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ÚÚVVOODD  

 
V současné tržní ekonomice je velmi nutná orientace firmy na budoucnost, z čehož 

vyplývá hledání stále nových příležitostí a využití všech dostupných zdrojů s co největší 

efektivitou. Chce-li tedy firma uspět v konkurenčním boji, měla by být vždy lepší než 

konkurence. To s sebou přináší nutnost znát silné a slabé stránky firmy a dostatečně je 

využít s ohledem na situaci ve svém okolí a pružně reagovat i s určitou mírou rizika 

takovým způsobem, aby byla firma vždy o krok před konkurencí. 

Zabezpečit úspěšný rozvoj podniku je však nesmírně náročný úkol vyžadující notnou 

dávku zkušeností, schopností a vědomostí z různých oborů, vztahujících se k danému 

předmětu podnikání. „Finanční rozhodování patří ke složitým řídícím procesům. Každé 

rozhodnutí předpokládá dobrou znalost ekonomické podstaty řízeného jevu, jeho 

souvislostí, zhodnocení dostupných informací a prognóz, zvážení rizik a nejistot.“ 

(Pavelková, 2001) Většina podnikatelských rozhodnutí má obvykle klíčové postavení, 

neboť špatné rozhodnutí může vést až k neúspěchu firmy a následnému zániku.  

V současné době firmy preferují financování z cizích zdrojů, a to zejména proto, že 

tento způsob financování je rychlejší a při dodržení optimální kapitálové struktury také 

efektivnější než spořit a financovat investiční záměry z vlastních zdrojů.  

Realizace mnoha podnikatelských plánů je dnes závislá především na získání 

příslušných finančních prostředků. Klasické formy financování podniků – vlastním 

kapitálem nebo bankovním úvěrem – jsou stále častěji doplňovány novými způsoby 

financování, ke kterým jednoznačně patří i leasing. 

Klasický úvěr bývá v rozvoji nově založených, malých a středních podniků velkým 

problémem a leasingové financování tak zůstává prakticky jako jediné dostupné. Výše 

zmíněné podniky nejsou schopné z důvodu neschopnosti poskytnout odpovídající 

zajištění a často také z důvodu absence úvěrové historie (která je jedním z důležitých 

vodítek při posuzování bonity žadatele o úvěr) vyhovět požadavkům poskytovatele 

úvěru. 
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Rozhodování o finančních otázkách podniku však nelze nějakým způsobem zobecnit. 

Právě naopak je důležité, aby probíhalo v konkrétních podmínkách a aby byly brány 

v úvahu všechny dostupné aspekty, které mohou nějakým způsobem ovlivnit cíle 

investičního záměru. Proto je diplomová práce zpracována pro potřeby konkrétní firmy 

VASTAINVEST s. r. o. a bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí managementu této 

společnosti k výběru optimální varianty zpětného leasingu k profinancování již 

zvoleného investičního záměru. 
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11..    VVYYMM EEZZEENNÍÍ   PPRROOBBLL ÉÉMM UU  AA  CCÍÍ LL EE  PPRRÁÁCCEE  

 
Diplomovou práci zpracovávám pro reklamní a realitní společnost 

VASTAIVEST s. r. o., která provozuje svou činnost již šest let. Je mimo jiné 

vlastníkem nemovitosti Trumf centrum v Přerově. Jedná se o sportovní a nákupní 

centrum, které prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a bylo zkolaudováno a uvedeno do 

provozu ke konci roku 2004. K profinancování posledních úprav byl uzavřen úvěr na 

investice s dobou trvání sedm let. 

V diplomové práci se nebudu zabývat rozsáhlou finanční analýzou, ale pouze 

základními ukazateli (stavovými a tokovými veličinami, poměrovými ukazateli), které 

dále použiji v posuzování o vhodné variantě financování. Diplomová práce je tedy 

zpracována pro konkrétní firmu, konkrétní investiční záměr, jehož závěr ovlivní 

budoucí situaci firmy. 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení výhodnosti užití zpětného leasingu 

investice, která byla původně financována dlouhodobým úvěrem. Ještě než budu moci 

zhodnotit výhodnost zpětného leasingu, bude nutné analyzovat jednotlivé nabízené 

varianty zpětného leasingu tak, aby co nejvíce vyhovovala společnosti 

VASTAINVEST s. r. o. a nebyla ohrožena její finanční stabilita.  

Na základě dostupné literatury se v teoretické části budu zabývat zejména 

charakteristikami úvěru a leasingu – jejich druhy a rozdělením. Také uvedu kladné a 

záporné stránky při použití každé z nich. Okrajově se zmíním o predikci pomocí užití 

umělé neuronové sítě, abychom dostali určitou představu budoucího vývoje na základě 

historických dat a dostali tak další indicii pro rozhodování o výhodnosti jednotlivých 

variant financování. 

V praktické části představím společnost VASTAINVEST s. r. o. a provedu stručnou 

finanční analýzu, aby byl patrný vývoj a současný stav. Následně uvedu podmínky 

smlouvy a stav dlouhodobého úvěru a posoudím možný budoucí vývoj plovoucí 

úrokové sazby (vztahující se k úvěru) pomocí užití umělé neuronové sítě a odhadu 

odborníků z praxe. 



 14 

V další části uvedu současný stav leasingu nemovitostí v České republice a představím 

leasingovou společnost, která poskytla kalkulaci možných variant zpětného leasingu. 

Poté bude následovat sestavení splátkových kalendářů k jednotlivým variantám a 

následné porovnání s ohledem především na výši měsíčních splátek a leasingových 

koeficientech. Následně vyhodnotím, která z uvedených variant zpětného financování je 

pro danou situaci nejvhodnější.  

Diplomová práce bude sloužit jako podklad pro rozhodování managementu společnosti 

o přijetí konkrétní varianty nejen z ekonomického, ale i z účetního a daňového aspektu. 

V závěru společnosti VASTAINVEST s. r. o. doporučím na základě získaných 

informací optimální variantu zpětného leasingu.  
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22..    TTEEOORREETTII CCKK ÁÁ  ČČÁÁSSTT  

22..11  FFiinnaannččnníí  tt rr hh  

Každému se občas stane, že mu dočasně peníze přebývají a přemýšlí, co s nimi. A není 

si (dočasně) jist, jak je (dočasně) vhodně investovat. Naopak jsou zase tací, kteří sice 

vědí, jak peníze vhodně investovat, ale peníze jim dočasně chybějí, a tak přemýšlejí, jak 

je (dočasně) získat. Ti první nabízejí své peníze a poptávají se po investičních 

příležitostech, druzí nabízejí investiční příležitosti a poptávají se po penězích. Moderní 

společnost, vědoma si tohoto dilematu, vynalezla a stále zdokonaluje prostředek, jak 

oba subjekty tohoto problému dočasně zbavit. Je to finanční trh. (9, str. 9)  

Peníze, jakožto zboží, se kterým lze obchodovat, nabízejí k využití svým kupujícím dvě 

specifické vlastnosti, které jiná zboží nemají. Je to jejich: 

• schopnost fungovat jako všeobecný kupní a platební prostředek. Být 

všeobecným kupním a platebním prostředkem znamená dávat svému držiteli 

možnost koupit jakékoliv jiné zboží, které je na trhu, nebo zaplatit jakýkoliv 

svůj závazek. Jinými slovy fungovat jako oběživo a platidlo. (Musí jich však být 

dostatečně množství). Tuto schopnost peněz nazýváme také likviditou; 

• dále je to jejich schopnost, při vhodném použití (tj. investování) zhodnocovat se, 

sloužit jako kapitál. (9) 

 

22..22  BBaannkkoovvnníí  úúvvěěrr yy  

2.2.1 Podstata úvěru, úrok 

Banky půjčují peníze za úplatu, kterou představuje určité procento ročního zhodnocení, 

jež nazýváme úrok. Jednoduše řečeno – úrok představuje cenu peněz. (8) 

Základní úrokové sazby jednotlivých komerčních bank se stanovují s přihlédnutím 

k tzv. sazbě mezibankovního trhu, popřípadě na základě sazeb centrální banky 

(diskontní, lombardní a repo). Je logické, že základní úrokové sazby komerčních bank 
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nebývají nižší, než je tato hranice, ale naopak jsou o nějaké to procento vyšší. Měnová 

politika centrální banky ovlivňuje i základní sazbu mezibankovního peněžního trhu, tj. 

cenu, která je základem pro půjčování domácí měny. Tyto sazby se označují podle 

světových vzorů jednotně. (8) 

Nejznámější je tzv. LIBOR, který označuje sazbu londýnského mezibankovního trhu, 

dále FIBOR (Frankfurt), SIBOR (Singapur) atd. Zkratka pro sazbu pražského 

mezibankovního peněžního trhu je PRIBOR.  

Úrok bankovní půjčky může být stanoven jako fixní nebo floating (pohyblivý) 

v závislosti na základní úrokové sazbě příslušné komerční banky. Fixní úrok je stanoven 

v úvěrové smlouvě jednou provždy (nebo na určité období) a může být zvýšen pouze 

v případě nesplácení o tzv. sankční úrok. Ve smlouvách bývá označen číslovkou, která 

se rovná ročnímu úrokovému zhodnocení v procentech, a zkratkou p. a. ( z latinského 

per annum = ročně). Pohyblivá úroková sazba (floating) je vyjadřována jako základní 

sazba plus riziková přirážka stanovená na základě posouzení bonity klienta, kvality jeho 

podnikatelského záměru, jištění, délky úvěru a dalších okolností. Nebývá vyšší než 3 – 

4 procentní body.(8, str. 29) 

2.2.2 Druhy úvěrů 

Úvěry členíme podle určitých kritérií.  
 

 
      Zdroj: Grůnwald, 2001, str. 56  

 

Druh úvěru bankovní 

banka 

občan nepodnik podnik obec stát banka 

  mezibankovní veřejný   komunální komerční    nekomerční soukromý 
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Hledisko účelu 

• provozní, 

• investiční a 

• překlenovací. 

Mezi provozními potřebami je na prvním místě zajištění dodávek surovin a materiálů 

pro výrobu, výplata mezd pracovníkům, náklady na opravy a další režijní výdaje, 

nájemné a podobně.  

Investiční nazýváme výdaj na rozšíření činnosti firmy. Může to být výdaj na nákup 

zařízení, technologie, licence či patentu, hardware a software, výstavbu nových prostor 

a podobně. Za investici ovšem považujeme také výdaj na obnovu opotřebovaného či 

morálně zastaralého zařízení. Pro tento účel by zdravě hospodařící firma teoreticky 

neměla požadovat úvěr, neboť jí daňové zákony i interní firemní předpisy umožňují 

vytvářet každoročně rezervy na obnovu opotřebovávaného majetku ve formě odpisů, 

které jsou účetní nákladovou položkou, ale nikoli skutečným výdajem. Nicméně vývoj 

inflace a neustálý technický pokrok obvykle neumožňují plně financovat obnovu pouze 

z odpisů, a proto musí nastupovat i jiné zdroje, včetně vnějších. (8)  

Hledisko zajištění 
Z hlediska zajištění peněžní úvěry dělíme: 

• na zajištěné 

• a nezajištěné. 

Za zajištěné jsou považovány úvěry, jejichž splacení je zajišťováno tzv. zárukami 

(garancemi), umožňujícími splacení poskytnutého úvěru náhradní cestou v případě, kdy 

dlužník není s to ze svých běžných příjmů úvěr splácet. 

Poskytované záruky mohou být: 

• věcné – zejména předání věci věřiteli nebo postoupení práva k věci  

(např. zástavní právo k nemovitostem) či pohledávce apod.; 

• osobní – např. ručení třetí osobou, která se zavazuje za dlužníka, v případě jeho 

platební neschopnosti, úvěr splatit atd. 

Pro věřitele jsou zpravidla méně rizikovými úvěry zajištěné než úvěry nezajištěné.  

     (9, str. 57) 
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Nejištěný úvěr může obdržet pouze dlouhodobě známý a prověřený kvalitní klient, 

který ani v minulosti, natož nyní neměl problémy s úhradou svých závazků a těší se 

všeobecné důvěře a dobré pověsti. 

Hledisko doby splatnosti 
Z hlediska doby splatnosti dělíme úvěry: 

Na krátkodobé, s dobou splatnosti do jednoho roku; 

Střednědobé, s dobou splatnosti do 4 - 5 let; 

Dlouhodobé, jejichž splatnost přesahuje 4 -5 let.(9, str. 58) 

 

Krátkodobé úvěry slouží převážně k financování provozních potřeb a jednotlivých 

obchodů. Střednědobé úvěry mohou financovat provozní i investiční potřebu, 

dlouhodobé úvěry jsou až na výjimky výlučně investiční.(8, str. 29) 

Doba splatnosti peněžního úvěru je rovněž spojena s otázkou míry rizika úvěru. 

V podstatě platí úměra: čím je doba splatnosti úvěru delší, tím je riziko jeho návratnosti 

větší. Vyplývá to zejména z toho, že s délkou doby se zvyšuje míra neurčitosti vývoje 

budoucích ekonomických podmínek dlužníka. (9)  

Hledisko metody poskytování a splácení úvěrů 
Tyto metody jsou velmi různorodé. Lze ji shrnout do dvou rovin: 

• do roviny technické 

• a převážně ekonomické. 

 

 

 

 

 

 

 

          Zdroj: Pavelka, 2002, str. 58 

 

Čerpání Splácení

jednorázové - postupné jednorázové - postupné
podmíněné - nepodmíněné pravidelné - nepravidelné
automatické - na žádost progresivní - konstantní - degresivní
podle stavu - podle obratu podle stavu - podle obratu

případové - průběžné (kontinuální) individuální - hromadné

Technická rovina

Ekonomická rovina (vazba na proces reprodukce)



 19 

Z hlediska převážně ekonomického jde zejména o členění úvěrů podle jejich reakce na 

proces reprodukce. Typické je členění na úvěry: 

• případové poskytované na jednotlivé, od sebe relativně oddělené fáze 

reprodukčního procesu; 

• průběžné (kontinuální) zajišťující plynulost a návaznost jednotlivých fází 

procesu reprodukce, 

• individuální poskytované na zajištění jednotlivých konkrétních záměrů; 

• hromadné poskytované na všeobecné zajištění potřeb dlužníka v jejich vzájemné 

propojenosti a integritě. (9, str. 58)  

Podle charakteru úvěrového případu může být čerpání úvěru jednorázové nebo 

postupné. Jednorázové čerpání je dnes spíše výjimkou, přichází v úvahu zejména 

v případech koupě nemovitosti nebo individuálního movitého předmětu, když je nutné 

najednou zaplatit kupní cenu. Častější je čerpání postupné, při němž se úvěrová jistina 

uvolňuje po částech dle potřeby. V úvěrové smlouvě bývá stanoven termín, dokdy musí 

být celá částka vyčerpána. Zejména v případech investiční výstavby, rekonstrukce nebo 

hypotečních úvěrů může jít i o horizont více než jednoho roku. 

Splácení  úvěru začíná málokdy okamžitě po jeho čerpání, téměř vždy je poskytován 

odklad první splátky v průběhu o půl roku, u dlouhodobých úvěrů nebo úvěrů 

zahraničních o jeden rok.(8)  

Rozložení splátek může být rovnoměrné nebo nerovnoměrné se vzestupnými či 

sestupnými hodnotami splátek. Nejčastější je rovnoměrné splácení, které přichází 

v úvahu při podnikání se zavedenou, opakující se činností s relativně stálými výnosy. 

Částka jistiny úvěru se vydělí počtem splátek a výsledek stanoví výši jednotlivé splátky. 

(8, str. 102) 

Splátky jistiny úvěru mohou být rozloženy do měsíců, čtvrtletí, pololetí a roků. Jiná 

rozdělení jsou naprosto výjimečná. Na tomto místě je však vhodné podotknout, že při 

sjednávání podmínek není třeba být pasivní a nechávat stanovení splátek úvěru jen na 

bance. Naopak je vhodné navrhnout jejich rozčlenění dle vlastních podmínek a 

představ. Zda je bude banka akceptovat, či nikoli, to již bude záviste na konkrétním 

jednání, Rozhodně by dlužník neměl připustit, aby jej nevýhodné rozložení splátek 

uvrhlo již na počátku do platebních potíží. (8) 
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Hledisko lhůty splatnosti 
Z hlediska splatnosti, na kterou jsou úvěry poskytovány, rozlišujeme úvěry se lhůtou 

splatnosti: 

• určitou (pevnou) 

• a neurčitou. 

Úvěry s určitou lhůtou splatnosti – do této kategorie patří úvěry, u nichž je stanovena 

pevná, maximálně možná doba, do které musejí být bance vráceny. Tyto úvěry se pak 

dále dělí: 

• na úvěry uzavřené, které nelze bez postihu splatit před dohodnutou dobou jejich 

splatnosti, 

• a na úvěry otevřené, které je možno kdykoliv splatit před dohodnutou dobou 

jejich splatnosti, nebo alespoň jejich část formou mimořádných splátek.1 (9) 

 

2.2.3 Základní determinanty komerčního bankovního 

úvěru 

Významný vliv na výši, dobu splatnosti a cenu komerčních úvěrů mají vlastnosti 

objektu, na jehož pořízení jsou poskytovány. Je to především z toho důvodu, že osudy 

komerčních úvěrů jsou velmi úzce spojeny s osudy oběžného a investičního majetku, 

k jehož financování slouží. V zásadě platí tyto vztahy: 

• výše poskytnutého komerčního úvěru by neměla být větší než cena úvěrovaného 

objektu; 

• doba splatnosti komerčního úvěru by neměla být delší než doba životnosti, 

popřípadě doba návratnosti, úvěrovaného objektu; 

• cena komerčního úvěru by neměla být vyšší než očekávaný přínos z realizace 

úvěrovaného objektu, respektive přínos z realizace úvěrovaného investičního či 

podnikatelského záměru.(9)  

 

                                                 
1 Systém otevřených úvěrů se na světové bankovní scéně objevil relativně nedávno, v souvislosti 
s konkurenčním bojem v oblasti privátních hypotečních úvěrů. V principu u otevřených úvěrů jde jen o 
uvolnění jinak běžné smluvní praxe u střednědobých a dlouhodobých úvěrů s pevným, periodickým, 
úročením, kdy v okamžiku změny těchto pevných úrokových sazeb ze strany úvěrující banky může klient 
vyslovit se změnou podmínek, tj. úrokové sazby, nesouhlas a úvěr vypovědět a splatit. 
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V tomto případě cenou rozumíme: 

• cena za zpracování úvěru, 

• poplatky za spravování úvěru, 

• poplatek za ohodnocení rizika zástavy, 

• poplatek za rezervaci zdrojů, 

• a další. 

 

2.2.3.1 Zajišťování rizika úvěrových obchodů 
Smyslem jištění úvěru je zabezpečit pohledávku banky vůči úvěrovému dlužníku pro 

případ jeho nepředvídané platební neschopnosti. Proto si půjčovatel peněz, ať je to 

banka, nebo kdokoli jiný, snižuje riziko z titulu nesplacení dlužníkova závazku jištěním, 

které je součástí smlouvy o poskytnutí půjčky a přichází k uplatnění ve chvíli, kdy se 

dlužník ocitne v prodlení se splácením a je jasné, že ani poskytnutí přiměřené lhůty 

nepovede k nápravě. (8, str. 31) 

Mezi základní zajišťovací nástroje patří ručitelský peněžní vklad, ručení banky nebo 

jiné fyzické či právnické osoby (výjimečně státu), postoupení pohledávky a zástava 

nemovitého či movitého majetku. (8)  

Zástavní právo 
Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky z úvěru a jejího příslušenství tím, že 

v případě nesplnění závazků ze strany dlužníka je věřitel oprávněn domáhat se 

uspokojení z věci zastavené.(9, str. 177)  

Zástavní právo patří k relativně nejrozšířenějším a univerzálním způsobům zajišťování 

pohledávek. Je použitelné ve vztahu ke všem věcným zajišťovacím prostředkům 

majícím hodnotu, která je realizovatelná, kterou lze zpeněžit. (9)  

K jedné zástavě se může vztahovat více zástavních práv jednoho nebo i různých 

věřitelů. Naopak jedna pohledávka může být kryta více zástavami. Zástavy jsou 

zapisovány v pořadí chronologicky, což znamená, že při realizaci zástavy prodejem se 

nejprve uspokojí první zástavní věřitel a teprve po něm další v pořadí. (8)  
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Ručení 
Ručení představuje závazek ručitele uhradit věřiteli zajištěnou pohledávku, pokud ji 

nesplní dlužník. Je typickou formou osobního zajištění. 

Ručení lze využít jako zajištění většiny typů úvěrových obchodů. Kvalita zajištění 

ručením je spojena s kvalitou a platebními schopnostmi ručitele. Jako ručitel může 

vystupovat více osob. Věřiteli pak ručí každý z nich za celý zajištěný závazek, pokud 

nebyl rozsah některého z ručitelů v ručitelském prohlášení omezen, a věřitel si tak může 

zvolit, na kterého z ručitelů se obrátí.(9, str. 182)  

Zajištění směnkou 
Směnka je cenný papír, na jehož základě má jeho majitel právo žádat v den splatnosti 

v platebním místě uhrazení směnečné sumy směnečně zavázaným dlužníkem oproti 

vydání směnky.(9) 

 

2.2.3.2 Příprava a posuzování úvěrových obchodů  
Jedním z významných momentů rozhodujících o úspěšnosti úvěrového obchodu je 

objektivní posouzení úvěrovatelnosti budoucího dlužníka, tedy jeho: 

• důvěryhodnosti – věruhodnosti, 

• bonity – úvěruschopnosti. 

K posouzení věruhodnosti dlužníka je zapotřebí znát jej jakožto subjekt, se kterým 

banka úvěrový obchod uzavírá. Jde vlastně o zhodnocení toho, zda je klient natolik 

důvěryhodný, abychom s ním mohli úvěrový obchod, tj. obchod založený na důvěře, 

vůbec uzavřít. K tomu je třeba znát jak jeho subjektivitu a způsobilost vstupovat do 

závazků, tak i vůli a ochotu plnit dohodnuté a míru odpovědnosti za neplnění přijatých 

závazků. 

Pod posouzením úvěruschopnosti dlužníka se skrývá posouzení pravděpodobnosti, že 

podnikatelský záměr, na jehož realizaci klient žádá o poskytnutí úvěru, bude úspěšný. 

Jde tedy o posouzení objektu, na který má být požadovaný úvěr poskytnut. K tomu je 

třeba analyzovat a zevrubně poznat jak finanční historii budoucího dlužníka, tak jeho 

současnou finanční situaci, a zejména odhadnout možnosti a rizika budoucího vývoje. 

K tomu je třeba rozumět jak struktuře jeho majetku, tak struktuře jeho finančních toků, 

a vědět také, jak a z jakých hledisek analyzovat jeho podnikatelský záměr.(9)  



 23 

V daném případě se samozřejmě také zkoumá úvěruschopnost samotného investičního 

záměru a celková výše rizika, které souvisí se schopností firmy danou investici 

realizovat a společně financovat. Jednoduše řečeno; dlužník prokáže schopnost úvěr 

splatit, zajistí návratnost úvěru a dodrží účelové použití peněžních prostředků dle 

smlouvy. 

 

22..33  LL eeaassiinnggoovvéé  ff iinnaannccoovváánníí  iinnvveesstt iicc  

Jestliže podnik potřebuje zajistit výrobu svých výrobků a poskytnutí služeb obnovou 

nebo rozšířením fixního majetku, není vždy nutné a výhodné pořizovat tento majetek do 

svého vlastnictví koupí z vlastních zdrojů či na úvěr nebo emisí podnikových cenných 

papírů. Vlastnění majetku není nezbytnou podmínkou pro jeho využívání ve výrobní a 

obchodní činnosti. 

Leasing (pronájem) je nástrojem využívání majetku po určitou dobu, aniž se majetek 

stává podnikovým vlastnictvím. Užívání majetku je odděleno od jeho vlastnictví. 

 

Z právního hlediska představuje klasický leasing třístranný právní vztah mezi 

dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem, při kterém pronajímatel kupuje od 

dodavatele majetek a poskytuje jej za úplatu do užívání nájemci. Vlastníkem majetku je 

pronajímatel, který s nájemcem uzavírá leasingovou smlouvu na předmět leasingu. 

V posledních letech se velice diskutuje v zahraničí i v ČR princip tzv. „ekonomického 

vlastnictví“, podle něhož by pronajímaný majetek byl zachycen v bilanci nájemce a ten 

by jej také odepisoval. Tato praxe se v některých evropských zemích a USA již 

uplatňuje, ale nemá univerzální charakter. Do našeho účetnictví prozatím zavedena 

nebyla. 

 

Z finančního hlediska můžeme leasing charakterizovat jako alternativní speciální 

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

forem cizího kapitálu se liší především tím, že vlastníkem zboží se stává věřitel-

pronajímatel (lasingová společnost). (12, str. 371) 
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2.3.1 Základní typy leasingu 

Podle typů z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci 
smlouvy 

Operativní (provozní) leasing  
Jde o obchodní vztah ujednaný mezi leasingovým pronajímatelem, leasingovou 

společností a leasingovým nájemcem. Uzavírá s na relativně krátkou dobu pronájmu, 

která je podstatně kratší, než je doba životnosti a doba odepisování předmětu podle 

platné legislativy. 

Operativní leasing se používá především u pronájmů osobních automobilů, počítačů, 

kopírovacích strojů apod. 

Jeho účelem je zabezpečit pro podnik potřebný majetek (někdy i včetně obsluhy, 

údržby), pro který však není trvalé, dostatečné využití po celou dobu jeho životnosti a 

který proto není vhodné koupit do vlastnictví (např. dočasná potřeba speciálních strojů 

pro plnění některých zakázek, dočasná zvýšená potřeba dopravních prostředků apod.). 

Leasingová společnost zakoupí předmět leasingu, který katalogizuje a zájemce má tak 

možnost si z takového katalogu vybrat. Doba pronájmu bývá sjednána dle požadavků 

zákazníka. Ukončením řádné doby leasingu zůstává předmět leasingu dále ve vlastnictví 

pronajímatele.  

Finanční (kapitálový) leasing 
Jedná se o obchodní operace leasingového pronajímatele a leasingového nájemce, které 

zajišťují pořízení předmětu leasingu dle potřeb a požadavků nájemce. Součástí smlouvy 

je stanovené předkupní právo nájemce po řádném ukončení leasingové operace, kterou 

může, ale nemusí nájemce využít. Je-li nájemce podnikatelským subjektem, musí 

dodržet znění zákona o dani z příjmu včetně všech novelizovaných ustanovení. Pakliže 

by se tak nestalo, nemohl by využívat daňového zvýhodnění, které finanční leasing 

přináší. 

Na rozdíl od úvěru, pořízený majetek se při leasingu nestává vlastnictvím podniku, 

podnik jej většinou neodepisuje a splátky leasingu jsou považovány za náklad, snižující 

daňovou základnu. (12) 
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Pronajatý majetek formou finančního leasingu ani závazky ve formě požadovaných 

leasingových splátek nebyly, a v řadě zemí doposud nejsou, zachyceny v bilanci 

podniku. Tím je zkreslována vypovídací schopnost rozvahy o výši a struktuře majetku, 

jakož i o výši a struktuře kapitálu. Je podhodnocen podíl dluhů na celkovém kapitálu, 

což je jeden ze základních ukazatelů pro hodnocení rizika a finanční situace podniku. 

V rámci finančního leasingu se rozlišují další typy leasingu: 

a) přímý finanční leasing (direct lease), 

b) nepřímý finanční leasing (prodej a zpětný pronájem), sale and lease back). 

Terminologie různých typů finančního leasingu není prozatím jednoznačná a ustálená. 

Nejčastěji se uvedené typy finančního leasingu charakterizují takto: 

Při přímém leasingu nájemce určí druh majetku, který požaduje (event. i možného 

dodavatele, podmínky dodávky, cenu zařízení). Pronajímatel (leasingová společnost 

nebo výrobce –dodavatel) zpracuje podmínky leasingu (leasingové splátky, akontace 

apod.), koupí požadovaný majetek od výrobce a na základě leasingové smlouvy 

pronajme majetek nájemci, který začne splácet leasingové splátky. Vedle dodavatele 

majetku fungují při přímém leasingu jen dva partneři: nájemce a pronajímatel. Nájemce 

obvykle odpovídá za pojištění, daně a údržbu. 

Při nepřímém finančním leasingu (zpětném leasingu) firma prodá majetek leasingové 

společnosti, ta jej však hned pronajme zpět původní firmě. Leasingová společnost 

zaplatí firmě tržní cenu majetku. Odhad ceny se řídí soudním znaleckým posudkem. 

Firma pak platí leasingové společnosti splátky, které postupně uhrazují nejen tržní cenu, 

ale i náklady a zisk leasingové společnosti. Majetek fyzicky neopustí své původní 

místo. Podnik uhradí ve formě splátek vyšší hodnotu, než činí tržní cena.  

Tato forma leasingu je výhodná pro nájemce ze dvou důvodů: 

1. nájemce obdrží peněžní prostředky z prodeje majetku, které může někde 

reinvestovat nebo si je ponechat ke zvýšení své likvidity, 

2. nájemce může dále využívat majetek, i když je ve vlastnictví někoho jiného. 
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2.3.2 Podmínky pro financování pomocí leasingu v České 

republice 

Leasing je obecně řešen: 

• zákonem č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

• zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

 

Mimo to je financování pomocí leasingu ovlivněno i dalšími právními normami, 

zejména zákonem o daních z příjmů, zákonem o dani z přidané hodnoty a zákonem o 

dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. 

 

2.3.3 Determinace leasingové ceny a leasingových splátek 

Výše celkového leasingového úročení příslušné operace podléhá působení nabídky a 

poptávky na leasingovém trhu a je závislá na řadě faktorů; mezi rozhodující patří: 

• úroková sazba za úvěr na refinancování leasingu, 

• doba leasingu, 

• interval a pravidelnost splátek, 

• navýšení první splátky, odkupní cena, 

• režijní náklady pronajímatele. (12, str. 378) 

 

2.3.4 Výhody a nevýhody leasingového financování 

V čem jsou spatřovány hlavní výhody leasingového financování? Je jich uváděna celá 

řada. Mezi nejvýznamnější patří následující skutečnosti: 

1) Podobně jako úvěr, umožňuje užívat majetek, aniž by podnik musel mít kapitál 

na jednorázové vynaložení všech peněžních prostředků na investici, jako tomu je 

u interního financování.  

Tím urychluje zavedení investice do provozu, zavedení technologických inovací, 

zvyšuje konkurenční schopnost podniku. 

2) Leasingové financování je, ve vztahu k interním zdrojům, velice flexibilní. 

Leasingové financování je často považováno za pružnější i ve vztahu k úvěru a 
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obligacím. Většina leasingových smluv má – podle zkušeností z vyspělé tržní 

ekonomiky – méně restriktivních ochranných ujednání než dohody o 

termínovaných půjčkách. Dále leasing je vhodnější k tzv. rozloženému 

financování investic po jednotlivých částech než dlouhodobé úvěry či emise 

obligací. Leasing – zejména od společností pronajímajících jednu komoditu – je 

méně náročný na míru úvěruschopnosti nájemce než úvěry. Leasingová 

společnost tohoto typu má totiž podrobnější přehled o situaci na trhu a může 

snadněji event. odebraný majetek od nájemce pronajmout či prodat, než banka, 

poskytující termínované úvěry na nejrůznější účely. 

3) Leasingové financování umožňuje nájemci zahrnovat leasingové splátky do 

nákladů a tím snižovat základ zdanění. 

4) Leasing umožňuje nájemci využití majetku, aniž by podstupoval riziko spojené 

s jeho pořízením a riziko s jeho vlastněním.  

Kromě těchto jednoznačných – výhod je uváděna ještě celá paleta dalších 

předností leasingu, které však jsou méně jednoznačné, např.: 

• Leasing nezvyšuje míru zadlužení podniku (jde jen o formální výhodu 

vyplývající z toho, že většinou není leasing formálně zachycován jako dluh 

v bilancích; zkušení analytici a věřitelé žádají od nájemce vždy i údaje o výši 

leasingových povinností. 

• Leasing ovlivňuje (snižuje) výši fixního majetku, protože není formálně 

vykazován jako součást aktiv, a tím zvyšuje např. likviditu, vykazovanou míru 

zisku aj. ukazatele u nájemce. I tento problém by měli finanční analytici a 

věřitelé při hodnocení firmy vyřešit. 

• Leasingová společnost získává levnější úvěr pro refinancování leasingové 

operace od bank aj. institucí než nájemce – podnikatel. 

• Leasingová společnost nese inflační riziko, protože nájemce platí stejnou 

lineární splátku, i když cen zařízení stoupají. Při vyšší míře inflace však obvykle 

pronajímatelé volí rostoucí leasingové splátky. Kromě toho  při rozhodující váze 

refinancujících bankovních úvěrů na financování leasingových operací dochází 

vlastně k přenosu části inflačního rizika na banky a jiné věřitele. 
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Pro solidní ekonomické posouzení vhodnosti leasingového financování z hlediska 

nájemce je třeba uvést i některé jeho nevýhody: 

1) Primární nevýhodou leasingového financování jsou jeho náklady. Pořízení 

majetku touto formou bývá obvykle dražší než pořízení pomocí úvěru či 

z interních zdrojů. To platí zejména ve firmách s vyšší rentabilitou s dobrou 

perspektivou růstu, které také mají důvěru od věřitelů a které tedy mohou získat 

poměrně snadno a lehce úvěry, či mají dostatek vnitřních zdrojů. 

Skutečné diference mezi náklady leasingu a náklady úvěru jsou však závislé na 

řadě faktorů (např. daňové podmínky pro leasing, poptávka po investicích), které 

se mohou podstatně měnit. 

2) Jinou nevýhodou finančního leasingu je, že po jeho ukončení přechází do 

vlastnictví nájemce téměř odepsaný majetek. Pokud podnik nepředpokládá jeho 

obnovu, ztratí daňovou výhodu  vyšších odpisů, kterou získal v průběhu leasingu 

(majetek se využívá, ale neodepisuje, takže základ daně stoupá). 

3) Za nevýhody finančního leasingu jsou někdy považovány i další skutečnosti: 

• Přenášení některých vlastnických rizik na nájemce 

• Omezení užívacích práv nájemce leasingovou smlouvou, možnost odebrání 

předmětu leasingu 

• Obtíže při provádění potřebných úprav majetku (rekonstrukce, modernizace), 

protože vyžadují souhlas pronajímatele. 

• Nemožnost vypovězení smlouvy nájemcem (event. se značným penále) 

v případě rychlého zastarání majetku či jeho nízkého přínosu pro efektivnost 

nájemce. 

• Nebezpečí bankrotu leasingové společnosti, který by znamenal vrácení majetku 

pronajímateli a různá jednání o event. narovnání leasingových splátek, náhradě 

škody nájemci způsobené odejmutím majetku apod. 

4) Specifickým problémem současné české právní úpravy leasingu nemovitostí je 

nemožnost zahrnout do nákladů postupně celou leasingovou cenu. (12) 
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2.3.5 Rozhodování mezi leasingem a koupí na úvěr 

Financování investic podniku prostřednictvím leasingu je velmi blízké financování 

pomocí různých forem dlouhodobých úvěrů. Zvyšování podílu úvěrů i leasingu ve 

financování podnikových investic zvyšuje podnikové finanční riziko. V obou případech 

se podnik zavazuje hradit po delší dobu splátky, zahrnující úmor určité částky (úvěru, 

pořizovací ceny) a úrok. Nemožnost splácet tyto splátky vede ke stejným důsledkům: 

zhoršování platební situace podniku, hrozba konkurzního řízení a úpadku. 

Na druhé straně existují mezi těmito metodami financování i určité rozdíly. Při 

úvěrovém financování je pořizovaný fixní majetek ve vlastnictví podniku; ten 

uskutečňuje jeho odpisy, nemusí hradit leasingovou marži pronajímateli, hradí úmor a 

úrok z úvěru. Při finančním leasingu zůstává majetek ve vlastnictví pronajímatele, 

podnik (nájemce) majetek jen využívá, ale neodepisuje. Uhrazuje leasingové splátky, 

zahrnující splátku pořizovací ceny, obvykle i úrok z refinancujícího úvěru a leasingovou 

marži pronajímatele. U leasingu je obvyklý odkup majetku koncem doby leasingu 

nájemcem,  navýšení prvních leasingových splátek. Časování splátek leasingu a úvěru 

může být značně odlišné.  

Při rozhodování mezi leasingem a úvěrem je třeba respektovat tyto hlavní faktory: 

1) Daňové aspekty – odpisový, úrokový a leasingový daňový štít (daňové 

úspory), 

2) Úrokové sazby z dlouhodobého úvěru a systém úvěrových splátek. 

3) Sazby odpisů a zvolenou metodu odepisování majetku v průběhu 

životnosti.  

4) Leasingové splátky, jejich výši a průběh v rámci doby leasingu. 

5) Faktor času, vyjádřený zvolenou diskontní sazbou pro aktualizaci 

peněžních toků spojených s úvěrem či leasingem. (12) 

 

 



 30 

22..44  PPrr eeddiikkccee  ppoommooccíí  uužžii tt íí  uumměělléé  nneeuurr oonnoovvéé  ssííttěě22  

Uměné neuronové sítě jsou jistým (nedokonalým) modelem myšlení lidského mozku. 

Neuronové sítě je vhodné použít v případě, ve kterém značnou roli v modelovaném 

procesu hraje náhoda a deterministické závislosti jsou natolik složité a provázané, že je 

nedokážeme separovat a analyticky identifikovat. Jsou tedy vhodné pro modelování 

složitých, často nevratných, strategických rozhodnutí (např. v oblasti investičního 

modelování). 

Černá skříňka umělé neuronové sítě prakticky pracuje ve dvou fázích. V první fázi 

vystupuje síť (model složitého systému) v roli „zvídavého žáka“, tj. učí se nastavit své 

parametry tak, aby co nejlépe vyhovovaly požadované topologii sítě. V druhé fázi se 

stává síť „odborníkem“, neboť produkuje výstupy na základě znalostí získaných v první 

fázi. 

Pro výpočet hodnot pomocí umělé neuronové sítě se často používá tzv. metoda back-

propagation, jež se skládá ze dvou kroků. Nejdříve se provede výpočet výstupů na 

základě vstupů a dále se provede výpočet chyby E. Výpočet se provádí přes všechny 

výstupy a v každém cyklu. Tohoto rozdílu se využije ke zpětnému výpočtu (krok zpět) a 

proces se opakuje tak dlouho, až chyba E konverguje k námi akceptovatelné hodnotě. 

Učící proces lze proto interpretovat jako optimalizační úlohu s účelovou funkcí E, při 

níž se hledá její minimum. 

Umělá neuronová síť pracuje obdobně jako člověk. Výhoda spočívá v tom, že při 

velkém množství kritérií a množství případů člověk nemusí toto kvantum informací 

pojmout a správně interpretovat, popř. dojde k opomenutí nějakého kritéria nebo 

lidskému omylu. 

Je třeba upozornit, že kvalita výsledků dosažených pomocí neuronové sítě záleží nejen 

na typu přenosové funkce, topoligii sítě, ale hlavně také na počtu vstupů. Hovoříme o 

                                                 
2 Ani oceňování bonity klienta bankou se bez neuronových sítí neobejde. Banky poskytují svým klientům 
peníze. Protože snahou banky je získat půjčené peníze po určité době zpět s určitým ziskem, provádí se 
hodnocení klienta. V této oblasti se velmi osvědčilo použití neuronové sítě. Na již zrealizovaných 
půjčkách a jejich vrácení, případně nevrácení peněz, se neuronová síť učí. Po naučení lze tuto neuronovou 
síť použít k rozhodování, zda poskytnout půjčku nebo hypotéku a jak vysokou částku klientovi půjčit. 
Vstupem pro učení jsou zejména typ společnosti, délka jejího trvání, zařazení do oboru, tzv. číslo OKEČ 
a všechny údaje uváděné ve výkazu zisku a ztráty v rozvaze. (2, str. 71) 
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tzv. ladění neuronové sítě, které je nejsložitější a nejdůležitější částí uvedení aplikace 

neuronové sítě do praxe. 

Počet chromozomů (vstupních dat) by neměl být ani malý ani velký, měl by být do 

velikosti desítek až několika stovek chromozomů u složitých modelů. Malý počet 

chromozomů nemusí vést ke správnému procesu učení. Velký počet chromozomů 

nemusí vést ke správné generalizaci (zevšeobecnění) modelu. (2)  
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33..  AANNAALLYYTTII CCKK ÁÁ  ČČÁÁSSTT  

33..11  VVAASSTTAAII NNVVEESSTT  ss..  rr ..  oo..    

 
Reklamní a realitní agentura VASTAINVEST s. r.o. vznikla v roce 2002. I přes krátkou 

dobu svého působení na reklamním a realitním trhu v ČR získala zkušenosti, díky 

kterým je schopna nabídnout svým klientům kvalitní servis. Oporou jsou výborné 

technické vybavení a kontakty na specialisty, kteří s odborníky ze společnosti 

VASTAINVEST s. r. o. v různých oblastech reklamy a realit spolupracují.  

Majitel společnosti začal podnikat již v roce 1992 v potravinářském průmyslu. Jeho 

společnost TRUMF International s. r. o. se rozvíjela velmi dynamicky, avšak majitel 

cítil příležitost v podnikání také v oblasti reklamy a realit. Proto v roce 2002 založil již 

výše jmenovanou reklamní a realitní společnost VASTAINVEST s. r. o., která si ve 

svém oboru již vydobyla dobré jméno.  

Ve svém portfoliu má nejen zábavní a nákupní centrum TRUMF centrum v Přerově, ale 

také restaurační zařízení Myslivna, VOP Olomouc a mnoho dalších nemovitostí, 

společně s nemovitostmi, které pronajímá jako rekreační zařízení.  

Stejně jako realitní činnost, tak i reklamní agentura velmi dobře slouží nejen stálým, ale 

také stále nově přicházejícím zákazníkům. Společnost VASTAINVEST s. r. o. má 

dostatečné technické a technologické zázemí, které je obsluhováno odborníky z profese. 

O výsledcích práce této společnosti se můžete přesvědčit na webových stánkách 

www.vastaivnest.cz. 
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3.1.1 Ochranné známky 

Společnost vlastní registrované ochranné známky: 

          

 

 

 

 

 

3.1.2 Předmět podnikání 

• Reklamní činnost a marketing 

• Hostinská činnost 

• Poradenská a marketingová činnost v oblasti obchodu a služeb 

• Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 

• Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené 

v příloze 1 až 3 živnostenského zákona 

• Realitní činnost 

• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících 

regeneraci a rekondici 

• Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 

• Ubytovací služby 

• Správa a údržba nemovitostí 

• Vydavatelské a nakladatelské činnosti 

• Pronájem a půjčování věcí movitých 

Vzhledem k široké škále předmětů podnikání není možné objektivně firmu porovnat 

s podobnými firmami na trhu. 
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Valná 

Realitní úsek Reklamní 
úsek 

Finanční 
úsek 

Informační 
technologie 

Sekretariát 

Výkonný 
ředitel 

Jednatelé 

3.1.3 Organizační struktura 

Společnost má statut společnosti s ručením omezeným a je vlastněna dvěma fyzickými 

osobami. Ve společnosti není nijak vázán žádný zahraniční kapitál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Důležité projekty, vztahující se k diplomové práci 

Společnost VASTAINVEST s. r. o., v rámci realitní činnosti, zakoupila v roce 2002 

nemovitost ze 70. let (dříve nazývaný ZLATÝ ZUBR) za účelem vybudování 

nákupního a zábavního centra. V roce 2003 společnost začala s kompletní rekonstrukcí 

a přestavbou na moderní centrum zábavy a obchodu. 

Společnost využívá své dobré znalosti města Přerova a situační polohy sportovně-

nákupního centra. Přerov má 40 tisíc obyvatel a budované sportovně-nákupní centrum 

se nachází v oblasti působnosti cca 10 tisíc obyvatel. Výhodou je také vybudování 

parkoviště s kapacitou minimálně 40 parkovacích míst. 

V plánovaném termínu, ke konci roku 2004, byla rekonstrukce dokončena. 

Smyslem přebudování celého objektu bylo docílit jeho plnohodnotného využití 

k realizaci volnočasových aktivit a vedle toho rovněž rozšířčení služeb občanské 

vybavenosti v podobě obchodích či nákupních prodejních míst. 
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Nabídka služeb TRUMF centra se výrazně odlišuje od stávajících konkurenčních 

projektů. Příjemné prostředí, moderní design prodejních prostor, kreativita a kvalita 

poskytovaných služeb je základem pro celou filosofii TRUMF centra; působit pozitivně 

na návštěvníky a kulturní formou nabízet možnost snadného nákupu s širokým výběrem 

zboží. Součástí centra jsou rozsáhlé zábavní možnosti, které přispívají k pohodě 

návštěvníků. 

V dané nemovitosti se nacházejí obchody s pestrou nabídkou pro zákazníka, nechybí 

zde ani lékárna, pošta, videopůjčovna, herna, Tip sport, diskotéka, bowling, posilovna, 

kadeřnické a kosmetické studio, značkové prodejny s oblečením a menší obchůdky 

(trafika, pekárna, elektronika, obuv). Vše, co Vám toto nákupní a sportovní centrum 

může nabídnout najdete na webových stránkách www.trumfcentrum.cz. 

 

 

 

 

Na rekonstukci tohoto objektu, která trvala 12 měsíců, nebylo nutné zaúvěrování. Celý 

prjekt byl financován zahraničními půjčkami a vklady společníků společnosti 

VASTAINVEST s. r. o. 

V květnu 2005 bylo však nutné požádat KB Přerov o úvěr na profinancování 

rekontrukce v hodnotě 16.000.000,- Kč. Podmínky a náležitosti smlouvy uvádím v části 

3.3. 
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33..22  FFiinnaannččnníí  aannaallýýzzaa  ssppoolleeččnnoosstt ii   

Firma VASTAINVEST s. r. o. má širokou škálu předmětů podnikání. Považuji tedy za 

nutné zdůraznit, že prioritním předmětem podnikání pro tuto firmu je:  

• realitní činnost,  

• hostinská činnost,  

• provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících 

regeneraci a rekondici,  

• reklamní činnost a marketing a 

• správa a údržba nemovitostí. 

Dalším specifikem dané firmy je skutečnost, že vlastní velké množství celkových aktiv, 

které jsou tvořeny především pozemky a stavbami. Firma VASTAINVEST s. r. o. 

vlastní tyto nemovitosti za účelem pronájmu. Není to tedy pouze realitní společnost, 

jejíž cílem je být zprostředkujícím článkem v prodeji realit. 

Výše zmíněné dlouhodobé aktiva nebyly pořízeny ve stavu, který by umožňoval 

okamžité využití. Bylo a je nutné tyto nemovitosti uvézt do stavu, aby byly 

konkurenceschopné na trhu.  

Jak již bylo uvedeno, daná firma je zatížena Závazky ke společníkům a členům 

družstva. Tyto finanční prostředky byly použity k rekonstrukci nemovitosti, která je 

nyní objektem reinvestičního úvěru, který jsem si vzala za úkol zhodnotit. 
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3.2.1 Analýza stavových veličin 

Pohled na majetkovou a finanční strukturu podniku poskytuje bilance (rozvaha) 

podniku. Rozvaha na straně aktiv dává přehled o výši a struktuře majetku, na straně 

pasiv o způsobu financování tohoto majetku. 

Vývoj stavových veli čin v tis. K č 

  2004 2005 2006 
Aktiva celkem 103 003 115 156 120 398 
Stálá aktiva 94 135 104 014 106 110 
Oběžná aktiva 7 762 10 577 13 948 
Krátkodobé pohledávky 5 316 5 595 10 888 
Pasíva celkem 103 003 115 206 120 398 
Vlastní kapitál 1 347 3 473 6 489 
Cizí zdroje 101 656 111 673 113 909 
Krátkodobé závazky 14 880 5 953 11 896 

 
 
Pro větší názornost uvádím graf položek sledovaných stavových veličin, uvedených 

v tabulce: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od roku 2002, kdy byla firma založena, až do roku 2004, což je prvním sledovaným 

obdobím, dosáhla firma objemu celkových aktiv ve výši přes 103 mil. Kč. Jak je dále 

patrné, tento objem rok od roku roste. K uvedené tabulce a grafu upřesňuji, že daný 

vývoj je způsoben rostoucím vývojem pozemků a staveb. 

Na první pohled je alarmující výše cizích zdrojů, které dosahují objemu stálých aktiv. Je 

to způsobeno hlavně Závazky ke společníkům a členům družstva. 

Vývoj stavových veli čin v tis.
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3.2.2 Analýza tokových veličin 

Hospodářský výsledek za účetní období najdeme v rozvaze v ř. 084, ale tato hodnota 

nám sama o sobě nic neřekne. Víme, že tento výsledek představuje rozdíl mezi výnosy a 

náklady, který je blíže rozepsán ve Výkazu zisku a ztát bez ohledu na to, zda vznikají 

skutečně reálné peněžní příjmy nebo výdaje. Z tohoto důvodu je pro finanční řízení 

podniku, a to zejména z důvodu udržení jeho platební schopnosti, nutné sledovat tok 

peněžních prostředků – cash flow. 

 
Vývoj tokových veli čin v tis. K č 

  2004 2005 2006 
Tržby za prodej zboží 3 009 7 980 10 942 
Tržby za prodej vl. 
výrobků a služeb 

6 036 23 572 23 694 

Přidaná hodnota 1 502 16 884 12 297 
Provozní HV -4 610 3 994 5 876 
HV za účetní období 1 388 2 126 3 016 
CF z provozní činnosti 83 555 12 986 5 838 
CF z investiční činnosti -83 921 -11 165 -1 698 
CF z finanční činnosti 0 818 -7 027 
CF celkem -366 2 639 -2 887 

 
Pro větší názornost uvádím hodnoty z tabulky v přehledné tabulce: 

 

Vývoj tokových veli čin v tis. K č
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Velmi pozitivním ukazatelem jsou tržby, které ve sledovaném období rostou, což je 

důkazem toho, jak firma VASTAINVEST s. r. o. hospodaří se svými nemovitostmi. 

V listopadu roku 2004 byl uveden do provozu objekt TRUMF centrum, který je 

důvodem tak velkého zadlužení. V roce 2005 je již vidět enormní nárůst tržeb, což je 

především důsledkem příjmů z nájmů v dané nemovitosti a také příjmů ze tří provozů 

(herna a bar, bowling bar, diskotéka), které jsou spravovány právě firmou 

VASTAINVEST s. r. o.  

Stejně tak i provozní výsledek se oproti roku 2004 zlepšil a ve sledovaných obdobích 

postupně vzrůstá. 

Na ukazatelích cash flow je patrná investice majitele firmy v roce 2004. 

  

3.2.3 Poměrové ukazatele hospodaření 

Poměrových finančních ukazatelů se postupem času vyvinulo značné množství, a proto 

se třídí do skupin podle jednotlivých oblastí finanční analýzy. Jsou to ukazatele 

likvidity, zadluženosti, rentability, aktivity, případně další ukazatele. Pro výpočet 

poměrových ukazatelů budem čerpat hodnoty z rozvahy, výkazu zisku a ztrát, cash flow 

a z údajů firemní statistiky. 

 

3.2.3.1 Analýza likvidity 
Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatelé likvidity 

v podstatě poměřují to, čím je možno platit (čitatel) s tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel). 

Nejlikvidnější jsou pochopitelně samy peníze v hotovosti a na běžných účtech, nejméně 

likvidní je dlouhodobý majetek, proto se s ním vůbec neuvažuje. 

 
Likvidita 

  2004 2005 2006 
okamžitá 0,0843 0,6681 0,0908 
pohotová 0,4322 1,6079 1,0061 
běžná 0,5080 1,7768 1,1725 
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Ukazatelé likvidity se ne vždy pohybují v doporučených oblastí hodnot , ale třeba 

upozornit, že se jedná o stavové veličiny na konci roku. Výše krátkodobých závazků, 

které v daných ukazatelích hrají podstatnou roli, protože zastávají místo ve jmenovateli 

daných ukazatelů, jsou během roku relativně ve stejné výši jako pohledávky. Firma si 

vede dobře statistiku pohledávek a závazků, stejně tak jako krátkodobého finančního 

majetku, proto nedochází k druhotné platební neschopnosti ani k žádným závažným 

problémům z důvodu nedostatku likvidních aktiv. 

 

3.2.3.2 Analýza zadluženosti 
Ukazatele zde slouží jako indikátory výše rizika, jež firma podstupuje při dané struktuře 

vlastních a cizích zdrojů. Avšak zadluženost sama o sobě ještě nemusí být negativní 

charakteristikou. Určitá výše zadlužení je obvykle pro firmu užitečná.  

 
Zadluženost 

  2004 2005 2006 
celková 0,9869 0,9698 0,9461 
míra zadluženosti 75,4684 32,1546 17,5542 
úrokové krytí 0 6,7182 2,4520 
doba splácení dluhu - 8,2932 19,3267 

 
Na základě analýzy zadluženosti je patrné, v jakém rozsahu a pomocí jakých zdrojů 

jsou financována firemní aktiva. 

Celková zadluženost posuzuje finanční strukturu z dlouhodobého hlediska. Nedá se říct, 

že by se firma pohybovala v doporučených hodnotách, ale z důvodu povahy cizích 

zdrojů to nepovažuji za extrémně nebezpečné. Majitel si vědomě uložil své finanční 

zdroje do firmy, protože to viděl jako rozumný tah. Jak uvádí (Pavelková, 2001) 

„ukazatel míry zadluženosti je v případě žádosti o nový úvěr velice významný, zda úvěr 

poskytnout či ne. První pohled na hodnoty tohoto ukazatele není zrovna optimistický. 

Ale přes to má jeho vývoj klesající tendenci a samotná banka po provedení finanční 

analýzy poskytla firmě dlouhodobý investiční úvěr.“ 
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3.2.3.3 Analýza rentability 
Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je formou 

vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci 

kapitálu. 

 
Rentabilita 

  2004 2005 2006 
ROI 0,0135 0,0182 0,0248 
ROA 0,0135 0,0185 0,0251 
ROE 1,0304 0,6122 0,4648 
ROS 0,1535 0,0674 0,0871 

 
 

Vzhledem k objemu dlouhodobých aktiv se jeví ROI - rentabilita celkového kapitálu 

dosti pesimistická. Tento ukazatel vychází z poměru EBIT / Aktiva. Právě vzhlede 

k velkému objemu aktiv tento ukazatel dosahuje takovýchto výsledků. Pozitivní na něm 

však je jeho stoupající tendence. 

Ukazatel ROE vykazuje neobvyklé hodnoty z hlediska standardu tohoto ukazatele. Opět 

to vychází z podstaty výpočtu, kde poměr Zisk po zdanění a  Vlastní kapitál, v případě 

této firmy nemůže vést k jiným hodnotám. Už v roce 2004 firma získala cizí zdroje na 

rekonstrukci nemovitosti jako Závazek ke společníkům, čímž se převážná část Pasiv 

přelila do cizích zdrojů. Jako pozitivní uvádím vývoj tohoto ukazatele, který se 

postupně upravuje do normálu zásluhou postupného splácení Závazků ke společníkům a 

vzrůstajících zisků firmy. 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje schopnost podniku transformovat zásoby na hotové 

peníze. Ve vývojové řadě by tento ukazatel měl vykazovat stoupající tendenci. Pokud 

pomineme rok 2004, kdy situace firmy byla odlišná od stávající, od roku 2005 má tento 

ukazatel stoupající tendenci tak, jak to doporučuje literatura. 
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3.2.3.4 Řízení aktiv 
S pomocí těchto ukazatelů lze zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv v rozvaze 

v poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám podniku přiměřená, tj. 

ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat vložené prostředky. 

 
Aktivita 

  2004 2005 2006 
obrat celkových aktiv 0,0878 0,2740 0,2877 

 

Literatura uvádí, že čím větší hodnota ukazatele, tím lépe. Z povahy daného ukazatele, 

který je výsledkem vztahu Tržby / Aktiva, a z výsledků v tabulce vyplývá, že ve firmě 

dochází k pozitivnímu vývoji. 

 
 
 

33..33  II nnvveesstt iiččnníí  úúvvěěrr   nnaa  pprr ooff iinnaannccoovváánníí  rr eekkoonnssttrr uukkccee  

V listopadu 2004 proběhla kolaudace objektu TRUMF centra v Přerově, jehož výstavba 

byla financována pomocí prostředků majitele, bez využití úvěru. Cena tohoto 

sportovního a nákupního centra byla po rekonstrukci ve výši 60 948 081,- Kč. 

V květnu 2005 požádala firma VASTAINVEST s. r. o. KB Přerov o úvěr na investice 

ve výši 16 miliónů Kč na účel profinancování rekonstrukce objektu TRUMF centrum. 

 

Ve smyslu § 497 – 507 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku a zákona č. 

21/1992 Sb., o bankách, oba v platném znění, byla uzavřena dne 27. 5. 2005 „Smlouva 

o úvěru“ mezi věřitelem: Komerční bankou a. s. a dlužníkem: VASTAINVEST s. r. o. 



 43 

Obě uvedené strany se sjednaly na těchto podmínkách smlouvy (uvádím výběr 

důležitých podmínek smlouvy dle vlastního uvážení): 

3.3.1 Čerpání úvěru 

• dlužník bude úvěr čerpat postupně na základě dvou, popřípadě více „Žádostí o 

čerpání úvěru“ a to nejpozději do 31. 5. 2005 (včetně), 

• dlužník je povinen uplatnit nárok na vyčerpání dohodnuté částky úvěru 

nejpozději do 15. 6. 2005, 

• vedení úvěrového účtu: 700,- Kč / měs., 

• cena za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr: 0,3 %, 

• cena za realizaci úvěru: 0,6 % a 

• cena za rezervaci zdrojů: 0,5 %. 

3.3.2 Splácení jistiny a úhrada úroků 

• dlužník je povinen vrátit jistinu postupně v následujících termínech a výši  

(splátkách): 

 

 

 

 

 

• dlužník je oprávněn splatit celou jistinu nebo její část v dřívějším termínu nebo 

uhradit splátku jistiny ve větší částce, než je sjednáno, 

• úhrada úroků bude prováděna pravidelně měsíčně, vždy k ultimo kalendářního 

měsíce. 

3.3.3 Konstrukce úrokové sazby 

• Strany sjednaly pohyblivou úrokovou sazbu Referenční sazby Komerční banky,  

a. s. v Kč + 2,87 % p. s. ze zůstatku jistiny, 

• Za Referenční sazbu KB se považuje 1M PRIBOR (dva pracovní dny 

bezprostředně předcházející prvnímu dni čerpání). 

 

pořadí splátek počet splátek termín splátky výše splátky v Kč
První splátka 1 20.6.2005 191 000,00 
2. - 83. splátka 82 vždy k 20. dni v měsíci 191 000,00 
Poslední splátka 1 20.5.2012 147 000,00 
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3.3.4 Zajištění úvěru 

• Dlužník se zavazuje, že závazek na úhradu všech pohledávek KB včetně 

příslušenství, které mohou vzniknout z této „Smlouvy o úvěru“ nebo ze zákona, 

zajistí následovně: 

o Forma zajištění: zástavní právo k nemovitosti (cena stanovena bankou) 

činí 20 000 000,00 Kč, 

o Avalové krycí blankosměnky: avalové – majitelé firmy 

VASTAINVEST s. r. o. 

o Ručení do plné výše všech pohledávek KB firmou 

TRUMF International s. r. o. 

3.3.5 Specifické podmínky pro poskytnutí úvěru 

Pokud dlužník chce splatit celou jistinu, popř. její splátku v dřívějším termínu nebo 

splátku jistiny ve větší částce, než je sjednáno v této „Smlouvě o úvěru“ musí písemně 

oznámit bance termín a výši platby. Toto oznámení musí být bance doručeno minimálně 

60 kalendářních dnů před termínem splacení uvedeným v oznámení. 

 

3.3.6 Vývoj pohyblivé úrokové sazby 

Firma VASTAINVEST s. r. o. se v rozhodování mezi pevnou a pohyblivou úrokovou 

sazbou přiklonila pro sazbu pohyblivou (foating). Jedním z rozhodujících kritérií, které 

vedly k rozhodnutí  právě pro tuto sazbu byla možnost předčasného splacení jistiny 

úvěru. V případě dodržení podmínek smlouvy (viz. výše) bez poplatků.  

Vzhledem ke zvolené pohyblivé úrokové sazbě u úvěru jsem chtěla zjistit, o kolik se 

platba za úroky z úvěru a tím pádem celá platba za poskytnutí úvěru liší od úvěru 

s pevnou úrokovou sazbou. 

Pro tento účel jsem požádala doc. Ing. Petra Dostála, CSc. o konzultace, ve kterých 

jsme řešili otázku predikce zvolené pohyblivé úrokové míry, která je tvořena z pevné 

sazby a 1M PRIBOR. Pro tuto predikci jsme zvolili metodu neuronových sítí, která je 

řešena komerčně prodávaným programem NeuroForecater od fimy NIBS, Pte. Ltd. 
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Pro predikci 1M PRIBOR jsem zajistila časovou řadu  hodnot 1M PRIBOR v časovém 

pásmu od dubna 2003 do března 2007. Z daného programu jsem pro své výpočty 

potřebovala stanovit 61 hodnot.  

Z dané predikce jsem chtěla zjistit hlavně šíři fluktuačního pásma, ve kterém se budou 

budoucí hodnoty  pohybovat. V případě velkého vychýlení 1M PRIBOR v budoucnosti, 

jsem uvažovala pojistit pohyblivou úrokovou míru úrokovým swapem. 

Výčet všech hodnot PRIBORu vložených do programu nechci uvádět a proto samotný 

vývoj dokumentuji grafem, který je výsledek predikce ze zadaných hodnot: 

 

Již výše zmíněný program NeuroForecastor uvede vypočtené hodnoty automaticky do 

grafu, který zde uvádím. Červená čára znázorňuje historické hodnoty, vložené do 

programu. Modrá čára v oblasti, kde se překrývá s červenou znázorňuje tzv. proces 

učení a v poslední části grafu, kde je pouze modrá čára znázorňuje samotnou predikci. 

Tento program pracuje na principu zanedbání maximální a minimální hodnoty a 

provede jakési vyrovnání z minulých hodnot, ze kterých následně vychází proces učení. 
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Pro laika se daný obrázek může stát jen těžce čitelný a proto jsme dali historickou 

časovou řadu dat a předpovězeno časovou řadu dat PRIBORu do excelovského souboru 

a nechali vykreslit jasnější průběh hodnot. 

 

Vývoj sazby PRIBOR v období duben 1992 - březen 2007 a její predikce 
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Ve výše uvedené tabulce osa x znázorňuje hodnoty historické ve červené barvě a 

hodnoty predikované v barvě modré.  

 

Vzhledem k  vývoji výše zmíněné sazby považuji za dobré osvětlit historické události, 

které vedly k těmto hodnotám v příloze č. 1.  

 

Z výše uvedené predikce vidíme, že i přes nerovnovážný vývoj v minulých letech se 

nám budoucí predikované hodnoty jeví vyrovnaně a dokonce ani nepřesahují míru 5 %, 

ba naopak; nejvýše predikovaná míra hodnoty PRIBORu nepřevýší 3,10 %. 

Proto dříve uvažovaný úrokový swap je zbytečný. O této variantě pojištění proti růstu 

úrokové sazby bychom uvažovali v případě, že by došlo růstem PRIBORu ke zvýšení 

nákladů na cizí kapitál na takovou míru, že by byla porušena optimální kapitálová 

struktura podniku.  Optimalizace kapitálové struktury podniku spočívá ve vyrovnání 

faktorů výnosnosti a rizika . 
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Stále je ale predikce použitím neuronových sítí matematickým modelem, jehož 

výsledky nemohou dostatečně předpovídat vývoj ekonomiky. Je obecně známo, že 

ekonomika není exaktní vědou, ale naopak Jak uvedl známý ekonom Robert Holman, 

ekonomie je věda politická, je vědou svobodné volby a lidské motivace spontánně 

vzniklé člověkem. Je vědou, kde se promítají zkonstruované systémy, vlastní zájmy 

lidských subjektů a obecně společenský zájem, kde hrají úlohu ceny - informace, 

motivace, alokace; konkurence, regulace a další. 

Proto je dobré na tento matematický model predikce nahlížet jen jako na určitý základ, 

který je dobré rozvinout názorem a vizí odborníků z ekonomické oblasti.  

Právě odborníci z ČNB vidí následný vývoj české ekonomiky následovně: 

• Hospodářský růste EU v roce 2006 rostl rychle a proto se očekává mírné 

zpomalení 

• ECB vidí rizika pro cenovou stabilitu směrem nahoru, očekává se od ní další 

zvýšení úrokových sazeb 

• Zrychlí se růst domácí spotřeby a investic 

• Růst úvěrů se stabilizuje na vysokých hodnotách 

• Ziskovost firem se udržuje na vysoké úrovni i přes vliv drahých surovin a 

posílení měnového kurzu 

• Mělo by dojít k poklesu nezaměstnanosti 

• V roce 2007 by mělo dojít k mírnému zvýšení inflace v důsledku změn 

regulovaných cen a nepřímých daní  

• S prognózou by mělo dojít k mírnému zvýšení úrokových sazeb 

Jak je patrné z výše uvedených bodů, odborníci z ČNB vidí vývoj české ekonomiky 

pozitivně a k žádným extrémním výkyvům by nemělo docházet. V závěru tedy usuzuji, 

že námi vytvořený matematický model vývoje úrokové sazby by měl vytrvat, popřípadě 

se o nějaký procentní bod zvýšit, ale není se třeba obávat nutnosti pojišťovat námi 

uzavřený investiční úvěr úrokovými swapy z důvodů náhlého zvýšení úrokových sazeb. 

Protože  mírné zvýšením úrokových sazeb by mělo být doprovázeno také růstem 

domácí spotřeby, což s sebou nese zvýšení tržeb a potažmo tak i zisků. 
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Ale ani sami odborníci nemohou předikovat vývoj ekonomiky na několik let dopředu a 

proto je třeba stále monitorovat stav ekonomiky a operativně řešit nastalé situace. 

V tuto chvíli bych mohla ukončit mé šetření o investičním úvěru firmy 

VASTAINVEST s. r. o. s doporučením na stálou kontrolu optimální finanční struktury a 

sledováním ekonomického vývoje a operativně na ni reagovat. Co se týká daného úvěru 

v případě zvýšení úrokové míry pojistit úvěr úrokovými swapy. 

  

33..44  PPootteenncciiáállnníí  mmoožžnnoosstt   ff ii rr mmyy  

VVAASSTTAAII NNVVEESSTT  ss..  rr ..  oo..  

 
Jak je patrné ve výkazech, výhoda firmy VASTAINVEST s. r. o. spočívá ve vysokých 

aktivech. Jen pro připomenutí aktuálního stavu uvádím, že vysoká zadluženost je 

tvořena hlavně velkými Závazky ke společníkům. 

Daný objekt TRUMF centrum, na který se vztahuje šetřený investiční úvěr, je v majetku 

firmy, což vidím jako velkou výhodu pro možné kroky do budoucna. 

Po jistých úvahách jsem došla k závěru, že je „zbytečné“ mít úvěr ve výši 16 miliónů 

Kč, při tak velkém objemu dlouhodobých aktiv. 

Proto navrhuji předčasně splatit daný investiční úvěr a požádat Komerční banku o 

zpětný leasing právě na výše zmíněnou nemovitost. Cena tohoto sportovního a 

nákupního centra byla po rekonstrukci v loňském roce ve výši necelých 61 mil. Kč. Při 

zpětném leasingu záleží na odhadu znalce, ale i tak předpokládám, že poskytnuté 

finanční prostředky budou dostatečné na dokončení profinancování rekonstrukce 

objektu a na splacení aspoň části Závazků ke společníkům. Tím pádem by se také 

vyřešila otázka nadměrného zadlužení společnosti. 
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33..55  SSoouuččaassnnýý  lleeaassiinnggoovvýý  tt rr hh    

Ekonomika jako celek je na tom lépe, pokud společnosti nejsou omezovány ve svých 

aktivitách a mohou financovat svůj rozvoj či jiné investice. Společnosti, které investují 

do nových technologií a zařízení, se stávají mnohem více efektivní, a tak i více 

konkurenceschopné. Právě špatný přístup některých (zejména nových a malých) 

podniků k financím ve formě klasických produktů jako jsou bankovní úvěry se ovšem 

může stát překážkou růstu ekonomiky v případě nemožnosti „dosáhnout“ na potřebné 

finanční prostředky ve formě úvěru. Efektivním mechanismem, který je schopen 

pomoci podnikům bez úvěrové historie a nedostatku příslušného zajištění je leasing. 

Leasingové společnosti totiž v první řadě zajímají očekávané peněžní toky a nikoliv 

úvěruschopnost podniku. Dostupnost financí formou leasingu je tak pro takové firmy 

snadnější. 

Každoročně se k tomuto způsobu financování odhodlá tisíce lidí i firem a objemy 

obchodů dosahují miliardových hodnot.  

V r. 2006 byly do leasingového užívání předány nemovitosti za 11,183 mld. Kč. Došlo 

tak k poklesu objemu leasingu nemovitostí proti r. 2005 o cca 10,1 %  

 

 

  

  

  

  

  

  

 
                         Zdroj: výpočet autorky z dat  ČLFA  

Zaměření leasingu nemovitostí v ČR v r. 2006 podle povahy 
pronajaté nemovitosti

35,9%

24,5%

20,1%

9,9%
9,6%

průmyslové budovy prodejny
úřední budovy hotely a zábavní zařízení
ostatní
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Důležitost leasingového financování na národní i evropské úrovni, tzn. jak si leasing 

vede ve srovnání s ostatními zdroji financování, bývá měřena tzv. tržní penetrací, tedy 

podílem objemu leasingu na celkových investicích3.  

Pořadí leasingových trhů jednotlivých evropských zemí se neshoduje s pořadím dle 

velikosti trhu. ČR má v roce 2004 6. nejvyšší podíl leasingu na investicích (16,23 %).  

V grafu jsou uvedeny podíly investic financovaných leasingem na celkových investicích 

v roce 2004 ve vybraných evropských zemích. Z uvedeného grafu je patrné, že leasing 

hraje na trhu v současné době nemalou roli, a proto je nutné ho při investičních 

rozhodováních brát plně v úvahu. 

 

 
Podíl objemu leasingu na celkových investicích v roce 2004 ve vybraných zemích 

 

                 Zdroj: (16)  
       

   
    
 
 
 

  

 

                                                 
3 Celkové investice jsou definovány jako tvorba hrubého fixního kapitálu mínus investice soukromých 
spotřebitelů do bydlení. 
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Pořadí největších leasingových společností podle objemu nově uzavřených 
leasingových obchodů v r. 2006 (souhrn pořizovacích cen leasovaných věcí bez 

DPH v mil. Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
    
         Zdroj: ČLFA 

3.5.1 Cena finančního leasingu a leasingové splátky 

 
Nejčastěji bývá za leasingovou cenu považována částka vyplávající z leasingové 

smlouvy, kterou nájemce hradí postupně v průběhu leasingové operace pronajímateli, a 

to v podobě splátek a případné zůstatkové ceny na konci leasingové operace. 

Leasingovou cenu tvoří: viz. kapitola 2.3.3.  

Nejúplnější formou vyjádření ceny leasingu je tzv. splátkový kalendář, který udává, ke 

kterému datu a v jaké výši se nájemce zavazuje platit jednotlivé leasingové splátky. 

Nejčastěji probíhá platba jednotlivých splátek formou pravidelně se opakujících plnění 

v konstantní výši (tzv. anuitních splátek). Při takovém způsobu placení lze cenu 

leasingu vyjádřit výší anuitní splátky a udáním periody, v jaké budou platby probíhat. 

Část anuity připadá na placení úroku a zbytek tvoří splátka vlastního dluhu (úmor). 

Výše anuity se po celou dobu splácení nemění, mění se však poměr úmoru a úroku 

uvnitř této splátky. Vzhledem k tomu, že se výše dluhu postupně snižuje, klesá s každou 

další zaplacenou splátkou úrok a jeho podíl na leasingové splátce. Stále větší část anuity 

tak přiapdá na vlastní splátku dluhu. 

  Leasingová společnost celkem 

1. ČSOB Leasing, a.s. 17 547 
2. CAC Leasing, a.s.  13 195 
3. ŠkoFIN s.r.o. 9 894 

4. 
SG Equipment Finance Czech 
Republic s.r.o. 8 461 

5. VB Leasing CZ, s.r.o. 8 400 
6. sAutoleasing, a.s. 5 180 
7. IMMORENT ČR, s.r.o. 5 065 
8. CREDIUM, a.s. 4 598 

9. 
DaimlerChrysler Financial 
Services Bohemia s.r.o. 4 521 

10. Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 3692 
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Ke konstrukci jednotlivých anuitních splátek placených na konci příslušného období 

vyjdeme ze vzorce pro současnou hodnotu splátek, který má tvar 

Sr = P * u (n let, r %)  [1] 

Sr  roční leasingová splátka, 

P pořizovací cena, 

u umořovatel, 

r příslušná úroková míra (odpovídající leasingovému navýšení). 

 

Je přirozené, že leasingové splátky se liší, jsou-li uskutečňovány měsíčně, čtvrtletně či 

ročně. Čím delší je interval splátek, tím větší podstupuje leasingová společnost riziko. 

V případě, kdy leasingové splátky byly dohodnuty v pravidelných ročních intervalech 

na začátku každého období (roku), bude se výše leasingové splátky počítat podle vztahu 

                 
                 u (n let, r %)   
Srp = P *          [2] 
                 m (n let, r %) 
 
Srp  roční leasingová splátka začátkem roku, 

P pořizovací cena, 

u umořovatel, 

m úročitel. 

 
Podobný postup je třeba zachovat i u leasingových splátek na začátku každého měsíce; 

úrokové procento roční však musíme převést na měsíční. Měsíční leasingová splátka 

počátkem každého měsíce bude: 

 
        u (n měsíců, r / 12 %) 
Smp = P *          [3] 
        m (1 měsíc, r / 12 %) 
 
Smp  roční leasingová splátka začátkem měsíce. 
 
Oproti pravidelné měsíční splátce, hrazené koncem měsíce, je přirozeně splátka hrazená 

počátkem měsíce menší. 
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Výpočet leasingových splátek může být poněkud složitější v případě, že pronajímatel 

požaduje navýšení první splátky jako určité garance. Obvykle toto navýšení nepodléhá 

leasingovému úročení. (12) 

Další formou vyjádření ceny leasingu je leasingový koeficient (LK), který je definován 

jako poměr součtu veškerých plateb4 a pořizovací ceny předmětu leasingu: 

 
             ∑ S 
LK =          [4] 
     P 
 
S  leasingová splátka, 

P pořizovací cena předmětu leasingu. 

 
Ze vztahu leasingového koeficientu je zřejmé, že leasingový faktor vyjadřuje celkové 

zvýšení nákladů při financování daného předmětu formou leasingu ve srovnání 

s pořízením předmětu za hotovost.  

 

 

                                                 
4 Nejčastěji se jedná o sumu mimořádné splátky, tzv. smluvního poplatku včetně DPH (poplatek za 
uzavření leasingové smlouvy), jednotlivých splátek a zůstatkové hodnoty. Do této částky nebývá zahrnuto 
případné pojistné. 
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3.5.2 Leasing a česká daňová legislativa 

Leasing je významně ovlivňován legislativou v oblasti daní. Z daňových zákonů jsou 

pro tuto práci relevantní zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění dalších 

předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění dalších předpisů a 

zákon č. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, ve znění dalších předpisů. Práce vychází z legislativy platní k 1. lednu 

2007. 

3.5.2.1 Zákon o daních z příjmů 
Zákon o daních z příjmů (ZDP) nevymezuje termín finanční leasing a namísto toho je 

v tomto zákoně používán pojem „finanční pronájem s následnou koupí najatého 

hmotného majetku“. Přičemž hmotným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí v 

§26 odst. 2 písm. b) také budovy, domy a byty nebo nebytové prostory. 

Tento zákon mimo jiné upravuje, jak má nájemce postupovat v souvislosti 

s uplatňováním splátek do daňových nákladů či jak mají postupovat obě smluvní strany 

při odpisování majetku. 

Za jakých předpokladů jsou leasingové splátky daňově uznatelné řeší ustanovení v § 24 

odst. 2 písm. h), § 24 odst. 4, 5 a 6 ZDP. Pro účely této práce řeší daňovou uznatelnost 

daně z převodu nemovitostí § 24 odst. 2 písm. ch). 

Podle § 24 odst. 4 tohoto zákona lze u finančního pronájmu s následnou koupí najatého 

hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, leasingové splátky uplatnit 

v daňově účinných nákladech, ale pouze za podmínek, že 

a) doba nájmu pronajímané věci, jež se počítá od data, kdy byl předmět pronájmu 

přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání, je delší než 20 % 

stanovené doby odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny uvedené v § 30, 

nejméně však tři roky. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně osm let.  

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

vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a 

nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než 

zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by 

předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování podle § 31 k datu prodeje,  
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c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku 

zahrne poplatník uvedený odkoupený majetek do svého obchodního majetku. 

Za žádných okolností není v průběhu smlouvy možné jako daňový náklad uplatnit 

zálohu na kupní cenu a kupní cenu samotnou. 

Podle § 28 odst. 1 ZDP hmotný majetek odpisuje poplatník, který má k tomuto majetku 

vlastnické právo. Vlastníkem předmětu finančního pronájmu je po celou dobu trvání 

leasingu pronajímatel. Ten zahrne předmět pronájmu do svého majetku a odpisuje. Je-li 

předmětem finančního leasingu nemovitost, ZDP neumožňuje pronajímateli postupovat 

jinak než jako u majetku, který není pronajímán. Nemovitosti tak mohou být odepsány 

pouze podle § 31 nebo § 32 ZDP. 

Nájemci je umožněno předmět finančního pronájmu odpisovat, pokud po ukončení 

pronájmu odkoupí majetek za nenulovou hodnotu. Tyto výdaje související s pořízením 

majetku může nájemce odpisovat, pokud cena, za níž nájemce předmět pronájmu po 

ukončení leasingu odkoupí, bude vyšší než 40 000 Kč. Nájemce tento majetek zařadí do 

příslušné odpisové skupiny a odpisuje ho podle § 31 nebo § 32 ZDP, tj. způsobem 

rovnoměrným či zrychleným. V případě, že limit 40 000 Kč cena nepřevýší, nájemce 

může tyto výdaje uplatnit jako jednorázový náklad. 

3.5.2.2 Zákon o dani z přidané hodnoty 
Tento zákon používá namísto pojmu finanční leasing termín „finanční pronájem“. Pro 

účely tohoto zákona je finanční pronájem definován v § 4 odst. 3 písm. g) jako: 

„přenechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání podle smlouvy o finančním 

pronájmu, pokud si strany v této smlouvě sjednají, že uživatel je oprávněn nebo povinen 

nabýt zboží nebo nemovitost, která je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou 

posledního závazku ze smlouvy.“ 

Takový finanční pronájem v tuzemsku se pak z hlediska stanovení základu a sazeb daně 

a uplatňování odpočtu daně posuzuje obdobně jako dodání zboží nebo převod 

nemovitosti. 

Podle § 72 odst. 1 má plátce nárok na odpočet DPH, pokud přijatá zdanitelná plnění 

použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. U finančního leasingu nájemce tento 

nárok prokazuje daňovým dokladem, splátkovým kalendářem, a zaúčtováním 
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jednotlivých částek uvedených na těchto daňových dokladech. Dle § 28 odst. 5 tohoto 

zákona se za daňový doklad považuje i splátkový kalendář, pokud má stejné náležitosti 

jako běžný daňový doklad stanovené v § 28 odst. 2 tohoto zákona. 

Tak jako tomu bylo do 30. dubna 2004, i dle nové zákonné úpravy DPH se plátce může 

rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro 

účely uskutečňování jejich ekonomických činností bude uplatňovat daň. V praxi je 

běžné, že plátce (leasingová společnost) daň na vstupu ve výši 19 % neuplatňuje. 

3.5.2.3 Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí 
Daň z převodu nemovitostí upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění dalších předpisů. Podle § 8 je 

poplatníkem daně z převodu nemovitostí převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto 

případě ručitelem. Sazba daně je ve výši 3 %, jak je uvedeno v § 15 tohoto zákona. U 

převodu nemovitostí se základem daně stává cena, která je platná v den nabytí 

nemovitosti. V případě, že se cena sjednala vyšší než cena zjištěná, pak je základem 

daně cena sjednaná. Celé znění naleznete v §10 zákona. 

Poplatník (prodávající) je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání 

k dani z převodu nemovitostí dle § 18 nejpozději do konce třetího měsíce následujícího 

po měsíci, v němž byl zapsán vklad do katastru nemovitostí. Ke dni podání daňového 

přiznání se také vztahuje povinnost tuto daň uhradit. 
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33..66  NNaabbííddkkaa  kkaallkkuullaaccee  nnaa  ff iinnaannccoovváánníí  pprr oojj eekkttuu  

zzppěěttnnýýmm  lleeaassiinnggeemm  oodd  SSGG  EEqquuiippmmeenntt   ff iinnaannccee    

 
Komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním institucím nejen v České 

republice, ale i v regionu střední a východní Evropy. Komerční banka je součástí 

skupiny Société Générale, která je pátou největší bankovní skupinou v Eurozóně a jejich 

služeb využívá na 20 miliónů klientů na celém světě, zaměstnává více než 90 tisíc 

pracovníků. 

Dne 14. 3. 2007 požádala společnost VASTAINVEST s. r. o. leasingového 

pronajímatele SGEF Czech Republic s. r. o. o kalkulace na financování projektu 

nájemní obchodní centrum Trumf centrum. 

Podle podkladů podaných společností VASTAINVEST s. r. o. zhodnotila leasingová 

agentura celkové investiční náklady (CIN) na 58 000 000,- CZK. Jedná se o předběžné 

kalkulace a tak bude maximální financovaná částka stanovena na základě ocenění 

nemovitosti provedené znalcem v oboru, jmenovaným v rámci Komerční banky a. s.  

Pro všechny varianty finančního leasingu je domluvena splatnost leasingových splátek 

měsíčně na začátku období od prvního dne v měsíci po předání předmětu leasingu do 

užívání nájemci. Daná nemovitost je zařazena do 6. odpisové skupiny s degresivním 

odepisováním. 

Daná leasingová společnosti nabídla 12 možných variant finančního leasingu, ve 

kterých používá úrokové sazby 5Y IRS SWAP a 3M PRIBOR, které byly k datu žádosti 

o kalkulace finančního leasingu ve výši 2,6 % u 3M PRIBOR a 3,5 % u 5Y IRS SWAP, 

která bude v případě uzavření leasingové smlouvy přizpůsobena ke dni nabytí její 

účinnosti. Po uplynutí každých 5 let resp. 3 měsíců doby leasingu, bude báze úrokové 

sazby přizpůsobena dle platné úrokové sazby. 

Vzhledem k tomu, že je těžké odhadnout vývoj daných sazeb, budu v této práci 

uvažovat, že během doby finančního leasingu budou tyto sazby stálé tak, jak byly v den 

návrhu leasingovou agenturou. Nechávám je nehybné z důvodu potřeby srovnání. 

V praxi dojde každých 5 let resp. 3 měsíců doby leasingu k přepočtu leasingových 

splátek dle aktuální výše úrokové sazby. 
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3.6.1 Varianta financování se zůstatkovou hodnotou bez spoření na 
zůstatkovou hodnotu 

V případě této varianty má leasingový nájemce povinnost koupit objekt za cenu, která 

odpovídá zůstatkové hodnotě při degresivním odepisování, která je uvedena 

v posledních dvou řádcích tabulek. Leasingová společnost tuto variantu nastavila 

následovně: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba trvání leasingu 10 let 15 let 
Úroková sazby pro 
leasingové splátky 

3M PRIBOR + 2,1 % p. a. 

Úroková sazby pro spořící 
splátky - 
Výše leasingové splátky        357 346 Kč         337 158 Kč  
Výše spořící splátky na ZH  -   -  
Měsíční splátka celkem        357 346 K č         337 158 Kč  
Zůstatková hodnota - ZH   38 048 000 Kč    29 232 000 Kč  
K úhradě na konci leasingu   38 048 000 Kč    29 232 000 Kč  

 

K těmto, stejně tak i k dalším variantám jsem sestavila splátkové kalendáře. Tyto 

varianty finančního leasingu naleznete v přílohách č. 2 - 5. Jsou zde podrobně 

rozepsány leasingové splátky k jednotlivým obdobím.  

Ve výše uvedených tabulkách jsou vypočítány leasingové splátky již s úrokem, který 

byl aktuální ke dni sestavení těchto předběžných kalkulací. Tyto splátky byly 

vypočítány dle vzorce [3], který blíže popisuji v kapitole 3.5.1. Leasingová společnost 

si vypočítala současnou CIN (zhruba 58 mil. Kč) a odečetla odúročenou zůstatkovou 

hodnotu. Výslednou hodnotu dosadila do vzorce, na základě kterého vypočítala hodnotu 

měsíční splátky. Tohoto výpočtu můžeme také dosáhnout dosazením do základní 

Doba trvání leasingu 10 let 15 let 

Úroková sazby pro 
leasingové splátky 

5Y IRS SWAP + 1,8 % p. a. 

Úroková sazby pro spořící 
splátky - 
Výše leasingové splátky        381 031 Kč         359 640 Kč  
Výše spořící splátky na ZH  -   -  
Měsíční splátka celkem        381 031 K č         359 640 Kč  
Zůstatková hodnota - ZH   38 048 000 Kč    29 232 000 Kč  
K úhradě na konci leasingu   38 048 000 Kč    29 232 000 Kč  
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finanční funkce v excelu „PLATBA“. Podmínkou ovšem je správné dosazení hodnot. 

V tomto případě potřebujeme znát: 

• úrokovou sazbu 

je potřeba přizpůsobit četností splátek v roce. Pokud se splácí pouze jednou 

ročně, sazba zůstane neměnná ve tvaru p. a. Ale v případě, kdy dochází 

k četnějšímu než ročnímu splácení, je nutné upravit také výši sazby. V našem 

případě r/12. 

• Pper 

je hodnota, která značí počet splátek za dobu leasingové operace. V případě 

měsíčního splácení za 10 let leasingu doplníme hodnotu 10 * 12 = 120 

• Souč_hod 

je současná hodnota budoucích plateb. V tomto případě je nutné rozlišit CIN a 

současnou hodnotu budoucích plateb. Ne vždy se tyto dvě hodnoty rovnají. 

V případě první varianty zpětného leasingu jsou tyto hodnoty rozdílné, protože 

na konci leasingu je třeba splatit ZH předmětu leasingu. Proto např. v 1. variantě 

zpětného leasingu na 10 let, úročeného 5Y IRS SWAP dosadíme hodnotu 

35.588.729,- Kč. Ta právě tvoří současnou hodnotu 120 splátek. 

• Typ 

je logická hodnota. Číslo 0 nebo 1 určuje, kdy je platba prováděna. V případě 

platby na začátku období zvolíme číslo 1. 

Výsledkem této funkce je měsíční hodnota leasingové splátky placené na začátku 

období. CIN jsou ve výši 58.109.149,- Kč a na konci leasingu (10 let) je ZH předmětu 

leasingu ve výši 38.048.000,- Kč (současná hodnota 22.520.420,- Kč).  
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Výše pravidelných měsíčních splátek budou hrát rozhodující roli v rozhodování, pro 

kterou z možných variant zpětného leasingu se společnost VASTAINVEST s. r. o. 

rozhodne. 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 

5Y IRS SWAP + 1,8 % p. a. 

měsíční splátka 381 031 Kč 359 640 Kč 

daňová úspora 91 447 Kč 86 314 Kč 

výdaje na leasing po 
zdanění 

289 584 Kč 273 326 Kč 

 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 

3M PRIBOR + 2,1 % p. a. 

měsíční splátka 357 346 Kč 337 158 Kč 

daňová úspora 85 763 Kč 80 918 Kč 

výdaje na leasing po 
zdanění 

271 583 Kč 256 240 Kč 

 

Po dobu leasingové operace je daňově uznatelná leasingová splátka i s úroky. Daňová 

úspora je vypočítána jako součin konkrétní sazby daně z příjmů vztahujících se 

k danému zdaňovacímu období a daňově uznatelných nákladů. Náklady jsou tedy rovny 

sumě leasingové splátky, která je snížena o daňovou úsporu. 

Jako další kritérium pro posuzování výhodnosti jednotlivých splátek použiji leasingový 

koeficient, jehož vzorec [4] je blíže rozepsán v kapitole 3.5.1. Hodnoty leasingových 

koeficientů jsou uvedeny v každé variantě za splátkovým kalendářem. Jejich hodnota je 

tvořena podílem celkových nákladů na zpětný leasing, což je součet leasingových 

splátek a ZH předmětu leasingu, a celkových investičních nákladů na zpětný leasing 

(CIN). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 

5Y IRS SWAP + 1,8 % p. a. 

leasingový koeficient 1,4416 1,6181 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 

3M PRIBOR + 2,1 % p. a. 

leasingový koeficient 1,3908 1,5455 
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Jak jsem již na začátku uvedla v tabulce těchto možností, 1. varianta zpětného leasingu 

spočívá v odkupu předmětu leasingu. Cena odkupu není daňově uznatelná, ale 

vzhledem k tomu, že částka je vyšší než 40 000,- Kč, jedná se o výdaje na pořízení 

majetku a nájemce může takto odkoupený předmět po ukončení leasingu odepisovat. 

 

3.6.2 Varianta financování se spořením na zůstatkovou hodnotu 
Podstata této varianty spočívá v tom, že po dobu zpětného leasingu pravidelná měsíční 

platba obsahuje nejen výši samotné leasingové splátky, ale také spořící splátku na 

zůstatkovou hodnotu.  Leasingová společnost firmě VASTAINVEST s. r. o. v případě 

této varianty nabídla následující možnosti zpětného leasingu: 

 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 

5Y IRS SWAP + 1,8 % p. a. 

úroková sazby pro 
spořící splátky 

Shodná se sazbou leasingových splátek 

výše leasingové splátky 303 985 Kč 303 398 Kč 

výše spořící splátky na 
ZH 

317 067 Kč 162 400 Kč 

měsíční splátka celkem  621 052 Kč 465 798 Kč 
zůstatková hodnota - ZH 38 048 000 Kč 29 232 000 Kč 

k úhradě na konci leas. 0 Kč 0 Kč 

 

 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 

3M PRIBOR + 2,1 % p. a. 

úroková sazby pro 
spořící splátky 

Shodná se sazbou leasingových splátek 

výše leasingové splátky 287 957 Kč 286 220 Kč 

výše spořící splátky na 
ZH 

317 067 Kč 162 400 Kč 

měsíční splátka celkem  605 024 Kč 448 620 Kč 
zůstatková hodnota - ZH 38 048 000 Kč 29 232 000 Kč 

k úhradě na konci leas. 0 Kč 0 Kč 
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K možnostem této varianty jsem sestavila splátkové kalendáře, které jsou zpracovány 

v přílohách 6 - 9. Postup výpočtu je totožný s první variantou. Rozdíl však nastává 

v tom, že se v této variantě objevuje spořící splátka. V průběhu této varianty bude 

zůstatková hodnota prostřednictvím spořící splátky naspořena a při koupi objektu bude 

naspořená částka započtena s kupní cenou objektu po uplynutí doby nájmu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
V tomto případě však nastává změna v položkách měsíční platby, které jsou daňově 

uznatelné. Daňově uznatelnou položkou je pouze leasingová splátka, naopak spořící 

splátka daňově uznatelná není. Z toho plyne také způsob výpočtu. 

I k této variantě jsem vypočítala leasingové koeficienty, které předkládám v přehledné 

tabulce: 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 

5Y IRS SWAP + 1,8 % p. a. 

leasingový koeficient 1,2848 1,4453 

 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 

3M PRIBOR + 2,1 % p. a. 

leasingový koeficient 1,2504 1,3900 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 5Y IRS SWAP + 1,8 % p. a. 

měsíční splátka 621 052 Kč 465 798 Kč 
daňově uznatelný 
náklad 

303 985 Kč 303 398 Kč 

daňová úspora 72 956 Kč 72 816 Kč 

výdaje na leasing po 
zdanění 

548 096 Kč 392 982 Kč 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 

3M PRIBOR + 2,1 % p. a. 

měsíční splátka 605 024 Kč 448 620 Kč 
daňově uznatelný 
náklad 

287 957 Kč 286 220 Kč 

daňová úspora 69 110 Kč 68 693 Kč 

výdaje na lesing po 
zdanění 535 914 Kč 379 927 Kč 
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Jak ukazují první tabulky této 2. varianty, k úhradě na konci leasingu je 0,- Kč. Mohlo 

by se zdát, že tato varianta nesplňuje podmínky pro možné následné odepisování 

nájemcem (VASTAINVEST s. r. o.). Během zpětného leasingu však nájemce postupně 

spořil na ZH a proto budou ke konci tyto jednotlivé splátky započteny a postup bude 

následně shodný s 1. variantou.  

 

3.6.3 Varianta financování bez zůstatkové hodnoty 
Tato 3. varianta je specifická tím, že nájemce uplatní CIN do nákladů za dobu trvání 

transakce. V tomto případě má leasingový nájemce povinnost koupit objekt za předem 

dohodnutou odkupní cenu. Pro konkrétnost opět uvádím nabídku možností leasingové 

společnosti: 

 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 

5Y IRS SWAP + 1,8 % p. a. 

úroková sazby pro 
spořící splátky 

- 

výše leasingové splátky 634 999 Kč 483 965 Kč 

výše spořící splátky na 
ZH 

0 Kč 0 Kč 

měsíční splátka celkem  634 999 Kč 483 965 Kč 

odkupní cena předmětu 
leasingu 

1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 

 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 

3M PRIBOR + 2,1 % p. a. 

úroková sazby pro 
spořící splátky 

- 

výše leasingové splátky 615 604 Kč 463 090 Kč 

výše spořící splátky na 
ZH 

0 Kč 0 Kč 

měsíční splátka celkem  615 604 Kč 463 090 Kč 

odkupní cena předmětu 
leasingu 

1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 

 

K možnostem této 3. varianty jsem sestavila splátkové kalendáře, které jsou zpracovány 

v přílohách 10 - 13. Postup výpočtu je totožný s první variantou. Výhoda však nastává 

v tom, že se v této variantě neobjevuje spořící splátka, která není daňově uznatelná. V 
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této variantě dochází k uplatnění plné hodnoty CIN do nákladů za dobu leasingu. 

Naopak se v této variantě zavazuje nájemce k odkupu předmětu leasingu po jeho 

ukončení za předem dohodnutou cenu, která činí ve všech možnostech této 3. varianty 

1.000.000,- Kč. Takto odkoupený předmět leasingu je možné následně, po uvedení 

nemovitosti do majetku nájemce, odepisovat ze vstupní hodnoty 1.000.000,- Kč.  

 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 

5Y IRS SWAP + 1,8 % p. a. 

měsíční splátka 634 999 Kč 483 965 Kč 
daňová úspora 152 400 Kč 116 152 Kč 

výdaje na leasing po 
zdanění 

482 599 Kč 367 813 Kč 

 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 

3M PRIBOR + 2,1 % p. a. 

měsíční splátka 615 604 Kč 463 090 Kč 
daňová úspora 147 745 Kč 111 142 Kč 

výdaje na leasing po 
zdanění 

467 859 Kč 351 948 Kč 

 

Takto nastavená varianta dovoluje odepsat CIN do nákladů, jak je zřejmé z uvedených 

tabulek. Nevýhodou však zůstává nemožnost odepsat hodnotu odkupní ceny. Tu je ale 

možné následně odepisovat, jak již bylo výše uvedeno. 

Ani pro tuto variantu nechybí výpočty leasingových koeficientů, jejichž způsob výpočtu 

jsem uvedla u 1. varianty zpětného leasingu v kapitole 3.6.1 nebo obecně v kapitole 

3.5.1. 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 

5Y IRS SWAP + 1,8 % p. a. 

leasingový koeficient 1,3016 1,4619 

 

doba trvání leasingu 10 let 15 let 

úroková sazby pro 
leasingové splátky 

3M PRIBOR + 2,1 % p. a. 

leasingový koeficient 1,2673 1,4067 
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3.6.4 Přehled a vyhodnocení variant zpětného leasingu 
V předcházejících kapitolách jsem se snažila jak obecně, tak i prakticky, objasnit 

systém jednotlivých variant. Do příloh jsem zařadila leasingové kalendáře, abych 

demonstrovala veškeré zásady, které jsem na základě dostupné literatury nastudovala, a 

využila v praxi.  

Tyto výpočty byly mimo jiné dalším krokem k zhodnocení výhodnosti užití zpětného 

leasingu investice, původně financované dlouhodobým úvěrem, jak jsem si vytyčila 

v zadání diplomové práce.  

Veškeré výpočty jsem však uváděla postupně a proto je v této části uvádím v přehledné 

formě, aby bylo možno lépe vyhodnotit, která varianta je pro firmu 

VASTAINVEST s. r. o. nejoptimálnější. 

 

 Dobra splácení 10 let = 120 m ěsíců 
 3M PRIBOR 

Varianta  
měsíční 

leasingová 
splátka 

náklady na 
leasing celkem 

platba na konci 
leasingu daňová úspora výdaje na leasing po 

zdanění 
leasingový 
koeficient 

1     357 346 Kč     80 929 520 Kč      38 048 000 Kč        10 291 565 Kč           70 637 955 Kč 1,3908 

2     605 024 Kč     72 602 880 Kč                       -   Kč         8 293 162 Kč           64 309 718 Kč 1,2504 

3     615 604 Kč     74 872 480 Kč        1 000 000 Kč        17 729 395 Kč           57 143 085 Kč 1,2673 

 

 Dobra splácení 10 let = 120 m ěsíců 
 5Y IRS SWAP 

Varianta  
měsíční 

leasingová 
splátka 

náklady na 
leasing celkem 

platba na konci 
leasingu 

daňová úspora výdaje na leasing po 
zdanění 

leasingový 
koeficient 

1     381 031 Kč      83 771 720 Kč      38 048 000 Kč        10 973 693 Kč            72 798 027 Kč 1,4416 

2     621 052 Kč      74 526 240 Kč                       -   Kč         8 754 768 Kč            65 771 472 Kč 1,2848 

3     634 999 Kč      77 199 880 Kč        1 000 000 Kč        18 287 971 Kč            58 911 909 Kč 1,3016 

 

V prvním řádku tabulek uvádím délku zpětného leasingu nemovitosti, která je 10 let. Na 

první pohled není úplně jasné, která z uvedených variant by mohla být pro firmu 

nejvýhodnější. 1. varianty vykazují nejnižší měsíční leasingové splátky, ale také mají 

nejvyšší leasingový koeficient. Na druhou stranu 3. varianta vykazuje nejvyšší splátky, 

ale také je zde výhoda vysoké daňové úspory. Ve 2. variantě pro změnu vychází nejlépe 

hodnota leasingového koeficientu. 
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 Dobra splácení 15 let = 180 m ěsíců 
 3M PRIBOR 

Varianta  
měsíční 

leasingová 
splátka 

náklady na 
leasing celkem 

platba na konci 
leasingu daňová úspora 

výdaje na leasing po 
zdanění 

leasingový 
koeficient 

1     337 158 Kč     89 920 440 Kč      29 232 000 Kč        14 565 226 Kč           75 355 214 Kč 1,5455 

2     448 620 Kč     80 751 600 Kč                       -   Kč       12 364 704 Kč           68 386 896 Kč 1,3900 

3     463 090 Kč     84 356 200 Kč        1 000 000 Kč        20 005 488 Kč           64 350 712 Kč 1,4067 

 

 Dobra splácení 15 let = 180 m ěsíců 
 5Y IRS SWAP 

Varianta  
měsíční 

leasingová 
splátka 

náklady na 
leasing celkem 

platba na konci 
leasingu daňová úspora 

výdaje na leasing po 
zdanění 

leasingový 
koeficient 

1     359 640 Kč      93 967 200 Kč      29 232 000 Kč        15 536 448 Kč            78 430 752 Kč 1,6181 

2     465 798 Kč      83 843 640 Kč                       -   Kč       13 106 794 Kč            70 736 846 Kč 1,4453 

3     483 965 Kč      88 113 700 Kč        1 000 000 Kč        20 907 288 Kč            67 206 412 Kč 1,4619 

 

V těchto tabulkách uvádím zbývající možnosti zpětného leasingu, pro změnu na 15 let, 

jak je uvedeno v záhlaví tabulek. Opět jsou tu mnohé pro a proti jednotlivých variant. 

Obecně mohu usoudit, že možnosti variant s 15-ti letým splácením vykazují  

přijatelnější výši splátek pro nájemce – VASTAINVEST s. r. o. Je ale třeba upozornit, 

že tyto nižší měsíční splátky oproti variantám s 10-ti letým splácením vykazují vyšší 

leasingové koeficienty. Jen pro připomenutí; leasingový koeficient udává finanční 

náročnost leasingové operace, protože dává do poměru náklady vynaložené na leasing a 

hodnotu, kterou nám leasing poskytl (CIN). 

Stejně jak je to v případě finanční analýzy, tak i v tomto případě nemůžeme postupovat 

mechanicky. Je několik variant a několik možností, ze kterých si firma může vybrat. Jen 

těžko je možné určit jednu variantu, která je obecně výhodná pro všechny. Podnik je 

individuální subjekt, který je ovlivňován nejen vlastními možnostmi a vlastní politikou, 

ale také konkurencí, zákazníky, dodavateli, ale také vývojem ekonomiky apod. Podnik 

jako takový by měl zohlednit co nejvíce aspektů, aby vybral po sebe tu nejpřijatelnější 

variantu.  

Dané možnosti financování zpětným leasingem jsou sestaveny na časový horizont 10 a 

15 let, z čehož vyplývá, že rozhodnutí se projeví v budoucím vývoji podniku. Projeví se 
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měsíčním zatížením leasingových splátek a dalšími doprovodnými náklady, které jsou 

spojeny s touto akcí. Mezi ty hlavní můžeme zařadit pojistné za danou nemovitost, 

poplatky za vedení účtu, daň z převodu nemovitostí apod. Na druhou stranu, tímto 

krokem firma dostane k dispozici finanční prostředky pro splacení dlouhodobého úvěru, 

splacení části závazků ke společníkům a popřípadě volné prostředky pro další možné 

investice. Rozhodně se tímto krokem vylepší hodnoty poměrových ukazatelů, z nichž 

bych chtěla uvést hlavně celkovou zadluženost. 

33..77  VVýýbběěrr   oopptt iimmáállnníí  vvaarr iiaannttyy  

Rozhodování o výhodnosti jednotlivých variant pro firmu VASTAINVEST s. r. o. není 

možné bez toho, aniž bychom se opět vrátili k finanční analýze a vyhodnotili, jaký je 

současný stav a v neposlední řadě také vývoj jednotlivých položek. V tomto případě nás 

budou hlavně zajímat tržby a náklady společnosti, abychom měli představu, jaké 

množství finančních prostředků je k dispozici na financování možných splátek zpětného 

leasingu.  

Již zmiňovaná finanční analýza je uvedená v kapitole 3.2. Snažila jsem se přiblížit 

současný stav i vývoj firmy. Na vývoji je zdokumentováno, že daná společnost 

v posledních dvou letech zaznamenává stoupající trend u tržeb a potažmo také u zisku, 

což je velmi pozitivní.  

Šetřená nemovitost TRUMF centrum není jedinou aktivitou společnosti 

VASTAINVEST s. r. o. a proto v přehledu za rok 2006 uvádím výčet těch 

nejdůležitějších středisek, které jsou nositeli největšího objemu nákladů a výnosů. 

Středisko „realitní agentura“ je pro vysvětlenou jakási centrála, ve které dochází 

k veškerému zúčtování režijních nákladů pro celý objekt TRUMF centra. Proto 

vykazuje tak velké režijní náklady. Zprvu jsou ji fakturovány veškeré náklady za 

elektrickou energii, teplo, plyn, vodu apod. Následně jsou tyto nákladové položky 

poměrově rozděleny mezi nájemníky a fakturovány. Zpětně jsou vykazovány jako 

prodej služeb. 

Pro názornost a větší představu složení nákladů a výnosů společnosti jsem se snažila 

rozdělit jednotlivé náklady (výnosy) do skupin. Například v sumě „ostatní režijní“ 

náklady jsou započítány jak už jsem jednou naznačila např.: spotřeba vody, elektrická 
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energie, teplo, plyn, pohonné hmoty, telefonní hovory, pojistné apod. Do služeb jsem 

zahrnula různé opravy, reklamu apod. 

 

TRUMF CENTRUM 
2006 reklamní 

agentura  
realitní 

agentura  
VOP 

Olomouc  myslivna  bar 
bowling bar herna disco 

Celkem 

Náklady 2 056 792 4 766 825 6 675 466 5 178 107 5 533 196 2 061 276 497 284  26 768 946 Kč  
spotřeba materiálu 37 265 276 230 53 950 228 090 110 046 31 714 9 616             746 911 Kč  

nákup zboží 1 620 075 0 0 895 430 2 361 961 1 067 826 228 082          6 173 374 Kč  

ostatní služby 115 708 517 011 938 883 2 791 083 240 884 13 054 11 721          4 628 344 Kč  

nájemné 0 120 135 0 0 0 0 0             120 135 Kč  

mzdové náklady 259 260 1 265 843 1 460 924 994 375 1 540 950 428 538 148 500          6 098 390 Kč  

ostatní režijní 24 484 2 587 606 4 221 709 269 129 1 279 355 520 144 99 365          9 001 792 Kč  

Výnosy 1 912 200 5 306 220 12 118 576 1 974 189 6 232 513 5 558 962 487 640  33 590 300 Kč  
prodej zboží 1 862 688 0 0 1 552 944 4 741 569 2 390 351 487 640        11 035 192 Kč  

prodej služeb 49 512 1 036 393 5 165 495 164 808 1 408 976 0 0          7 825 184 Kč  

nájemné 0 4 269 827 6 953 081 256 437 81 968 3 168 611 0        14 729 924 Kč  

ostatní 0 94 227 85 000 0 0 0 0             179 227 Kč  

Rozdíl -144 592 539 395 5 443 110 -3 203 918 699 317 3 497 686 -9 644    6 821 354 Kč 
 

Jednoduchým výpočtem vychází, že má firma měsíčně zhruba necelých 570.000,- Kč, 

což je velmi důležitá informace pro posouzení variant zpětného leasingu. Jak je 

v hlavičce uvedené tabulky uvedeno, daný přehled je pro rok 2006. Z finanční analýzy 

vyplývá, že firma VASTAINVEST s. r. o. vykazuje pozvolný rostoucí trend nejen 

v tržbách, ale hlavně v zisku. Samotný HV v roce 2006 je v indexu  o 1,47 % vyšší 

oproti roku 2005. Bylo by více jak optimistické se domnívat, že růst firmy bude takto 

pokračovat v dlouhodobém horizontu. Pro takovýto závěr bychom potřebovali znát 

hospodářské výsledky za více účetních období. Na obhajobu pozitivního vývoje 

společnosti však uvádím, že za sledované roky 2005 a 2006 nic nenasvědčuje tomu, že 

by se měl budoucí vývoj měnit k horšímu. Předpokládám tedy pozitivní vývoj, 

maximálně stagnaci. 

Nyní, můžu přistoupit k posouzení výhodnosti jednotlivých variant zpětného leasingu 

pro firmu. Za rozhodující v tomto případě považuji výši měsíční leasingové splátky a 

také hodnotu leasingového koeficientu. Těmto veličinám však nepřikládám stejnou 

váhu. Těchto 12 variant jsem seřadila vzestupně a ke každé výši měsíční splátky jsem 

přiřadila počet bodů od 1 – 12. Za nejvýhodnější jsem považovala splátku nejnižší, 

kterou jsem ohodnotila 12 body, naopak nejvyšší splátce jsem přisoudila bod jeden. 
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Stejným principem jsem vyhodnotila i leasingové koeficienty, ovšem jsem jednotlivé 

body vynásobila koeficientem 0,8, protože je nepovažuji za tolik důležité, jako výši 

měsíční splátky.  

Pořadí jednotlivých splátek jsem seřadila do tabulky: 

pořadí měsíční splátka varianta 

1.        357 346 Kč  1. 10 let, PRIBOR 
2.        448 620 Kč  2. 15 let, PRIBOR 
3.        337 158 Kč  1. 15 let, PRIBOR 
4.        605 024 Kč  2. 10 let, PRIBOR 
5.        381 031 Kč  1. 10 let, swap 
6.        359 640 Kč  1. 15 let, swap 
7.        463 090 Kč  3. 15 let, PRIBOR 
8.        615 604 Kč  3. 10 let, PRIBOR 
9.        621 052 Kč  2. 10 let, swap 
10.        465 798 Kč  2. 15 let, swap 
11.        634 999 Kč  3. 10 let, swap 
12.        483 965 Kč  3. 15 let, swap 

 

Tento přehled jednotlivých variant však nepovažuji za relevantní k posouzení  

výhodnosti. K jednotlivým variantám se vztahují další specifika, které je z mého 

pohledu nutné zohlednit. 

Jako nevýhodné se mi jeví obecně 1. varianta. Na první pohled vykazuje nejnižší 

měsíční splátky a ve výše uvedené tabulce se vyskytuje v první polovině celkového 

umístění možných variant. Nevýhodu této varianty však vidím v jejím nastavení, které 

spočívá v úhradě zůstatkové hodnoty předmětu leasingu na konci leasingu. Výše 

zůstatkové ceny je nastavena na hodnotu 38.048.000,- Kč pro splácení na 10 let, 

29.232.000,- Kč pro splácení na 15 let. Považuji to za dost velkou finanční přítěž pro 

firmu na konci leasingu.  
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Z toho důvodu s touto variantou nebudu již nadále počítat a proto uvádím nový přehled 

výhodnosti jednotlivých možností zpětného leasingu. I tento přehled je sestaven na 

stejném principu jako ten předchozí: 

 

 

 

 

 

 

2. variantu nastavila leasingová společnost tak, že ZH je shodná s 1. variantou, ale 

společně s leasingovými splátkami se platí také spořící splátky, které jsou ke konci 

leasingu započteny. Nevýhoda tohoto spoření je však v tom, že tyto spořící splátky 

nejsou považovány za daňově uznatelné. V této variantě není tak velké finanční zatížení 

na konci leasingu a ZH se stává vstupní cenou majetku nájemce, který je možné 

odepisovat. 

3. varianta se od předchozí liší tím, že spořící splátky jsou společně s leasingovou 

splátkou vedeny jako jedna měsíční splátka, která je celá daňově uznatelná. Při zvolení 

této varianty je nájemce povinný zaplatit odkupní cenu předmětu leasingu, která je pro 

dobu splácení 10 a 15 let totožná – 1.000.000,- Kč. Tato cena se opět stává vstupní 

cenou majetku, který je možné odepisovat. 

pořadí měsíční splátka varianta 

1.        448 620 Kč  2. 15 let, PRIBOR 
2.        605 024 Kč  2. 10 let, PRIBOR 
3.        463 090 Kč  3. 15 let, PRIBOR 
4.        615 604 Kč  3. 10 let, PRIBOR 
5.        621 052 Kč  2. 10 let, swap 
6.        465 798 Kč  2. 15 let, swap 
7.        634 999 Kč  3. 10 let, swap 
8.        483 965 Kč  3. 15 let, swap 
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Finanční zhodnocení těchto podmínek 2. a 3. varianty: 

 Dobra splácení 10 let = 120 m ěsíců 
 3M PRIBOR 5Y IRS SWAP 

Varianta  ZH daňová úspora ZH daňová úspora 

2 38 048 000 Kč 8 293 142 Kč  38 048 000 Kč     8 754 768 Kč  
3 1 000 000 Kč 17 729 395 Kč    1 000 000 Kč   18 287 971 Kč  

 

 Dobra splácení 15 let = 180 m ěsíců 
 3M PRIBOR 5Y IRS SWAP 

Varianta  ZH daňová úspora ZH daňová úspora 

2 29 232 000 Kč 12 364 704 Kč  29 232 000 Kč   13 106 794 Kč  
3 1 000 000 Kč 20 005 488 Kč    1 000 000 Kč   20 907 288 Kč  

 

Daňová úspora, uvedená v těchto tabulkách, je vyčíslena pouze za dobu zpětného 

leasingu.  

V případě druhé varianty, jsou měsíční spořící splátky za dobu leasingu započteny, a 

proto firma neplatí výši zůstatkové hodnoty předmětu leasingu, protože si na ni za dobu 

leasingu naspořila. Dojde pouze k převodu majetku z pronajimatele na nájemce.  

Ve třetí variantě se nájemce zavazuje předmět leasingu odkoupit za předem dohodnutou 

cenu 1 mil. Kč.  

V další tabulce uvádím vyčíslení daňové úspory po skončení leasingu a převodu 

majetku na nájemce, firmu VASTAINVEST s. r. o., která může takto nabytý majetek 

odepisovat. Konkrétní výpočty jsou v příloze 14. 

. 

hodnota 
majetku 

daňové účetní rozdíl daňová úspora  

     1 000 000 Kč        861 282 Kč     4 166 667 Kč  -  3 305 385 Kč        793 292 Kč  
   29 232 000 Kč   25 197 120 Kč   29 232 000 Kč  -  4 034 880 Kč        968 371 Kč  
   38 048 000 Kč   32 796 466 Kč   38 048 000 Kč  -  5 251 534 Kč     1 260 368 Kč  

 

V leasingu nabytý majetek jsem zařadila do 6. odpisové skupiny se zrychleným 

odepisováním na 50 let. Výši daňové úspory dosáhne firma za dobu odepisování 

majetku. 
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V těchto tabulkách jsou vyčíslené konečné sumy daňových úspor za dobu leasingu i za 

dobu odepisování, kdy bude nemovitost již v majetku firma VASTAINVEST s. r. o. 

V případě 3. varianty jsem už zohlednila i odkupní cenu předmětu leasingu ve výši 

1.000.000,- Kč. 

 Dobra splácení 10 let  
 3M PRIBOR 5Y IRS SWAP 

Varianta daňová úspora celkem daňová úspora celkem 

2              9 553 510 Kč            10 015 136 Kč 
3            17 522 687 Kč            18 548 339 Kč 

 

 Dobra splácení 15 let  
 3M PRIBOR 5Y IRS SWAP 

Varianta daňová úspora celkem daňová úspora celkem 

2          13 333 075 Kč       14 075 165 Kč 
3          19 798 780 Kč       20 700 580 Kč 

 

Jak je patrné z uvedených tabulek, největších daňových úspor je dosaženo v 3. variantě 

zpětného leasingu na 15 let. Podmínky této varianty jsou následující: 

Dobra splácení 15 let  
3M PRIBOR 5Y IRS SWAP 

měsíční splátka 
             463 090 Kč               483 965 Kč  

 

Na začátku této kapitoly jsem uváděla přehlednou tabulku ročních nákladů a výnosů, ze 

kterých mi vyplynulo, že firma má měsíčně zhruba necelých 570.000,- Kč volných 

finančních prostředků, které může využít na financování leasingových splátek. Z mých 

výpočtů vyplývá, že firma si zpětný leasing může dovolit. Jak je zjevné z finanční 

analýzy, firma od doby zahájení provozu TRUMF centra dosahuje pozitivního vývoje. 

Nic nenaznačuje tomu, že by mělo dojít v budoucnu k opačnému vývoji. 

V tuto chvíli bych chtěla odkázat na kapitolu predikce v umělých neuronových sítích 

3.3.6, kde sice dokazuji budoucí vývoj na sazbě 1M PRIBOR, ale v podstatě jde o to, že 
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ani odborníci z ČNB, ani predikce neodhadují růst sazeb do budoucna v takovém 

měřítku, aby bylo nutné pomýšlet na pojištění proti růstu úrokových sazeb.  

V tuto chvíli záleží na firmě, aby se sama rozhodla, zda bude platit nižší splátky 

v případě možnosti se sazbou 3M PRIBOR a každé tři měsíce očekávat změnu ve výši 

leasingových splátek, nebo jestli dá přednost vyšší měsíční splátce. V tomto případě 

však s jistou výší splátek na 5 let. 

Rozdíl jednotlivých splátek však činí necelých 21 tisíc. Vzhledem k matematickému 

modelu vývoje sazby a vzhledem k odhadům odborníků z praxe se neuvažuje o 

enormním výšením sazby. Proto bych se nebála zvolit variantu se sazbou 3M PRIBOR. 

Popřípadě doporučuji sledovat stav ekonomiky a v případě hrozby zvýšení úrokových 

sazeb tento vývoj pojistit úrokovým swapem. 
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44    ZZÁÁVVĚĚRR  

 
Ačkoli v západní Evropě a Spojených státech amerických se leasing stal běžně 

využívaným zdrojem financování již před několika desítkami let, v České republice 

začal nabývat na významu až od počátku devadesátých let dvacátého století. V současné 

době se však leasing již stal nedílnou součástí českého trhu finančních služeb a hraje 

nezanedbatelnou úlohu při naplňování mnohých investičních závěrů nejen u 

společností, ale také při pořizování movitých věcí menší či větší hodnoty u běžných 

občanů. Přízeň si leasing získal zejména díky své dobré dostupnosti, rychlosti a 

flexibilit ě. Na obranu úvěrů však musím uvést, že nabídka bankovních úvěrů určená 

segmentu malého a středního podnikání v poslední době vzrostla, a leasing tak začíná 

ztrácet své výsadní postavení při uspokojování poptávky malých a středních podniků po 

finančních zdrojích. Myslím si, že přesun od leasingového financování k financování 

formou úvěru však bude jen pozvolný a že i nadále budou na trhu firmy, pro které 

leasing bude jediným možným zdrojem financování jejich činnosti. 

V případě společnosti VASTAINVEST s. r. o. i přes započatý dlouhodobý úvěr 

doporučuji podat žádost o předčasné splácení úvěru u KB a. s., jehož stav k 30. 4. 2007 

činí 11.607.000,- Kč a zažádat leasingovou společnost SGEF Czech Republic s. r. o. o 

zpětný leasing nemovitosti. Ve své práci jsem postupnými výpočty došla k závěru, že 

pro firmu je finančně únosná a z mého pohledu výhodná 3. varianta zpětného leasingu 

s dobou splácení na 15 let. 

Jednorázovým splacením dlouhodobého úvěru a přijetím zpětného leasingu by došlo ke 

splacení části dlouhodobých závazků ke společníkům a tím pádem k oddlužení 

společnosti, které je zřejmé ve finanční analýze.  

Jsem přesvědčena, že touto prací jsem splnila svůj cíl – zhodnotit výhodnost užití 

zpětného leasingu investice financované dlouhodobým úvěrem.  
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66  SSEEZZNNAAMM   PPOOUUŽŽII TTÝÝCCHH  ZZKK RRAATTEEKK   

CF  cash flow 

CIN  celkový investiční náklady 

ČLFA  Česká leasingová a finanční asociace 

ČNB  Česká národní banka 

ECB  Evropská centrální banka 

HV  hospodářský výsledek 

KB  Komerční banka 

LK  leasingový koeficient 

OKEČ  oborová klasifikace ekonomických činností 

p. a.  per annum - ročně 

ROA  rentabilita aktiv 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROI  rentabilita vloženého kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

VOP  vojenský opravárenský podnik 

ZDP  zákon o dani z příjmů 

ZH  zůstatková hodnota 
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