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1 Úvod 

Bakalářská práce je na téma „Právní, účetní a daňové aspekty pořizování dlouhodobého 

majetku do podnikání“. Všechny účetní jednotky potřebují vlastní dlouhodobý majetek, ať už 

se jedná o samostatně movité věci, budovy nebo cenné papíry, aby prostřednictvím své 

podnikatelské činnosti mohly dosahovat určitého zisku. Účetní jednotky mohou dlouhodobý 

majetek získat několika způsoby, a to úplatně nebo bezúplatně. Proto je hlavním cílem 

bakalářské práce posouzení možností pořízení majetku a nalezení nejvhodnější varianty jeho 

nabytí. 

Mezi hlavní právní předpisy, ze kterých práce vychází, patří zákon č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a české účetní standardy. 

V teoretické části je bakalářská práce prvně zaměřena na problematiku dlouhodobého 

majetku z právního, účetního a daňového pohledu. Jedná se o vymezení základních pojmů, 

rozdělení majetku, jeho ocenění, možnosti provedení technického zhodnocení, způsobů 

odpisování a zaúčtování v účetnictví od jeho pořízení až po vyřazení z účetní evidence. 

V další kapitole jsou popsány jednotlivé formy pořízení majetku, jejich výhody a nevýhody 

pro účetní jednotky a jejich promítnutí do daňově uznatelných nákladů.  

Praktická část se zabývá srovnáním způsobů pořízení majetku u fiktivní společnosti 

Fiktiva, s. r. o., zabývající se taxislužbou, a to koupí za hotové, úvěrem a leasingem. Dochází 

k vyčíslení nákladů u jednotlivých způsobů získání automobilu, zaúčtování jednotlivých 

variant, uvedení výhod a nevýhod pro obchodní korporaci Fiktiva, s. r. o. Praktická část je 

dále zaměřena na  porovnání leasingu a úvěru z administrativního zatížení, práva disponovat 

s majetkem, z daňového hlediska a finanční náročnosti pořízení. Závěr kapitoly je věnován 

zhodnocení zjištěných poznatků u jednotlivých variant a doporučení nejvhodnějšího způsobu 

získání majetku. 

Toto téma bakalářské práce jsem si zvolila z důvodu, že účetní jednotky často volí 

nevhodné způsoby pořízení majetku, protože neberou v úvahu všechny nebo některé aspekty, 

které ovlivňují výhodnost nabytí aktiva, ať už se jedná o finanční stránku, získání práv 

k majetku nebo daňovou úsporu u jednotlivých variant. 
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Bakalářská práce je zpracována k právnímu stavu k 1. lednu 2014, a to za použití 

metodologie komparace, analýzy a v případě zjištění finanční náročnosti leasingu a úvěru 

metody diskontovaných výdajů. 
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2 Dlouhodobý majetek z účetního a daňového pohledu   

2.1 Vymezení dlouhodobého majetku z účetního pohledu 

Dlouhodobý majetek je upravován  zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen Zákon o účetnictví) a vyhláškou Ministerstva financí, a to 

vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá nařízení zákona č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtující v soustavě podvojného 

účetnictví.  

Zásadním znakem dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je záměr, pro který 

byl pořízen. Účelem majetku je usnadňovat, umožňovat nebo rozšiřovat podnikatelskou 

činnost. Proto není primárně určen k prodeji, ale k dlouhodobému užívání. Dlouhodobý 

finanční majetek není nabyt s cílem užívat ho k podnikatelské činnosti, ale k jeho držbě pro 

získání výnosů nebo kapitálového zhodnocení. 

Z účetního pohledu dělíme dlouhodobý majetek na dlouhodobý hmotný majetek, 

dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. 

Dlouhodobý hmotný majetek je charakteristický svou fyzickou podstatou, dobou 

používání delší než jeden rok a dosažením určité výše ocenění, kterou si účetní jednotka určí 

sama (v případě samostatně hmotných věcí, dospělých zvířat a jejich skupin).  

Do dlouhodobého hmotného majetku nemusí být vždy zařazen jen majetek, který 

splňuje všechny výše uvedené rysy, tzn., že do dlouhodobého hmotného majetku se některá 

aktiva zařazují pokaždé i bez ohledu na výši ocenění. Příkladem takového majetku jsou 

například pozemky nebo stavby. 

Mezi dlouhodobý hmotný majetek podle Českého účetního standardu č. 013 jsou 

zahrnuty: 

 pozemky,  

 stavby, 

 samostatně hmotné věci a soubory hmotných věcí, 

 pěstitelské celky trvalých porostů, 

 dospělá zvířata a jejich skupiny,  

 jiný dlouhodobý hmotný majetek, 

 technické zhodnocení, 
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 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, 

 poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, 

 oceňovací rozdíl k nabytému majetku. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je příznačný svou nehmotnou podstatou, dobou 

používání delší než jeden rok a dosažením určité výše ocenění, kterou si účetní jednotka určí 

sama (s výjimkou goodwillu).  

Dlouhodobým nehmotným majetkem se podle Českého účetního standardu č. 013 

rozumí: 

 zřizovací výdaje, 

 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

 software, 

 ocenitelná práva, 

 goodwill, 

 jiný dlouhodobý nehmotný majetek, 

 technické zhodnocení, 

 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, 

 poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek. 

Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje aktiva, která podnik nakupuje, vlastní, případně 

půjčuje s cílem dlouhodobě investovat volné peněžní prostředky nebo volná nepeněžní aktiva 

takovým způsobem, který mu přinese očekávaný výnos v podobě úroků, dividend, 

zhodnocení v důsledku růstu tržních cen držených aktiv apod. Tato aktiva tedy nejsou určena 

k užívání pro běžné provozní činnosti podniku.  

Do dlouhodobého finančního majetku podle Českého účetního standardu č. 014 patří: 

 podíly v ovládaných a řízených osobách, 

 podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, 

 ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly,  

 zápůjčky a úvěry, 

 jiný dlouhodobý finanční majetek, 

 poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek. 
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2.2 Vymezení majetku z daňového pohledu 

 Majetek je pro účely zákona o daních z příjmů a pro účely daňového odpisování 

vymezen v § 26 a § 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších 

předpisů. Majetek, který není uveden v § 26 a § 32a zákona se nepovažuje za hmotný ani 

nehmotný majetek, a proto jej nelze odpisovat ve smyslu daňového zákona. 

 Z daňového pohledu členíme majetek na hmotný a nehmotný. 

 Za hmotný majetek podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v § 26 odst. 2 se 

považují: 

 samostatně movité věci, popřípadě soubor movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením, 

 budovy, domy a jednotky nezahrnující pozemek, 

 stavby, 

 pěstitelské celky trvalých porostů, 

 dospělá zvířata a jejich skupiny, 

 jiný majetek (například technické zhodnocení a technické rekultivace).  

Vstupní cena samostatně movitých věcí musí být vyšší než 40 000 Kč a provozně-

technické funkce samostatně movitých věci mají delší než jeden rok. Dospěla zvířata a jejich 

skupiny také musí mít vstupní cenu vyšší než 40 000 Kč. 

 Za nehmotný majetek podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v § 32a odst. 1se 

považují: 

 zřizovací výdaje, 

 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

 software, 

 ocenitelná práva, 

 jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený 

zvláštním právním předpisem. 

Vstupní cena nehmotného majetku musí být vyšší než 60 000 Kč. Majetek musí být 

nabyt koupí, vkladem člena obchodní korporace, přeměnou, darováním, zděděním nebo 

vytvořením ve vlastní činnosti za účelem obchodování a doba použitelnosti nehmotného 

majetku musí být delší než jeden rok. 
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2.3 Oceňování dlouhodobého majetku  

Při oceňování majetku se můžeme setkat s různými typy cen a s jejich rozdílným 

pojetím, proto je oceňování rozsáhlou problematikou, která je řešena několika právními 

předpisy. Mezi nejdůležitější patří zákon č. 536/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 526/1990 Sb., 

o cenách a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 

U dlouhodobého majetku je důležité znát jeho formu pořízení, protože z ní vyplývá 

způsob, kterým bude dlouhodobý majetek oceňován. Majetek může být pořízen například 

nákupem, vlastní výrobou, darem (tj. bezúplatným převodem), úvěrem nebo leasingem. 

 Při oceňování připisujeme majetku nominální hodnotu, tedy jeho hodnotu v peněžních 

jednotkách, která nám tak umožňuje srovnání různých druhů dlouhodobého majetku. 

Při oceňování majetku v účetnictví se zjišťuje cena pořizovací a pro daňové účely cena 

vstupní. 

2.3.1 Oceňování majetku z účetního hlediska 

Oceňování majetku z účetního pohledu je upravováno zákonem č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, který rozlišuje tři oceňovací způsoby: 

 pořizovací cenu, 

 vlastní náklady, 

 reprodukční pořizovací cenu. 

U dlouhodobého majetku může dojít ke zvýšení ocenění, a to o cenu technického 

zhodnocení nebo ke snížení ocenění majetku, z důvodu čerpání dotace. 

Pořizovací cena 

Pořizovací cenou se oceňuje majetek, který byl nabytý úplatně, tzn. koupí. Za 

pořizovací cenu majetku se považuje cena, za kterou byl majetek pořízen a také náklady, které 

s jeho pořízením souvisejí, ale do nákladů spojených se získáním majetku nemohou být 

započítány veškeré nákladové položky.  

Mezi náklady, které jsou součástí pořizovací ceny majetku podle vyhlášky  

č. 500/2002 Sb., například patří: 

 přeprava a zabezpečení pořizovaného majetku, 

 úroky, zejména z úvěru, pokud se tak účetní jednotka rozhodne, 
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 licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, 

 zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku, 

 a další. 

Součástí ocenění dlouhodobého majetku podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., nejsou 

například: 

 opravy a údržba, 

 náklady nájemce na uvedení majetku do předcházejícího stavu, 

 náklady na zaškolení pracovníků, 

 náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po 

uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání, 

 kurzové rozdíly, 

 smluvní pokuty, úroky z prodlení aj. 

Vlastní náklady 

Vlastními náklady oceňujeme dlouhodobý majetek, který byl vytvořen vlastní činností 

podniku. Do vlastních nákladů se zahrnují všechny přímé, ale i nepřímé náklady, které jsou 

součástí vytvořeného majetku. Přímými náklady se rozumí například materiál, mzdy, 

technologické palivo nebo energie. Položkou nepřímých nákladů se chápou například 

vynaložené prostředky v oblasti výrobní režie. 

Reprodukční pořizovací cena 

Tímto oceněním se rozumí cena, za kterou by byl dlouhodobý majetek pořízen v době, 

kdy se o něm účtuje. 

Oceňování reprodukční pořizovací cenou se používá u majetku, který byl nabyt 

bezúplatně, tj. vkladem, darováním, nabytím po skončení finančního leasingu nebo nově 

zjištěný majetek při inventarizaci.  

Reprodukční pořizovací cena je nejčastěji stanovena na základě odborného odhadu.  

2.3.2 Oceňování majetku z daňového hlediska 

Oceňování majetku z daňového pohledu je řešeno v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů.  
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Podle zákona č. 586/2002 Sb., o daních z příjmů v § 29 odst. 1 se vstupní cenou 

hmotného majetku rozumí: 

 pořizovací cena,  

 vlastní náklady, 

 hodnota nesplacené pohledávky zajištěná převodem práva, 

 reprodukční pořizovací cena v ostatních případech určená podle zvláštního 

právního předpisu, 

 při nabytí majetku bezúplatně cena určená podle zvláštního právního předpisu  

o oceňování majetku, 

 hodnota technického zhodnocení, 

 přepočítaná zahraniční cena. 

Pořizovací cena 

Pořizovací cenou se oceňuje majetek, který byl nabyt úplatně, tzn. koupí. Za pořizovací 

cenu majetku se považuje cena, za kterou byl majetek pořízen a také náklady, které s jeho 

pořízením souvisejí, ale do nákladů spojených se získáním majetku nemohou být započítány 

veškeré nákladové položky (viz 2.3.1 Oceňování majetku z účetního hlediska). 

Pořizovací cena a veškeré náklady spojené s pořízením samostatně movitých věcí, 

dospělých zvířat a jejich skupin musí v konečném úhrnu převýšit částku 40 000 Kč  

a u nehmotného majetku 60 000 Kč, která je jedním z kritérií pro zařazení aktiva do 

hmotného majetku. V opačném případě je majetek zahrnut do nákladů. 

Provedené technické zhodnocení na hmotném a nehmotném majetku zvyšuje jeho 

vstupní cenu. 

Vlastní náklady 

Ocenění majetku vlastními náklady se používá, v případě, kdy byl majetek vytvořen ve 

vlastní režii. Součástí této ceny jsou již veškeré vedlejší náklady, které souvisejí s pořízením 

nebo výrobou majetku. Na druhou stranu se do vlastních nákladů nezahrnuje zisk  

a u daňových subjektů ani hodnota vlastní práce. 

Hodnota nesplacených pohledávek určených převodem práva 

Hodnota nesplacených pohledávek je vymezena v zákoně o daních z příjmů jako 

vstupní cena majetku zajištěného převodem práva, který zůstává ve vlastnictví věřitele. 
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U majetku zajištěného převodem práva se nevychází z hodnoty majetku, ale z výše jeho 

nesplacené pohledávky.  

Reprodukční pořizovací cena 

Reprodukční pořizovací cena se používá při nabytí majetku jiným způsobem než 

v předešlých případech. Tímto oceněním se rozumí cena, za kterou by byl dlouhodobý 

majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. 

 Reprodukční pořizovací cena se určuje k okamžiku nabytí majetku, vložení do 

obchodního majetku nebo zahájení pronájmu. Reprodukční pořizovací cena vychází ze 

znaleckého ocenění. 

 Cena u bezplatně nabytého majetku 

Jedná se o cenu stanovenou pro účely daně z příjmů. Majetek nabytý bezúplatně se 

ocení podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku, pokud od nabytí neuplynula 

doba delší než pět let. 

U majetku získaného bezúplatně se reprodukční pořizovací cena používá v případě, že 

doba mezi nabytím a vložením do obchodního majetku u movitých věcí je delší než jeden rok 

a u nemovitých věcí delší než pět let. 

Tuto cenu nelze použít u majetku získaného bezúplatně, pokud je povinnost pokračovat 

v odpisování, které bylo započato původním vlastníkem. 

Hodnota technického zhodnocení 

Vstupní cena odpisovaného majetku se zvýší o hodnotu provedeného technického 

zhodnocení. 

Technické zhodnocení se považuje za jiný hmotný majetek, pokud jeho hodnota 

nezvyšuje vstupní cenu nebo zůstatkovou cenu hmotného majetku. 

Přepočtená zahraniční cena 

Přepočtená zahraniční cena se používá v případě nabytí majetku ze zahraničí, kdy je 

hodnota získaného majetku přepočtena na českou měnu. Pro přepočet na českou měnu se 

používají kurzy vyhlášené Českou národní bankou ke dni převodu vlastnictví.  
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2.3.3 Problémy při stanovení vstupní ceny majetku 

Problémy při stanovení vstupní ceny mohou nastat například v případě: 

 provedení technického zhodnocení v prvním roce, 

 existence daní, 

 změn vstupních cen, 

 u majetku pořízeného z dotací. 

Provedení technického zhodnocení 

V případě realizování technického zhodnocení v prvním roce se technické zhodnocení 

stává součástí vstupní ceny majetku. Pokud je technické zhodnocení provedeno v průběhu 

odpisování, projeví se ve zvýšené vstupní ceně (zvýšené zůstatkové ceně) majetku, tzn., že 

technickým zhodnocením je zvýšena zůstatková cena majetku a odpisování pokračuje z této 

ceny. 

Existence daní 

Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku obsahuje daň z přidané hodnoty  

u neplátců DPH a i plátců DPH, pokud nelze dle zákona o DPH provést odpočet daně na 

vstupu. Ostatní daně (daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí, silniční daň nebo 

daň z příjmů) se nezahrnují do vstupní ceny. 

Změny vstupní ceny 

 „Zvýšení nebo snížení vstupní ceny z jiného důvodu, než je technické zhodnocení 

majetku: 

 rozšíření souboru movitých věcí, 

 vyřazení části souboru movitých věcí, 

 úhrada vedlejších pořizovacích nákladů v následujících zdaňovacích obdobích, 

 prodej části majetku. 

V tomto případě se odpis stanoví ze změněné vstupní ceny při použití sazby ze sloupce  

v dalších letech odpisování“ tabulky uvedené v § 31 (nebo § 32) zákona. Prudký a Lošťák 

(2011, s. 65) 

Ke změně vstupní ceny dochází také v případě nové registrace k DPH nebo zrušení 

registrace k DPH. 
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Existují i případy, ve kterých nelze vstupní cenu měnit: 

 při ocenění jmění zanikající společnosti nebo družstva, 

 při vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky. 

 

Vstupní cena u majetku pořízeného z dotací 

U pořízeného majetku, technického zhodnocení nebo majetku vytvořeného ve vlastní 

režii, na který byla poskytnuta dotace, se vstupní cena snižuje o hodnotu přidělené dotace. 

Jedná se o dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, měst a obcí, dotace 

přidělené poskytnutím grandu, podpory z veřejných rozpočtů nebo jiných peněžních fondů aj.  

2.4 Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku 

Technické zhodnocení majetku definuje zákon o daních z příjmů v § 33 jako výdaje na 

dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, 

pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč. Za 

technické zhodnocení se považují i výdaje, jejichž výše nepřesáhla stanovenou částku za 

předpokladu, že je neuplatní jako daňově uznatelný výdaj. 

Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za 

následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací se rozumí rozšíření 

vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 

Technickým zhodnocením jsou i výdaje hrazené budoucím nájemcem na cizím majetku 

během pořizování v případě, že se stane jeho nájemcem a vlastník tyto výdaje nezahrne do 

vstupní ceny.  

„Za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo 

použitelnosti nehmotného majetku nebo zásahy, které mají za následek změnu účelu 

nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 

40 000 Kč.“ Prudký a Lošťák (2011, s. 77). 

S technickým zhodnocením je spojena řada problémů. Nejčastějším je jeho záměna za 

opravy a udržování, které oproti technickému zhodnocení uvádí majetek do původního stavu, 

resp. použitelného stavu. Další překážkou je nedostatečná dokumentace o původním stavu 

majetku, z nichž se pak vychází k určení, zda se jedná o opravu nebo technické zhodnocení. 

V případě dokončené nástavby a přístavby vznikají problémy u stavebních úprav, u nichž 

zůstávají rozměrové dispozice stejné, ale dochází k vnitřní změně. 
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2.5 Odpisy dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek se při používání opotřebovává a jeho hodnota postupně přechází 

do výkonů nebo nových výrobků. K opotřebení majetku dochází po stránce fyzické, tzn. 

z důvodu užívání nebo po stránce morální, tj. z důsledku zaostávání z technologického 

hlediska. Opotřebení majetku je vyjádřeno v peněžních částkách, které nazýváme odpisy 

dlouhodobého majetku. Součet odpisů za celou dobu používání majetku představuje oprávky 

k dlouhodobému majetku. Zůstatková cena majetku se zjistí odečtením oprávek od pořizovací 

ceny, reprodukční pořizovací ceny nebo od vlastních nákladů. 

Zde dochází k rozdílům mezi účetními a daňovými odpisy. Výše účetních odpisů by 

měla odpovídat skutečnému opotřebení majetku. Naproti tomu daňové odpisy jsou používány 

pro daňové účely, proto nepřihlíží k provozním, finančním nebo jiným podmínkám podniku. 

Tak tedy dochází k odlišné výši účetních a daňových odpisů, což vede k dočasnému rozdílu 

mezi ziskem v účetnictví a základem daně z příjmů. 

2.5.1 Účetní odpisy 

Postup při uplatňování účetních odpisů je upraven v zákoně č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, vyhláškou 500/2002 Sb., a ČUS č. 013. 

Z účetního pohledu je odpisován dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. 

Z odpisování jsou vyřazeny pozemky, umělecká díla a sbírky, tj. dlouhodobý hmotný 

majetek, který má trvalou hodnotu. Ostatní hmotný a nehmotný majetek je odpisován. 

Dle zákona o účetnictví si účetní jednotka stanoví odpisový plán pro každý majetek 

zvlášť, na základě kterého postupuje při výpočtu odpisů. Přesná doba odpisování majetku 

není určena, ale nesmí být kratší než jeden rok, protože doba použitelnosti dlouhodobého 

majetku je delší než jeden rok a účetní odpisy musí zohledňovat jeho životnost. 

Výpočet účetních odpisů může vycházet z předpokládané doby použitelnosti majetku 

nebo podle objemu jeho výkonů. 

Zjištěné částky odpisů se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Do nákladů se odpisy 

zahrnují pouze do výše pořizovací ceny, není povolen odpis nad tuto částku. Ve většině 

případů je metoda odpisování stanovena podnikem, ale u odpisu goodwillu a oceňovacího 

rozdílu k nabytému majetku je určena účetními předpisy. Goodwill je odpisován rovnoměrně 

60 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části a oceňovací rozdíl k nabytému majetku po dobu 

180 měsíců. 
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Metoda odpisování podle předpokládané doby životnosti majetku 

Jedná se o odpisy časové, kdy je doba odpisování odhadnuta, a to jednak na základě 

technických parametrů a doby, za kterou chce nebo může podnik nahradit majetek novým 

aktivem. Za odpisovou základnu, ze které jsou odpisy počítány, se považuje cena, za kterou 

byl majetek pořízen. Tuto metodu lze členit na rovnoměrné (lineární) a zrychlené (degresivní) 

odpisy. 

Rovnoměrné odpisování je nejjednodušší metodou zjištění účetních odpisů. Do nákladů 

je každý rok zahrnuta stejná hodnota odpisů. Jejich výši je stanovena podílem vstupní ceny  

a doby použitelnosti majetku. 

Zrychlená metoda odpisování majetku umožňuje odepsat majetek rychleji než při 

uplatnění lineárních odpisů. Je označována za degresivní, protože v prvních letech je hodnota 

odpisů vyšší, ale v dalších letech jejich hodnota klesá. Způsobů výpočtu zrychlených účetních 

odpisů existuje celá řada. 

Metoda odpisování podle objemu výkonů 

Odpisy vychází z předem stanovené výše výkonů, které podnik nabude prostřednictvím 

daného majetku. Hodnota odpisu je vypočtena jako podíl pořizovací ceny a odhadnutého 

množství výkonů. Tuto metodu je vhodné použít u dopravních prostředků nebo výrobních 

strojů. 

2.5.2 Daňové odpisy 

Daňové odpisy jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
1
. Jejich 

uplatnění není pro účetní jednotku povinností. 

 Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku jsou považovány za výdaje 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, proto se jedná o položky snižující základ 

daně z příjmů. Volba způsobu odpisování má trvalý charakter a nesmí se v průběhu životnosti 

majetku měnit. U nově pořízeného hmotného a nehmotného majetku je způsob odpisování 

volen zvlášť a pro každý samostatný majetek může být určen jinak.  

V případě nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou 

se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. V ostatních 

                                                 
1
 § 26 - § 32d 
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případech podle zákona o daních z příjmů se nehmotný majetek odepisuje rovnoměrně bez 

přerušení (viz Tabulka č. 2.1). Odpisy se vypočítají a účtují s přesností na celé měsíce. 

Tabulka č. 2.1: Odpisování nehmotného majetku v ostatních případech 

Nehmotný majetek Počet měsíců 

Audiovizuální dílo 18 

Software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 

Zřizovací výdaje 60 

Ostatní nehmotný majetek 72 

Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona o daních z příjmů § 32a odst. 4 

U daňového odpisování hmotného majetku je účetní jednotka povinna zařadit 

dlouhodobý hmotný majetek do příslušné odpisové skupiny (s výjimkou majetku, který je 

vyloučen z odpisování § 27). Zákon uvádí šest odpisových skupin, podle kterých je stanovena 

minimální doba odpisování (viz Tabulka č. 2.2) 

Tabulka č. 2.2: Minimální doba odpisování 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

                           Zdroj: Zákon o daních z příjmů § 30 odst. 1 

Hmotný majetek je odpisován rovnoměrně nebo zrychleně. Způsob odpisování je 

stanoven pro každé nový pořízený majetek a nesmí se měnit po celou dobu odpisování. 

Rovnoměrné odpisování hmotného majetku 

Roční rovnoměrný odpis je za použití příslušných ročních odpisových sazeb 

přiřazených k odpisovým skupinám (viz Tabulka č. 2.3) vypočten podle vzorce (zákon  

o daních z příjmů, §31/7): 

 RO = (VC.OS)/100, (2.1) 

kde: RO  –  rovnoměrný odpis, 

 VC – vstupní cena, 

 OS  –  roční odpisová sazba. 
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 Tabulka č. 2.3: Roční odpisová sazba 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

Zdroj: Zákon o daních z příjmů § 31 odstavec 1/a 

 Tabulka uvádí, že odpisová sazba v prvním roce je v jiné výši než v dalších letech, 

z toho vyplývá, že výše odpisu je v prvním roce jiná než v ostatních letech, po které je už 

v konstantní výši.  V případě, že bylo na majetku provedeno technické zhodnocení, je pro 

výpočet ročního odpisu použita odpisová sazba pro zvýšenou vstupní cenu.  

 Zákon o daních z příjmu udává možnost zvýšení odpisu v prvním roce odpisování  

o 20%, 15% nebo 10% (viz Tabulka č. 2.4), a to u majetku, který je zařazen v první až třetí 

odpisové skupině. Tyto sazby navyšují odpis v prvním roce užívání, ale v dalších letech se 

projeví v daňových výdajích ve stejné výši. Při použití tohoto postupu je částečně odstraněn 

dopad potřeby většího objemu finančních prostředků v roce nabytí aktiva.  

Tabulka č. 2.4: Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování  

                                    o 20%, 15% a 10% 

Odpisová 

skupina 

 

V prvním roce odpisování 

 

V dalších letech odpisování 
Pro 

zvýšenou 

vstupní 

cenu 20% 15% 10% 20% 15% 10% 

1 40 35 30 30 32,5 35 33,3 

2 31 26 21 17,25 18,5 19,75 20 

3 24,4 16 15,4 8,4 9 9,4 10 

Zdroj: Zákon o daních z příjmů § 31 odst. 1/b, c, d 

 Zákon o daních z příjmů v § 31 odstavci 2, 3, 4 uvádí poplatníky, kteří mohou uplatnit 

zvýšenou roční odpisovou sazbu. § 31 odstavec 5 zákona o daních z příjmů obsahuje majetek, 

u kterého tato sazba nemůže být použita. 

Zrychlené odpisování hmotného majetku 

U zrychleného odpisování je odpis v prvním roce nejvyšší a v dalších letech klesá.  

U tohoto způsobu odpisování je hodnota odpisu v prvním roce a i v dalších letech odlišná.  
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Při výpočtu zrychlených odpisů se používají koeficienty, které jsou přiřazeny 

k jednotlivým odpisovým skupinám (viz Tabulka č. 2.5). 

Odpis v prvním roce je vypočten podle vzorce (zákon o daních z příjmů, §32/2a): 

 RO1 = VC/K1, (2.2) 

kde: RO1 –  odpis v prvním roce odpisování, 

     K1  – koeficient v prvním roce odpisování. 

 V dalších letech je výše odpisu stanovena podle vzorce (zákon o daních z příjmů, 

§32/2b): 

 RON = (2. ZC)/(KN–N),  (2.3) 

kde: RON  – roční odpis v dalších letech, 

 ZC –  zůstatková cena, 

 KN  –  koeficient v dalších letech, 

 N  –  počet let odpisování. 

Tabulka č. 2.5: Koeficienty pro zrychlené odpisování 

Odpisová skupina 
V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

Zdroj: Zákon o daních z příjmů § 32 odstavec 1 

U majetku, na kterém bylo provedeno technické zhodnocení, je odpis určen v roce 

zvýšení jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny majetku a koeficientu pro zvýšenou 

vstupní cenu. V dalších letech se odpis vypočte obdobně jako u majetku bez technického 

zhodnocení. 

 Podle § 32 odstavce 2 zákona o daních z příjmů může poplatník, který je prvním 

vlastníkem zvýšit odpis o 20%, 15% nebo 10%.  



21 

2.6 Účtování dlouhodobého majetku 

K účtování se používá směrná účtová osnova, která obsahuje syntetické účty, podle 

kterých sestavuje účetní jednotka vlastní účtový rozvrh. Účtová osnova je tvořena z deseti 

účtových tříd (0 až 9 třída), které se dělí na účtové skupiny a na jednotlivé účty. 

Účty jsou základním prvkem účetnictví a umožňují oddělené zaznamenávání údajů  

o hospodářských jevech, které se týkají jedné položky aktiv nebo pasiv.  

O dlouhodobém majetku účtujeme po celou dobu jeho užívání, a to od jeho pořízení, 

přes zařazení, odpisování až po vyražení majetku.   

Pořízení dlouhodobého majetku se účtuje na vrub účetní skupiny 04 – Nedokončený 

dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek  

a v prospěch příslušného účtu podle zdroje, ze kterého je pořízen (hotovost, bankovní účet, 

faktura, dar atd.). 

Dlouhodobý majetek se pořizuje zejména: 

 koupí, 

 vlastní činností, 

 bezúplatným nabytím (darováním), 

 vkladem společníků do obchodní společnosti, 

 přeřazením z osobního vlastnictví do podnikání (pouze u FO), 

 a další (viz Tabulka č. 2.6). 

Tabulka č. 2.6: Účtování pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního 

                                      majetku 

Účetní případ MD D 

1. Pořízení koupí 

    a) hotově 041, 042, 043 211 

    b) z bankovního účtu 041, 042, 043 221 

    c) na fakturu od dodavatele 041, 042, 043 321 

2. Vytvoření vlastními zdroji, tj. vlastní činností 041, 042 62x 

3. Bezúplatné nabytí 041, 042, 043 413 

4. Vklad společníků do obchodní společnosti 041, 042, 043 411 

5. Přeřazení z osobního užívání do podnikání (pouze  

    u FO) 
01x, 02x, 03x 491 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výše uvedená tabulka udává, že dlouhodobý majetek může být pořízen různými 

způsoby, úplatně nebo i bezúplatně, proto je důležité určení ceny, kterou je majetek oceněn 

při jeho pořízení (viz kapitola 2.3 Oceňování dlouhodobého majetku). 

V případě, že doba použitelnosti dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je 

delší než jeden rok, ale nebyla překročena rozhodná částka, tak se tento majetek stává 

drobným hmotným a nehmotným majetkem a je účtován přímo do nákladů na účty  

501 – Spotřeba materiálu (u drobného hmotného majetku) a 518 – Ostatní služby (u drobného 

nehmotného majetku). 

U pořízení dlouhodobého majetku existuje možnost hradit dodavatelům zálohy (účetní 

skupina 05- Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý majetek), tj. v době, kdy nedošla 

konečná faktura. Do obdržení faktury představují zálohy částečnou úhradu závazku. Po přijetí 

faktury zaplacené zálohy snižují fakturovanou částku o hodnotu zaplacených záloh. 

Po ukončení procesu pořizování je dlouhodobý majetek zařazen do užívání,  

a to za pomoci účetních skupin 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 – Dlouhodobý hmotný 

majetek odpisovaný, 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný a 06 – Dlouhodobý 

finanční majetek (viz Tabulka č. 2.7). 

Po zařazení majetku do užívání dochází k jeho evidenci v inventárních kartách nebo  

v inventárních knihách. Tyto karty nebo knihy mají předepsané minimální náležitosti, např.: 

název, ocenění, datum a způsob pořízení a vyřazení, aj. 

Tabulka č. 2.7: Účtování zařazení dlouhodobého majetku do užívání 

Účetní případ MD D 

1. Zařazení DNM 01x 041 

2. Zařazení DHM 02x, 03x 042 

3. Zařazení DFM 06x 043 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Účtování technického zhodnocení se liší v závislosti na jeho hodnotě, tedy jestli došlo 

k převýšení nebo nepřevýšení částky 40 000 Kč. Během zdaňovacího období je technické 

zhodnocení účtováno na účet 041 – Pořízení nehmotného majetku nebo 042 – Pořízení 

hmotného majetku a příslušný účet, ze kterého je technické zhodnocení hrazeno. Následně pak 

dochází k navýšení hodnoty majetkových účetních skupin 01 – Dlouhodobý nehmotný 

majetek, 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo k zúčtování technického 
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zhodnocení do nákladů za pomoci účtů 518 – Ostatní služby u nehmotného majetku nebo  

548 – Ostatní provozní náklady u hmotného majetku (viz Tabulka č. 2.8). 

Tabulka č. 2.8: Účtování technického zhodnocení 

Účetní případ MD D 

1. Provedení technického zhodnocení na majetku 041, 042 211, 221, 311 

2. Zvýšení hodnoty majetku o TZ převyšující 40 000 Kč 01x, 02x 041, 042 

3. Zúčtování TZ nepřevyšující 40 000 Kč 518, 548 041, 042 

Zdroj: Vlastní zpracování 

O odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku účtujeme z důvodu jeho 

postupného opotřebování, při kterém dochází ke snižování jeho hodnoty. Toto opotřebení je 

vyjádřeno právě za pomoci odpisů, které snižují ocenění majetku a vstupují do nákladů  

(551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku) účetního období.  

K vyjádření celkového opotřebení majetku se používají oprávky, které udávají trvalé 

snížení hodnoty majetku nepřímým způsobem. Pro oprávky se používají účetní skupiny  

07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlouhodobému 

hmotnému majetku (viz Tabulka č. 2.9). 

Tabulka č. 2.9: Účtování odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Účetní případ MD D 

1. Odpis DNM 551 07x 

2. Odpis DHM 551 08x 

Zdroj: Vlastní zpracování 

K vyřazení dlouhodobého majetku z evidence dochází z různých důvodů, které mohou 

mít různou formu, například: prodejem, bezúplatným předáním, přeřazením z podnikání do 

osobního vlastnictví u FO nebo opotřebením atd. Účtování o vyřazení majetku je odvozeno od 

způsobu jeho pozbytí. 

Dlouhodobý odpisovaný majetek může být v okamžiku vyřazení zcela odepsán nebo 

odepsán jen částečně. V případě úplného odepsání se na vrub účtuje jen úbytek majetku 

z účetních skupin 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek nebo 02 – Dlouhodobý hmotný majetek 

odpisovaný a oprávky se účtují v prospěch účetních skupin 07 – Oprávky k dlouhodobému 

nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku. K vyřazení 

dlouhodobého odpisovaného majetku dochází ve vstupní ceně (viz Tabulka  

č. 2.10). 
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Tabulka č. 2.10: Účtování vyřazení majetku z evidence 

Účetní případ MD D 

1. Vyřazení DNM 07x 01x 

2. Vyřazení DHM 08x 02x 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V případě, že majetek není v době vyřazení zcela odepsán, tzn., že má zůstatkovou 

cenu, je provedeno zaúčtování řádného účetního odpisu za část běžného účetního období 

(účetní odpis je ve výši dle odpisového plánu). Daňový odpis je pak možné uplatnit 

v poloviční výši ročního odpisu. Účetní zůstatková cena majetku je doúčtována na příslušný 

účet: 

 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku, 

 561 – Prodané cenné papíry a podíly, 

 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 

 549 – Manka a škody z provozní činnosti, 

 582 – Škody, 

 543 – Dary, 

 491 – Účet individuálního podnikatele. 

A nakonec dochází k vyřazení majetku z evidence. 

 Účet 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

(viz Tabulka č. 2.11) 

 Tento účet je použit při vyřazení nehmotného a hmotného majetku z evidence z důvodu 

prodeje. Z daňového hlediska může být zůstatková cena majetku daňově uznatelným nebo 

neuznatelným nákladem.  

Tabulka č. 2.11: Účtování vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

                               z důvodu prodeje 

Účetní případ MD D 

1. Vyřazení prodaného majetku 

    a) zaúčtování řádného odpisu za část roku 551 07x. 08x 

    b) doúčtování zůstatkové ceny 541 07x, 08x 

    c) vyřazení z evidence v pořizovací ceně 07x, 08x 01x, 02x 

2. Tržby z prodeje majetku 211, 221, 311 641 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Účet 561 – Prodané cenné papíry a podíly (viz Tabulka č. 2.12) 

Účet 561 – Prodané cenné papíry a podíly se použije v případě prodeje cenných papírů 

a podílů (účetní skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek). Úbytek dlouhodobého 

finančního majetku je v ceně uvedené na příslušných účtech. 

Tabulka č. 2.12: Účtování vyřazení dlouhodobého finančního majetku z důvodu 

                                 prodeje 

Účetní případ MD D 

1. Vyřazení prodaného finančního majetku 561 06x 

2. Tržby z prodeje finančního majetku 378, 221 661 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Účet 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (viz Tabulka  

č. 2.13) 

Dojde-li k opotřebení majetku dříve, než byl zcela odepsán, je zůstatková cena 

zúčtována do nákladů jako dodatečný odpis za pomoci účtu 551 – Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku. Zůstatková cena majetku je daňově uznatelná v plné výši. 

Tabulka č. 2.13: Účtování likvidace majetku z důvodu opotřebení 

Účetní případ MD D 

1. Dodatečný odpis majetku v zůstatkové ceně 551 07x, 08x 

2. Vyřazení majetku v pořizovací ceně 07x, 08x 01x, 02x 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Účet 549 – Manka a škody z provozní činnosti (viz Tabulka č. 2.14) 

Tento účet je použit, v případě, že dojde k likvidaci majetku z důvodu škody, která 

vznikla například fyzickým znehodnocením.  Pokud byla škoda způsobena zaměstnancem, 

účetní jednotka může nárokovat náhradu škody od tohoto zaměstnance, která je účtována  

v prospěch výnosového účtu 648 – Ostatní provozní výnosy a na vrub účtu 335 – Pohledávky 

za zaměstnanci. Zůstatková cena majetku je daňově uznatelná do výše náhrad.  

Při likvidaci majetku také často vznikají další náklady, které jsou spojeny s demontáží 

nebo odvozem, a také výnosy z prodeje zbylého materiálu. 
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Tabulka č. 2.14: Účtování likvidace majetku z důvodu manka a škody z provozní  

                                      činnosti 

Účetní případ MD D 

1. Vyřazení zlikvidovaného majetku 

    a) zaúčtování řádného odpisu za část roku 551 08x 

    b) doúčtování zůstatkové ceny 549 08x 

    c) vyřazení z evidence v pořizovací ceně 08x 02x 

2. Předpis náhrady škody od zaměstnance 335 648 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Účet 582 – Škody (viz Tabulka č. 2.15) 

Dojde-li ke škodě na majetku z důvodu živelné pohromy (požár, povodeň aj.) nebo dle 

potvrzení policie neznámým pachatelem je zůstatková cena doúčtována pomocí účtu  

582 – Škody. Zůstatková cena majetku je daňově uznatelná v plné výši. Náhrada škody od 

pojišťovny je účtována na vrub účtu 378 – Jiné pohledávky a v prospěch účtu 688 – Ostatní 

mimořádné výnosy. 

Tabulka č. 2.15: Účtování likvidace majetku z důvodu škody 

Účetní případ MD D 

1. Vyřazení zlikvidovaného majetku 

    a) zaúčtování řádného odpisu za část roku 551 08x 

    c) doúčtování zůstatkové ceny 582 08x 

    c) vyřazení z evidence v pořizovací ceně 08x 02x 

2. Předpis náhrady škody od pojišťovny 378 668 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Účet 543 – Dary (viz Tabulka č. 2.16) 

Účet 543 – Dary je použit v případě bezúplatného předání majetku. Zůstatková cena 

majetku je daňově neuznatelným nákladem, ale je nezdanitelnou částkou, kterou může účetní 

jednotka do určené procentní výše odečíst od základu daně. U právnických osob lze odečíst 

od základu daně maximálně 10 %. U fyzických osob lze v úhrnu odečíst 15 % ze základu 

daně. Jestliže, je dárce plátcem DPH je povinen zaúčtovat a odvést i hodnotu DPH. 
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Tabulka č. 2.16: Účtování vyřazení majetku z důvodu darování 

Účetní případ MD D 

1. Vyřazení darovaného majetku 

    a) zaúčtování řádného odpisu za část roku 551 08x 

    b) doúčtování zůstatkové ceny 543 08x 

    c) DPH  543 343 

    d) vyřazení z evidence v pořizovací ceně 08x 02x 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Účet 491 – Účet individuálního podnikatele (viz Tabulka č. 2.17) 

Majetek je vyřazen z podnikání a předán do osobního užívání podnikatele. Tento účet 

lze použít pouze u fyzických osob. 

Tabulka č. 2.17: Účtování vyřazení majetku z podnikání do osobního vlastnictví 

Účetní případ MD D 

1. Vyřazení darovaného majetku 

    a) zaúčtování řádného odpisu za část roku 551 08x 

    b) doúčtování zůstatkové ceny 491 08x 

    c) vyřazení z evidence v pořizovací ceně 08x 02x 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3 Možnosti pořizování dlouhodobého majetku 

Podnikatelé se často dostávají před ekonomické rozhodnutí, z kterých zdrojů má být 

majetek pořízen. Toto rozhodnutí je odvíjeno od výše finančních prostředků, které mají 

k dispozici. V případě dostatku peněžních prostředků mohou majetek financovat z vlastních 

zdrojů, ale v opačné situaci existuje možnost použití zdrojů cizích. Majetek, ale nemusí být 

nabyt pouze vynaložením peněžních prostředků, ale může být získán i bezúplatně. 

Každá z možností pořízení dlouhodobého majetku má své výhody a nevýhody, proto 

musí účetní jednotka zhodnotit, která z variant je pro něj nejvhodnější.  

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek lze pořídit například: 

 nákupem v hotovosti, 

 vlastní činností, 

 bezúplatně, vkladem společníků do obchodní společnosti při založení nebo 

přeřazením z osobního užívání do podnikání u fyzických osob, 

 úvěrem, 

 leasingem. 

3.1 Pořízení dlouhodobého majetku nákupem v hotovosti  

Pokud má účetní jednotka dostatek volných peněžních prostředků, může majetek koupit 

v hotovosti. I v případě, že jsou finanční prostředky k dispozici, nemusí takto pořízené 

aktivum vždy znamenat tu nejvhodnější formu nabytí majetku. 

V úvahu musí být brány i alternativní metody pořízení majetku, tzv. náklady obětované 

příležitosti, které obvykle představují prospěch, o který subjekt přijde tím, že se rozhodne pro 

jinou alternativu. 

Ochota použít vlastní finanční prostředky na pořízení majetku je významným znamením 

pro subjekty spojené s podnikem. Signalizuje růst a finanční zdraví společnosti. 

Pořízení majetku nákupem v hotovosti má řadu výhod. Mezi výhody například patří, že 

se účetní jednotka nezadlužuje, jako v situaci pořízení aktiva jinou formou (úvěrem nebo 

leasingem). Majetek nakoupený v hotovosti ihned přechází do vlastnictví kupujícího  

a vlastník není nijak omezován v nakládání s tímto majetkem. Peněžní toky subjektů nejsou 

v nadcházejících období zatíženy povinností k úhradě úvěrových nebo leasingových splátek 

nebo nutností platit další náklady spjaté s alternativními způsoby pořízení (např. poplatky za 



29 

uzavření úvěrových nebo leasingových smluv nebo poplatků za vedení úvěrových účtů), na 

které musíme získat peněžní prostředky, aby byly spláceny. 

Nevýhodami při pořízení majetku koupí za hotové je vynaložení vysokého 

jednorázového výdaje, který je záporně promítnut v cash-flow v okamžiku pořízení a dále, že 

výdaje na získání majetku nelze pokládat za jednorázový daňově uznatelný náklad. Za daňově 

uznatelný náklad se považuje daňový odpis při odpisování takto nabytého hmotného nebo 

nehmotného majetku.  

S pořízením majetku v hotovosti jsou spjaty následující úkony: 

 nákup od dodavatele a vyžádání dokladu, 

 vyhotovení pokladního výdajového dokladu, 

 zaúčtování nákupu, 

 určení vedlejších pořizovacích nákladů, 

 stanovení vstupní ceny, uvedení do užívání a zaúčtování zařazení do užívání, 

 vystavení inventární karty majetku, 

 zařazení do odpisové skupiny, určení způsobu odpisování, 

 stanovení účetního odpisového plánu, 

 zjištění rozdílů mezi daňovými a účetními odpisy. 

3.2 Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností 

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je definován jako dlouhodobý majetek, 

který plátce vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil, a to v rámci svých ekonomických činností. 

Jedná se tedy o majetek, který je vytvořen vlastními silami, nikoliv dodavatelským způsobem.  

Při tomto způsobu pořízení vznikají náklady, které jsou účtovány na vrub příslušných 

účtů 5. účtové třídy. Jedná se o veškeré náklady, které souvisejí s pořízením majetku.  

Za dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností se považuje i technické zhodnocení 

pokud bylo provedeno ve vlastní režii. 

Výhodou pořízení majetku vlastní činností je osobní angažovanost a kontrola nad 

zhotovením majetku. Subjekt získá aktivum s obětováním minimálních nákladů na jeho 

pořízení, protože ve vynaložených prostředcích jsou obsaženy náklady na výrobu majetku, 

případně jeho zavedení a zprovoznění, ale ne obchodní přirážka dodavatelů při nákupu nebo 

další náklady, které jsou spojeny s využitím cizího kapitálu. 
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Nevýhodou je dočasné obsazení strojů a zaměstnanců při výrobě majetku pro potřeby 

podniku. 

S vytvořením majetku ve vlastní činnosti jsou spojeny tyto povinnosti: 

 dohotovení majetku, stanovení nákladů spojených s vytvořením majetku vlastní 

činností, 

 proúčtování majetku, uvedení do užívání, 

 vyhotovení inventární karty majetku, 

 určení odpisové skupiny a doby odpisování, 

 stanovení účetního odpisového plánu, 

 zjištění rozdílů mezi daňovými a účetními odpisy. 

3.3 Získání majetku bezúplatně, vkladem společníků do obchodní 

společnosti nebo převodem z osobního užívání do podnikání  

u fyzických osob 

Dlouhodobý majetek získaný jiným způsobem než je uvedeno v bakalářské práci 

(koupí, vytvořením ve vlastní činnosti, úvěrem nebo leasingem), je pořízen bez úbytku 

finančních prostředků účetní jednotky a bez vzniku nákladů, které by souvisely s jeho 

pořízením, tzn., že byl majetek darován, bezúplatně nabyt po skončení finančního leasingu, 

vložen společníky nebo převeden z osobního užívání podnikatele do podnikání. 

U takto nabytého dlouhodobého majetku jsou provedeny následující úkony: 

 přijetí majetku podle právních předpisů, 

 stanovení vstupní ceny, 

 stanovení vedlejších nákladů a jejich následné proúčtování, 

 zaúčtování nabytí (darem, vkladem společníků, převodem nebo bezúplatným 

získáním po skončení leasingu), 

 zařazení do užívání a jeho zaúčtování, 

 vystavení inventární karty majetku, 

 určení odpisové skupiny a doby odpisování, 

 stanovení účetního odpisového plánu, 

 zjištění rozdílů mezi daňovými a účetními odpisy. 
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Pokud byl majetek získán darem – bezúplatným nabytím od jiného subjektu, je vhodné, 

aby mezi dárcem a obdarovaným byla uzavřena písemná smlouva, která je upravena zákonem 

č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
2
. Majetek je zaúčtován mimo základní kapitál 

(později může dojít k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o hodnotu daru) a zaevidován 

mezi příslušný dlouhodobý majetek.  

K bezúplatnému nabytí majetku po skončení leasingu dojde, jestliže byla zaplacena 

poslední dohodnutá leasingová splátka a byly splněny všechny povinnosti příjemce leasingu 

uvedené v leasingové smlouvě. Po ukončení předmětu leasingové smlouvy přechází 

vlastnictví majetku na příjemce leasingu a ten jej ocenění reprodukční pořizovací cenou  

a současně zaúčtuje oprávky k tomuto majetku ve stejné výši. 

Společníci mohou vkládat majetek do základního kapitálu společnosti nebo mimo 

základní kapitál. Nepeněžitým vkladem je rozuměn movitý majetek, respektive vlastnické 

právo k němu.  

Vklady vložené do základního kapitálu společnosti, které zvyšují její základní kapitál, 

jsou osvobozeny od daně. Do doby navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je 

používán účet 419 – Změny základního kapitálu. Majetek vložený mimo základní kapitál 

nezvyšuje jeho hodnotu a naopak podléhá dani z příjmů. Jedná se o tzv., externí vlastní zdroje 

financování. 

Přeřazení majetku z osobního užívání do podnikání (pomocí účtu 491 – Účet 

individuálního podnikatele) se týká pouze fyzických osob, tato situace nemůže nastat  

u obchodních společností. Účet individuálního podnikatele plní funkci základního kapitálu 

s rozdílem, že obchodní majetek nelze oddělit od osobního, výše základního kapitálu 

nepodléhá zápisu do obchodního rejstříku a nepředpokládá se tvorba fondů. 

Majetek získaný jedním z výše uvedeného způsobu je oceněn nejčastěji reprodukční 

pořizovací cenou (viz kapitola 2.3 Oceňování dlouhodobého majetku) a poté zařazen do 

užívání. Do nákladů vstupuje hodnota majetku formou odpisů. 

3.4 Pořízení dlouhodobého majetku na úvěr 

V případě nedostatku peněžních prostředků na koupi majetku jsou účetními jednotkami 

hledány jiné cesty, kterými lze zajistit obdržení potřebné výše peněz. Jednou z možností je 

získání finančních prostředků na úvěr.  

                                                 
2
 § 2055 a následující. 
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 Koupě majetku na úvěr má velkou výhodu před pořízením aktiva v hotovosti, a to 

v nepotřebnosti většího množství volných peněžních prostředků, které jsou opatřeny 

zápůjčkou prostřednictvím bank nebo úvěrových institucí. Dalšími výhodami takto nabytého 

majetku je získání vlastnického práva v okamžiku nákupu a právo majetek daňově odpisovat, 

i když je majetek pořízen z cizích peněžních prostředků. Z toho plyne i výhoda začlenění 

úroků z úvěru mezi daňově uznatelné náklady, kterými se snižuje základ daně z příjmů. Koupí 

majetku na úvěr účetní jednotka tedy nabývá právo zahrnout do daňově uznatelných nákladů 

odpisy majetku i úroky z úvěru.  

S koupí majetku na úvěr je i spjata nutnost vynakládat další náklady na koupi, což je 

jednou z nevýhod takto financovaného majetku. Mezi tyto další náklady patří například 

placené úroky, poplatky za vedení úvěrových účtů, poplatky za vyřízení žádosti atd. Další 

nevýhodou je zhoršení postavení podniku v hodnocení rizikovosti investory nebo obchodními 

partnery, protože připsáním úvěru dochází k účetní zadluženosti  společnosti. Je to dáno 

zobrazením připsaného úvěru v rozvaze podniku v položce cizích zdrojů. 

Z důvodu existence řady bank a úvěrových institucí, které poskytují různé úvěry 

s rozdílnou výší úroků a smluvními podmínkami, je na podniku vybrání nejvýhodnějšího 

poskytovatele úvěru, aby byly s úvěrem spojeny co nejnižší náklady, protože na konci za úvěr 

zaplatíme nejen jeho samotnou hodnotu, ale i další náklady spojené s jeho přijetím. 

3.4.1  Žádost o úvěr a úvěrová smlouva 

Žádost o úvěr je prvotním bodem vztahu mezi bankou a podnikem, předcházející ještě 

před samotným uzavřením úvěrové smlouvy. Žádost podnik předkládá u banky, od které chce 

úvěr získat. Formuláře, které pomáhají k sestavení žádosti, obsahují odlišné náležitosti  

u jednotlivých bank, ale mezi ty nejpodstatnější patří: 

 osobní údaje žadatele (jedná-li se o fyzickou nebo právnickou osobu), 

 předmět podnikatelské činnosti a doklad o oprávnění k němu, 

 údaje o majetkové situaci a o průběhu podnikatelské činnosti za několik let, 

 účel a výše úvěru, 

 plán splácení úvěru, 

 informace o prostředcích, které je možno využít při zajištění úvěru. 

Protože sestavení žádosti o úvěr není jednoduchou záležitostí, měl by podnik projednat 

s bankou, jestli je poskytnutí požadovaného úvěru reálné. Vyhoví-li společnost podmínkám 
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banky a žádost bude schválena, jsou s podnikem ujednány podrobné podmínky úvěru, které 

jsou uvedeny v úvěrové smlouvě. 

Úvěrová smlouva je uzavírána mezi dvěma subjekty, a to bankou jako úvěrujícím  

a podnikatelským subjektem jako úvěrovaným, kdy se banka zavazuje poskytnout na 

požádání úvěrovaného finanční prostředky v sjednané výši v jeho prospěch. Na druhé straně 

se úvěrovaný zavazuje vrátit tyto přijaté peněžní prostředky i s úroky. Smlouva o úvěr je 

upravena podle nového občanského zákoníku. 

Základní náležitosti smlouvy o úvěr: 

 vymezení smluvních stran (úvěrující a úvěrovaný), 

 výše a měna úvěru, 

 lhůta čerpání úvěru úvěrovaným (v případě neuvedení lhůty, může úvěrovaný 

nárok na čerpání úvěru uplatnit, dokud není jednou ze stran vypovězen), 

 účel úvěru, uváděný pouze u účelových úvěrů (je-li ve smlouvě uveden, banka 

poskytuje finanční prostředky pouze na plnění související s tímto účelem, 

v opačném případě je banka oprávněna od smlouvy odstoupit), 

 doba splatnosti a způsob splácení (není-li doba splatnosti dohodnuta, je úvěr 

splatný do jednoho měsíce ode dne požádání banky o vrácení úvěru úvěrovanému, 

úvěrovaný může vrátit poskytnuté prostředky před sjednanou dobou splatnosti, ale 

úroky je nucen hradit za celou dohodnutou dobu), 

 zajištění úvěru (udává úvěrujícímu možnosti úhrady úvěru v případě, že 

úvěrovaný neplní své dluhy). 

Příčinou zániku úvěrové smlouvy může být jeden z následujících důvodů: 

 splnění smluvních podmínek, spočívajících v splacení úvěru i s úroky, 

 dohoda mezi bankou a příjemcem úvěru, 

 odstoupením od smlouvy (banka k odstoupení přistoupí, pokud byl úvěr použit 

v rozporu s účelem sjednaným ve smlouvě, úvěr nelze použít na smluvený účel, 

úvěrovaný nesplatil více než dvě splátky nebo jednu splátku za dobu delší než tři 

měsíce), 

 výpovědí, kterou lze podat ze strany úvěrujícího i úvěrovaného. 
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3.4.2 Druhy bankovních úvěrů  

Banky poskytují celou řadu úvěrů, které je možno rozlišovat z různých aspektů, 

například formou, účelem nebo dobou splatnosti. Přístupy k členění úvěrů se různí tím, která 

hlediska jsou považovány za zásadní, a která za doplňující. Tyto hlediska vedou k rozdílům 

v poskytovaných úvěrech mezi jednotlivými bankami. 

Základní kritéria pro členění druhů úvěrů: 

Příjemce úvěru, které je účelné rozlišovat na stát, veřejností subjekty, podnikatelské 

subjekty s členěním podle velikosti, právní normy nebo odvětví a fyzické osoby. 

Forma poskytnutí úvěru, která je ve dvou základních formách, a to v peněžních úvěrech 

a dluhových úvěrech a zárukách. V případě peněžních úvěrů se jedná o skutečně poskytnuté 

peněžní prostředky v hotovosti nebo častější v bezhotovostní podobě (na bankovní účet). 

Příjemce finančních prostředků je povinen splatit úvěr i s úroky v předem dohodnuté lhůtě. 

Dluhové úvěry a záruky nepředstavují pro příjemce nabytí peněžních prostředků, ale určitou 

formu záruky banky plnit dluhy příjemce, pokud tak neučiní sám. 

Doba splatnosti úvěru, která je dohodnuta při poskytnutí úvěru, na úvěry krátkodobé se 

splatností do jednoho roku, střednědobé se splatností mezi jedním až pěti let a dlouhodobé se 

splatností delší než pět let. 

Účel použití úvěru, kdy je úvěr poskytovaný jako účelový nebo neúčelový.  

U neúčelového úvěru není jeho použití nijak omezeno, záleží na uvážení příjemce úvěru. Při 

účelovém použití může být úvěr upotřeben pouze na cíl vymezený ve smlouvě, v případě 

jiného užití dojde k porušení smlouvy.  

Měna, jedná se o měnu (tuzemskou nebo zahraniční), ve které je úvěr připsán na účet. 

Pokud je úvěr v zahraniční měně nazývá se devizovým úvěrem. 

Způsob zajištění, který člení úvěry na zajištěné a nezajištěné. Nezajištěné úvěry jsou 

poskytovány bez zaručení. Naproti tomu zajištěné jsou poskytované s určitou formou záruky, 

ze které může plynout specifická forma úvěru. 

Mezi základní druhy poskytovaných úvěrů patří: 

Kontokorentní úvěr je nejvýznamnějším krátkodobým bankovním úvěrem. Tento úvěr 

je poskytován na kontokorentní účet, jehož zůstatek může vykazovat zápornou hodnotu. Úvěr 
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je z konta čerpán i v případě nedostatku peněžních prostředků na účtu až do výše úvěrového 

rámce, který představuje maximální přípustný debet na účtu. 

Eskontní úvěr je jedním z klasických směnečných úvěrů, který je udělován bankou 

prostřednictvím odkoupení směnky před její splatností, kdy dochází ke srážení úroku 

(diskontu). 

Spotřebitelský úvěr je vymezen subjekty, kterým je poskytován a účelem použití, který 

je nepodnikatelského charakteru. 

Akceptační úvěr patří mezi dluhové úvěry a je spojen se směnkou. Nejedná se tedy  

o připsání finančních prostředků, ale o záruku zaplacení dluhu.  

Avalový (ručitelský) úvěr je dalším druhem dluhových úvěrů, které jsou založené na 

principu zaručení ručitele za úvěrovaného pomocí různých forem bankovních záruk. Spojení 

se směnkou v tomto případě není nutné. 

Bankovní záruka je nejvýznamnějším druhem dluhových úvěrů poskytovaných 

v různých formách využívaných převážně v mezinárodním obchodě, ale dochází k rozvoji  

i v tuzemsku. 

 Výše uvedené úvěry nejsou vždy vhodné pro podnikatele nebo pro pořízení 

dlouhodobého majetku, což je dáno například účelem nebo formou úvěru. Nejčastější způsob 

získání financí na pořízení majetku jsou dlouhodobé bankovní úvěry, které jsou získány od 

bank ve formě terminovaných zápůjček nebo hypotekárních úvěrů a dále za pomoci 

dodavatelských úvěrů. 

 Terminované zápůjčky poskytované na rozšiřování dlouhodobého hmotného nebo 

nehmotného majetku podniku, které jsou také často nazývány jako investiční úvěry. 

Specifický charakter terminovaných zápůjček je vyjádřen těmito znaky: 

Postupné splácení terminované zápůjčky v průběhu doby její splatnosti 

Splátkový plán je vytvořen na čtvrtletních, pololetních nebo ročních splátkách úvěru  

a úroků. Úvěr je obvykle splácen pravidelnými anuitními splátkami, ale je možné zvolit 

 i jiný typ splátek (viz kapitola 3.4.3 Způsoby splácení úvěru). 

Převládající pevná úroková sazba 

Úroková sazba je závislá na různých faktorech, především na velikosti zápůjčky, lhůtě 

splatnosti, na úrovni zadluženosti účetní jednotky aj. Převažující úrokovou sazbou jsou pevné 
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úrokové tarify, ale u vysokých zápůjček jsou použity pohyblivé úrokové sazby, odvozené od 

bankovních tarifů. Z důvodu podstoupení vyššího rizika u dlouhodobých úvěrů jsou jejich 

úroky vyšší než v případě úroku z krátkodobých úvěrů. 

Podílová účast zápůjčky na investičních výdajích 

Výše poskytnutých úvěrů většinou odpovídá jen částečnému podílu předem 

stanovených výdajů, ale poskytnutý úvěr může odpovídat i jejich plné výši v případě, že 

příjemcem je úvěruschopný a finančně výkonný podnik. 

Podmínky záruky a ochranné ujednání 

Terminované zápůjčky jsou spjaty s různými zárukami a ochrannými úmluvami 

z důvodu vyššího stupně rizikovosti. Záruční podmínky úvěrů jsou charakteru osobního nebo 

reálného zajištění. U osobní záruky je dluh zajištěn třetí osobou (ručitelem), která na sebe 

přebírá dluh vůči úvěrujícímu v případě platební neschopnosti úvěrovaného. Ručitelem se 

například mohou stát velké společnosti, banky nebo stát. U reálné záruky jsou úvěrovaným 

bance dávány zástavy (např. zboží, různá práva nebo cenné papíry) nebo jiné věci (movité 

nebo nemovité věci), popřípadě postupuje pohledávky vůči třetím osobám.  

Zvýšení efektivnosti záručních podmínek a  úhrady terminovaných vkladů úvěrujících 

jsou zajištěny pomocí ochranných ujednání, které jsou následujících typů: 

 pozitivní ochranná ujednání, při kterých společnost souhlasí s opatřeními 

vznikajících během poskytnutí zápůjčky (pojištění majetku, podávání výkazů 

úvěrujícím aj.), 

 negativní ochranná ujednání, v rámci kterých podnik nemůže vykonávat některé 

činnosti bez souhlasu banky (nemůže prodávat nebo pronajímat majetek ve svém 

vlastnictví nebo se slučovat s jinými společnostmi), 

 restriktivní ochranná ujednání, stanovující limity, které musí úvěrovaný 

respektovat (např. limit mezd nebo limity jiných úvěrů atd.). 

Podmínky při neplnění dluhů 

 Za určitých podmínek mohou banky vyžadovat okamžitou úhradu celé zápůjčky, a to 

v případě neplacení úroků, neplnění ujednaných podmínek nebo podávání zkreslených 

informací o finanční situaci podniku.  
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 Na okamžitém splacení zápůjčky banky trvají jen výjimečně. Spíše se snaží dohodnout 

se společností, aby došlo k obnově plnění dluhu. 

Hypotekární úvěry využívají české obchodní korporace spíše výjimečně a volí raději 

jiné druhy dlouhodobého financování. Je nutné odlišit hypotekární úvěr od jiných 

dlouhodobých úvěrů, které jsou kryty zástavním právem k nemovitému majetku. 

Hypotekární úvěr je obdržen subjektem oproti zástavě nemovitého majetku, většinou 

pozemkového nebo bytového charakteru. Tento úvěr je refinancován emisí hypotečních 

zástavních listů, emitovaných bankami, které jsou k tomu oprávněny a ručí za ně svým 

majetkem.  

Hypotečního úvěru lze dosáhnout dle následujícího postupu: 

 nemovitý majetek je nabídnut k zástavě, 

 nemovitý majetek je zapsán do veřejného seznamu nemovitého majetku, tzn., že 

je zastaven, 

 dochází k emisi hypotečních zástavních listů bankou a k jejich převzetí 

společností, 

 zástavní listy jsou prodány na kapitálovém trhu, 

 přijetí úvěru. 

Správou hypotéky je většinou v hypoteční smlouvě zplnomocněna banka, je pověřena 

např. vyplácením úroků. Banky emitované listy obvykle nepředávávají účetním jednotkám, 

ale vkládají je na trh a díky tomu mohou poskytovat hypoteční úvěry. Tyto úvěry jsou 

hrazeny ročními anuitami. 

Odhad tržní ceny nemovitého majetku a jeho budoucí hodnoty by měl být co 

nejreálnější a nejpřesnější, aby nedocházelo k jeho nadcenění, které vede v případě nutného 

prodeje k obtížnému splacení hypotečních listů bankou. Proto banky stanovují pro ocenění 

své vlastní postupy a nespokojí se s oceněním prováděné veřejnými orgány. 

Získání hypotekárních úvěrů je oproti jiným dlouhodobým úvěrům složitější  

a zdlouhavější, z důvodu povinnosti prokazovat vlastnictví nemovitého majetku, 

zaznamenávat zástavní právo v pozemkových knihách nebo odhadováním ceny aj. Výhodou 

hypotečního úvěru je poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na úhradu části úroků z úvěru,  

a to účetním jednotkám provádějícím bytovou výstavbu.  
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Účetní jednotky mohou využít jako zdroj financování i dodavatelské úvěry, které 

poskytují dodavatelé strojů a zařízení předáním jednotlivých strojů odběratelům, kteří je hradí 

postupně i s úroky. Tyto úvěry jsou určeny pro importní dodávky i pro export, který slouží 

jako konkurenční nástroj. 

Dodavatelské úvěry pokrývají část kupní ceny dodávky a jejich splatnost je odvíjena od 

ekonomické životnosti strojů, ale většinou je o mnoho kratší. Úvěry jsou poskytovány přímo 

od dodavatelů nebo nepřímo za pomoci refinancování úvěrů od bank nebo jiných institucí. 

Úroková míra dodavatelských úvěrů je vyšší než v případě úvěrů od bank. 

Úvěry jsou zajištěny prostřednictvím záruk dvojího typu: podmíněným prodejním 

kontraktem nebo úvěrem na movitou zástavu. Podmíněný prodejní kontrakt zajišťuje 

dodavateli vlastnické právo na dodávku až do okamžiku splacení všech splátek. Neuhradí-li 

odběratel všechny splátky, dojde k zpětnému převzetí majetku dodavatelem. U úvěru na 

movitou zástavu vlastnické právo k majetku nabývá odběratel během splácení hodnoty 

dodávky. Pro dodavatele majetku movitou zástavu představuje předmět dodavatelského 

úvěru. 

3.4.3 Způsoby splácení úvěrů 

Způsob splácení úvěru je uveden v uzavřené úvěrové smlouvě, ve které je možno tento 

způsob přizpůsobit k specifickým potřebám podniku i banky. Základní možnosti splácení 

úvěru lze uvést v následujících podobách. 

Úvěr splacený jednorázově v době splatnosti je udělován na předem stanovenou dobu, 

po niž je jednorázově uhrazena celá výše úvěru. Úroky jsou placeny na konci smluveného 

období (jeden, tři, šest nebo dvanáct měsíců). 

Úvěr s výpovědní lhůtou je poskytován na neurčitou dobu se sjednanou výpovědní 

lhůtou pro jeho zrušení. Současně je i dohodnuta minimální lhůta splatnosti, tj. doba, po 

kterou nejde úvěr vypovědět. Splacení proběhne najednou po uplynutí výpovědní lhůty od 

zrušení úvěru. Úroky jsou hrazeny na konci smluveného období (jeden, tři, šest nebo dvanáct 

měsíců). 

U průběžného splácení dochází k plynulým úhradám úvěru, ale nepravidelně placených 

z vlastních zdrojů. Jde o spojení kontokorentních úvěrů s bankovním účtem. 
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Úvěr hrazený v pravidelných splátkách je splácen měsíčně, čtvrtletně, půlročně nebo 

ročně v předem dohodnuté pevné částce (jako výše ročního úmoru úvěru) vyjádřené 

v absolutní nebo procentní výši z původní hodnoty úvěru. Součástí splátky úvěru jsou i úroky. 

Úvěr hrazený v pravidelných anuitách, které mají stejnou hodnotu po celou dobu 

splácení, kdy dochází ke změně jejich struktury z pohledu podílu úmoru a úroku. Hodnota 

anuity stoupá s rostoucí úrokovou sazbou a snižuje se s prodlužující dobou splatnosti, kdy 

působení doby splácení na hodnotu anuity postupně klesá. 

Výpočet hodnoty roční anuity (Dvořák, s. 520, 2005): 

 ap.a.  
                

 

            
, (3.1) 

kde: ap.a.  –  roční výše anuity, 

 U  –  výše úvěru, 

 ip.a  –  roční úroková sazba, 

 n  – doba splatnosti v letech. 

Výpočet výše měsíční anuity (Dvořák, s. 521, 2005): 

 a.p.m.  
  

     

  
    

     

  
     

   
     

  
       

, (3.2) 

kde:  ap.m.  –  měsíční výše anuity, 

 n  –  doba splatnosti. 

3.5 Pořízení majetku na leasing 

Další formu dlouhodobého financování majetku z cizích zdrojů představuje leasing, při 

kterém nedochází k pořízení majetku v pravém slova smyslu. Pronajímateli náleží vlastnické 

právo k aktivu po celou dobu trvání leasingu a až po uplynutí platnosti leasingové smlouvy 

dojde k převodu vlastnického práva na příjemce leasingu. K převodu práva nedochází u všech 

typů pronájmu (viz kapitola 3.5.2 Druhy leasingu), v těchto případech na nájemce přechází 

jen právo majetek užívat. 

Výhodou leasingu je, že účetní jednotky nepotřebují velkého množství peněžních 

prostředků v okamžiku nákupu majetku, protože je leasing splácen v průběhu delšího 

časového období. Dále urychluje zavádění technologických novinek, a tím je docíleno 

zvýšení konkurenční schopnosti podniku. Výhodou také je, že jsou leasingové splátky daňově 
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uznatelným nákladem, a že se vniklý závazek neobjeví v rozvaze jako zvýšení cizích zdrojů, 

ale projeví se pouze v podrozvahové evidenci.  

Hlavní nevýhodou financování majetku leasingem jsou jeho náklady, které bývají často 

vyšší, než v případě pořízení aktiva úvěrem nebo vlastními zdroji. Jinou nevýhodou leasingu 

je setrvání vlastnického práva pronajímatele po dobu trvání leasingového vztahu, z toho plyne 

pro nájemce nemožnost uplatnit daňové odpisy z tohoto majetku do daňově uznatelných 

nákladů. Mezi další nevýhodu patří v případě některých typů leasingu přenášení rizik 

plynoucích z vlastnictví majetku na nájemce, i když není zatím skutečným vlastníkem.  

V souvislosti s leasingovou smlouvou je další nevýhodou i složitá vypověditelnost smlouvy 

ze strany nájemce a v případě nehrazení splátek okamžité zrušení leasingu ze strany 

pronajímatele. 

3.5.1 Leasingová smlouva 

Před uzavřením leasingové smlouvy je povinností podniku poskytnout určité doklady 

leasingové společnosti potřebné pro její uzavření. Požadavky na předložení dokumentů se 

mohou lišit s každým pronajímatelem. Leasingové společnosti požadují od podniku 

především následující doklady: 

 výpis z obchodního rejstříku, 

 účetní závěrku, 

 přiznání k dani z příjmů obvykle za tři zdaňovací období, 

 výpisy z bankovních účtů, 

 dokumenty o ručitelích. 

Leasingová smlouva zahrnuje celou řadu ustanovení týkajících se smluvních stran 

leasingového vztahu o všech důležitých náležitostech. V právních předpisech není leasingová 

smlouva definovaná, proto se při jejím sepsání vychází především ze všeobecných 

obchodních podmínek a částečně z nájemních smluv. 

Minimální náležitosti leasingové smlouvy: 

 identifikace smluvních stran (nájemce a pronajímatele), tzn. název, sídlo atd., 

 předmět smlouvy, platební podmínky, 

 datum uzavření smlouvy, datum účinnosti smlouvy jestli je odlišné od data 

uzavření, 

 datum ukončení leasingu, 
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 informace o ceně pronajatého předmětu (vstupní ceně, leasingové ceně nebo 

například kupní ceně po ukončení leasingu), 

 údaje o splátkách (zálohy na splátky, na kupní ceny nebo zvýšené splátky), 

 všeobecně vymezené povinnosti a podmínky pronajímatele a nájemce (určení 

odpovědnosti, odborné používání předmětu aj.), 

 ustanovení o pojištění, o povinnosti uskutečňovat opravy, o technickém 

zhodnocení, o předčasném ukončení smlouvy, o převodu vlastnického práva, 

 údaje o sankcích, ručení, 

 závěrečná ustanovení, 

 podpisy obou stran. 

Leasingová smlouva není klíčová pro vymezení práv a povinností smluvních stran, 

proto bývá doplněna obchodními podmínkami příslušných leasingových společností. Tyto 

podmínky nemusí být přijaty v nezměněné podobě, jsou předmětem jednání mezi nájemcem  

a pronajímatelem. Po jejich přijetí konkretizují a doplňují smlouvu, převážně v oblasti 

předání, převzetí, užívání nebo údržby atd.  

V průběhu pronájmu může dojít k okolnostem (k objektivním i subjektivním), které 

nesplňují podmínky uvedené ve smlouvě. Může se jednat o změnu doby platnosti smlouvy, 

změnu splátkového kalendáře nebo změnu subjektů. V případě zájmu obou smluvních stran je 

tato situace řešena úpravou podmínek pronájmu v leasingové smlouvě.  

Ukončení leasingové smlouvy je uskutečněno v písemné podobě, a to bez zbytečného 

odkladu od vzniku příčiny, která je důvodem k ukončení. Předčasné zrušení nájmu nezbavuje 

nájemce povinnosti uhradit pronajímateli veškeré neuhrazené splátky a výdaje spojené 

s ukončením leasingu, náhrady škody, pokuty nebo penále. 

Ke zrušení leasingové smlouvy dochází při splnění dluhů nájemcem, pokud není ve 

smlouvě uvedeno jinak. Za splnění závazků nájemcem se považuje: 

 uplynutí sjednané doby leasingu a převod vlastnictví majetku na nájemce, 

 dohoda o ukončení nájmu, v případě úhrady všech splátek před uplynutím 

sjednané doby leasingu, 

 trvalým vyřazením majetku a úhradou všech splátek. 
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Může nastat situace, kdy bude pronajímatel nucen ukončit smlouvu, a to v případě, že: 

 došlo k porušení smlouvy nájemcem, který nesplácí splátky po dobu delší než  

30 dnů, nepečuje řádně o majetek nebo ho užívá v rozporu s účelem používání, 

tak že pronajímateli může vzniknout škoda, 

 jestliže, dodavatel majetku odstoupil před dodáním předmětu od smlouvy, 

 pokud bylo zahájeno konkurzní řízení na majetku nájemce,  

 nebo dojde k úmrtí nájemce (v případě fyzické osoby). 

3.5.2 Druhy leasingů 

Existuje celá řada různých typů leasingů, které se mohou lišit délkou pronájmu, 

přechodem vlastnictví, účelem nebo ukončením leasingu. 

 Mezi dva základní druhy leasingu patří: 

Za operativní leasing lze obecně považovat pronájem s vrácením pronajatého majetku 

po ukončení nájmu vlastníkovi. Operativní leasing je sjednáván ke krátkodobému nebo 

střednědobému užívání předmětu, kdy je obvykle smlouva uzavírána na dobu kratší než je 

doba ekonomické životnosti pronajatého aktiva a výše splátek od nájemce tvoří pouze část 

pořizovací ceny předmětu. Důležitým znakem operativního leasingu je možnost vypovězení 

leasingové smlouvy.  

Vlastník najímaného předmětu nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škody, 

vlastnického nebo investičního rizika nebo provozuschopnost předmětu, tzn., že leasingová 

společnost hradí náklady spojené s údržbou, opravami nebo servisními službami. 

Využití operativního leasingu je vhodné u majetku podléhajícímu rychlému 

technologickému rozvoji nebo trendům a umožňuje tak systematickou obměnu potřebného 

předmětu. Tento druh leasingu je volen společnostmi, které nemají trvalý zájem o vlastnické 

právo majetku a chtějí se vyhnout obtížím souvisejícím s údržbou a provozem majetku i za 

předpokladu vyšších nákladů. 

Naproti tomu finanční leasing představuje pronájem předmětu, u kterého dojde 

k odkoupení najatého majetku nájemcem po uplynutí doby nájmu. Jedná se o dlouhodobý 

pronájem, který je v podstatě shodný s ekonomickou životností aktiva. Daňové zákony 

udávají minimální dobu trvání leasingu, která je odvozena od odpisové doby majetku. 

Leasingové splátky v celkovém úhrnu odpovídají pořizovací ceně pronajatého majetku  
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a ziskové marži leasingové společnosti. Na nájemce leasingu jsou smluvně přenášena některá 

rizika a výnosy související s provozem zařízení a v jeho režii je i starost o opravy, údržby, 

servis nebo pojištění předmětu. Leasingová smlouva je v tomto případě za normálních 

okolností nevypověditelná. 

Při tvorbě leasingových smluv na finanční pronájem mohou vznikat všelijaké 

alternativy, které se různí odlišnou zůstatkovou cenou na konci pronájmu (pak rozlišujeme 

leasing s plnou či částečnou amortizací a s dělbou zbytkové hodnoty), možností koupě na 

konci leasingu (leasing s nárokem na koupi nebo bez nároku na koupi) nebo charakterem 

splátek (pravidelné nebo nepravidelné splátky, klesající nebo postupně rostoucí splátky aj.). 

U leasingu s plnou amortizací je sjednané leasingové období totožné s ekonomickou 

dobou životnosti majetku, což vede k nulové nebo nepatrné zůstatkové ceně. V leasingové 

smlouvě je ošetřeno, jakým způsobem bude s majetkem naloženo po uplynutí doby nájmu. 

V případě leasingu s částečnou amortizací nejsou během prvního leasingového období 

uhrazeny náklady pronajímatele spojené s pořízením majetku. Po ukončení pronájmu není 

majetek zcela odepsán a pronajímatel hledá řešení, jak s majetkem naložit. Pronajímatel 

vyžaduje vyšší splátky, protože nese část rizika, které je spojené s použitím majetku po 

uplynutí nájmu. Tento problém může vyřešit prodejem aktiva nájemci za cenu odvíjející se od 

zůstatkové ceny nebo jej může pronajmout nebo prodat další osobě.  U leasingu s dělbou 

zbytkové hodnoty je povinností nájemce na konci doby nájmu majetek prodat za předem 

stanovenou částku a utržené peníze dát pronajímateli. Je-li majetek prodán za vyšší hodnotu, 

než byla sjednaná, rozdělí se rozdíl cen mezi pronajímatele a nájemce. V případě nižší ceny, 

než byla dohodnuta, je nutností nájemce případný rozdíl pronajímateli uhradit. 

Vedle těchto dvou základních druhů leasingu existuje i celá řada dalších příbuzných 

pronájemních druhů: 

U zpětného pronájmu odkoupí leasingová společnost majetek od podniku a následně jí 

ho pronajme. Podniku je zaplacena tržní cena majetku, a ten následně platí leasingové 

společnosti splátky, které zahrnují tržní cenu, náklady a ziskovou marži leasingové 

společnosti. Firma tedy zaplatí vyšší cenu, než je jeho tržní hodnota. Přesto se jedná  

o výhodnou formu leasingu, protože podnik obdrží finanční prostředky zvyšujícího jeho 

likviditu a využívá majetek, i když k němu nemá vlastnické právo. 

Konsorciální leasing představuje třístranný vztah mezi nájemce, pronajímatelem  

a třetím subjektem, kdy si nájemce pronajme požadovaný majetek od pronajímatele, který jej 
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financuje z části ze svých vlastních zdrojů a z části ze zapůjčených peněz od třetího subjektu 

(nejčastěji od bank nebo pojišťoven). Banky nebo pojišťovny nepožadují od pronajímatele 

žádné splácení zápůjčky, ale mají podstatný podíl na výnosu z leasingových splátek. Příprava  

a průběh leasingu je dosti nákladný, proto není příliš rozšířený a používá se u finančně 

náročnějších projektů. 

Další neopomenutelný způsob financování je subleasing (leasingový podnájem), při 

kterém dojde k užívání majetku třetí osobou. Leasingová společnost je stále vlastníkem 

majetku, ale nájemce se souhlasem leasingové společnosti přenese veškerá práva a povinnosti 

užívání majetku na třetí osobu. Uplatňuje se v případě dočasné nevyužitelnosti majetku nebo 

jeho lepšího zhodnocení. 

U domácího leasingu jsou využívány především vnitrostátní produkty leasingu, kdy 

nedochází k toku leasingových splátek do zahraničí. Přeshraniční leasing je jeho opakem. Je 

s ním spojena řada účetních, daňových, celních i exportních podpor, ale zároveň i řada rizik 

(legislativní, kriminální, devizové atd.). 

3.5.3 Cena leasingu  

Od výše leasingové ceny se odvíjí rozhodnutí o pořízení majetku touto formou. 

Leasingovou cenu tvoří vstupní cena aktiva, v případě refinancování i úroky z úvěru  

a leasingová marže. Z jiného pohledu lze leasingovou cenu definovat jako souhrn všech 

splátek a odkupní ceny majetku. Součet leasingové marže a úroků z úvěru se označuje jako 

leasingové úročení, jehož výše je odvíjena od nabídky a poptávky na leasingovém trhu a na 

spoustě dalších faktorů, například na trvání leasingu, úrokové míře při refinancování leasingu, 

intervalu splátek, provize výrobci zařízení nebo kupní ceny na konci nájmu. 

Vzorce pro výpočet celkové leasingové ceny se různí v závislosti s existencí první 

zvýšené splátky nebo odkupní ceny. Celková leasingová cena lze vypočíst například podle 

vzorce (Valouch, s. 11, 2012): 

 (3.3) 

Hodnotu leasingové ceny lze ovlivňovat také rekapitalizací nebo dekapitalizací. 

Rekapitalizace zvyšuje cenu leasingu při placení záloh dodavateli za majetek, pokud jejich 

platbu požaduje dopředu. Rekapitalizační procento vychází z úroků z úvěru na refinancování, 

kdy se výše úroku zvyšuje o ušlý zisk leasingové společnosti. Dekapitalizací dochází ke 

snížení leasingové ceny, a to v případě poskytování záloh na odkupní cenu majetku.   

   celková leasingová cena = první zvýšená leasingová splátka + ∑ leasingových splátek. 
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Podíl leasingové ceny a vstupní ceny zvýšené rekapitalizací nebo snížené dekapitalizací 

je označován jako leasingový koeficient, který udává o kolik je vyšší leasingová cena oproti 

vstupní ceně. 

Vzorec pro výpočet leasingového koeficientu (Valouch, s. 11, 2012): 

  (3.4) 

Leasingovými splátkami platí nájemce leasingové společnosti za používání majetku  

a také veškeré náklady, které společnosti vznikly se sjednaným pronájmem. Výše splátek, 

jejich pravidelnost, počet a termín splatnosti jsou obsaženy v leasingové smlouvě, resp. 

v splátkovém kalendáři, který je její nedílnou součástí. Splátkový kalendář také obsahuje výši 

poslední splátky nebo i informace o účtu poskytovatele pronájmu. 

Výše leasingových splátek vychází z pořizovací ceny majetku, za kterou jí leasingová 

společnost získala, dále z finančních nákladů společnosti, z výše jejich poplatků i z její 

požadované ziskové marže. Zásadní význam u leasingových splátek má i interval jejich 

plateb, který může být měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční. Roční leasingové splátky jsou 

nejméně používané. Pro nájemce jsou dlouhodobější intervaly výhodné, ale z pohledu 

pronajímatele představují riziko vzniku neplatičů, což vede k vyšší hodnotě splátek a k vyšší 

celkové leasingové ceně. 

Podle charakteru mohou být splátky uskutečňovány jako: 

 pravidelné nebo nepravidelné splátky, 

 postupně snižující nebo zvyšující splátky, 

 splátky odvozené od náběhové křivky, 

 splátky vycházející se sezónnosti, 

 navýšená první splátka, 

 sloučení několika splátek v okamžiku uzavření smlouvy ve spojení s nulovými 

splátkami na konci nájmu, 

 uložení peněžních prostředků do úschovy (depozitum) před začátkem leasingu. 

Nejsnadnější soustavu leasingových splátek představují pravidelné. Rostoucí  

a klesající splátky jsou odvíjeny od inflačního vývoje. Nepravidelné splátek se přizpůsobují 

toku finančních prostředků, které má nájemce k dispozici, a tak jsou řešeny finanční 

problémy, které mohou vzniknout z důvodu sezónnosti výroby. 

   leasingový koeficient = leasingová cena / vstupní cena. 
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V praxi se lze potkat s dalšími variantami splátek, které jde mezi sebou různě 

kombinovat. 

Základní vzorec pro výpočet anuity (interní materiály Katedry financí): 

 a = u 
      

          
, (3.5) 

kde: a  –  anuita, 

 u  –  výše leasingu, 

 i  –  požadovaná úroková sazba od leasingové společnosti. 

3.5.4 Technické zhodnocení u leasingu 

Během trvání leasingové smlouvy může nájemce na pronajatém aktivu provádět úpravy 

nebo změny, které mají charakter technického zhodnocení. Nájemce musí mít souhlas od 

pronajímatele k provádění těchto změn. Jestliže, nájemce realizuje tyto úpravy, musí brát 

v úvahu, kdo zahrne tyto změny do svých nákladů a jaké celkové hodnoty v průběhu 

zdaňovacího období dosáhnou.  

U technického zhodnocení pronajatého majetku, které je hrazené nájemcem může dojít 

k následujícím variantám: 

V případě, že hodnota provedených oprav nepřevýší za zdaňovací období částku  

40 000 Kč, nejedná se o technické zhodnocení a nájemce výdaje zahrne do daňových výdajů 

podle zákona o daních z příjmů
3
. Méně využívanou možností je uznání výdajů na úpravy jako 

technické zhodnocení. 

Dojde-li k převýšení částky 40 000 Kč za zdaňovací období, jedná se o technické 

zhodnocení, jehož výdaje nelze zahrnout jednorázově do daňových výdajů nájemce. Tyto 

výdaje se promítnou do daňových výdajů až za pomoci daňových odpisů. Předpokladem pro 

odpisování majetku nájemcem je skutečnost, že pronajímatel nezvýší o technické zhodnocení 

vstupní cenu majetku, a že se uzavře písemná smlouva mezi subjekty, upravující odpisování 

technického zhodnocení nájemcem. 

Může nastat i méně obvyklá situace, kdy technické zhodnocení uhrazené nájemcem 

bude odpisovat pronajímatel, a to v případě, že pronajímatel nesouhlasí s realizováním 

technického zhodnocení na majetku. Pronajímatel nedal nájemci souhlas s odpisováním 

                                                 
3
 § 24 a následující. 
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technického zhodnocení, technické zhodnocení není hotové nebo uvedené do 

provozuschopného stavu. Dojde, tak ke zvýšení vstupní ceny majetku a hodnota technického 

zhodnocení bude brána jako splátka nájemného.  
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4 Praktická aplikace 

Následující kapitola je zaměřena na praktickou aplikaci způsobů pořízení hmotného 

majetku, a to koupí v hotovosti, na úvěr a na leasing, které jsou aplikovány u fiktivní 

obchodní korporace Fiktiva, s. r. o. zabývající se činností taxislužby v Ostravě a okolí. 

Předmětem podnikání je nabídka a vykonávání transportních služeb, prostřednictvím kterých 

dochází k přepravě osob a jejich zavazedel osobními vozidly. Fiktiva, s. r. o. splnila veškeré 

náležitosti potřebné k zahájení činnosti a je plátcem DPH. 

Fiktiva, s. r. o. se z důvodu zvýšení poptávky po jejich službách, a tím souvisejícím 

nedostatkem vozidel, rozhodla v lednu 2014 pořídit osobní automobil Ford Focus Trend 1.6 

Duratec Ti-VCT, jehož pořizovací cena činí 390 000 Kč bez DPH (DPH 21% je ve výši  

81 900 Kč). Zároveň bylo sjednáno povinné ručení a havarijní pojištění vozidla u obchodní 

korporace ČSOB Pojišťovna, a. s. Jedná se o produkt „Premiant“ (havarijní pojištění)  

a „Dominant“ (povinné ručení), jejichž součástí je i připojištění (a to, pojištění cestovních 

zavazadel a přepravovaných věcí, úrazové pojištění přepravovaných osob  

a asistenční služba). Roční splátka pojištění automobilu bude činit 17 125 Kč. Fiktiva, s. r. o. 

bude automobil používat výhradně k podnikatelské činnosti. 

Podle § 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů je 

automobil zařazen do 2. odpisové skupiny s dobou odpisování 5 let. Je zvolen zrychlený 

způsob odpisování za použití koeficientů uvedených v § 32 téhož zákona. Odpis v prvním 

roce je vypočten podle vzorce (2.2) a odpisy v dalších letech podle vzorce (2.3). 

Nepředpokládá se žádné uskutečnění technického zhodnocení v prvním roce ani v dalších 

letech. Výše účetních odpisů se shoduje s daňovými odpisy (viz Tabulka č. 4.1). 

Tabulka č. 4.1: Zrychlené odpisy osobního automobilu v Kč 

Rok 

Zůstatková cena 

na začátku 

období 

Odpis Oprávky 
Zůstatková cena 

na konci období 

2014 390 000            78 000            78 000 312 000 

2015 312 000 124 800 202 800 187 200 

2016 187 200  93 600 296 400  93 600 

2017  93 600  62 400 358 800  31 200 

2018  31 200  31 200 390 000          0 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.1 Pořízení automobilu koupí za hotové 

V tomto případě má Fiktiva, s. r. o. dostatek volných finančních prostředků na pořízení 

automobilu, proto nemusí hledat externí zdroje financování a využije své vlastní peněžní 

prostředky.  

Náklady na pořízení automobilu jsou ve výši 390 000 Kč bez DPH (DPH 21% je ve 

výši 81 900 Kč). Další náklady spojené s automobilem (havarijní pojištění a povinné ručení) 

činí 17 125 Kč ročně. 

Účtování o pořízení majetku koupí za hotové započíná přijetím faktury od dodavatele 

vozidla a jeho následným zařazením v pořizovací ceně do užívání. Žádné vedlejší pořizovací 

náklady nevznikly. Potom dojde k úhradě faktury spolu s havarijním pojištěním a povinným 

ručením z bankovního účtu. Na konci roku je zaúčtován odpis majetku (viz Tabulka č. 4.2). 

V následujících letech se bude účtovat o odpisech do doby vyřazení automobilu 

z evidence a o havarijním pojištění a povinném ručení. 

Tabulka č. 4.2: Účtování pořízení automobilu koupí za hotové v Kč 

Účetní případ Částka MD D 

1. Přijatá faktura za automobil 

    a) cena bez DPH               390 000 042 
 

    b) DPH 21%   81 900 343 
 

    c) cena celkem 471 900 
 

321 

2. Zařazení automobilu do užívání 390 000 022 042 

3. Úhrada faktury z BÚ 471 900 321 221 

4. Úhrada havarijního pojištění a povinného 

     ručení v prvním roce z BÚ 
  17 125 548 221 

5. Zrychlený odpis automobilu v prvním roce         78 000 551 082 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Mezi výhody pořízení majetku koupí za hotové patří nezadlužování podniku, okamžitý 

převod vlastnického práva při koupi, neomezené nakládání s majetkem, nezatížení peněžních 

toků v následujících letech leasingovými nebo úvěrovými splátkami ani povinností platit další 

výdaje spjaté s alternativními možnostmi pořízení majetku. Další výhodou tohoto způsobu 

pořízení majetku je právo odpisovat automobil a promítnout tyto náklady do daňově 

uznatelných nákladů, které snižují základ daně účetní jednotky pro výpočet daně z příjmů. 

Mezi další náklady vynaložené na dosažení, udržení a zajištění příjmů, tedy daňově uznatelné 

náklady patří placené havarijní pojištění a povinné ručení. 
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 Velkou nevýhodu nabytí majetku koupí za hotové představuje vysoký jednorázový 

výdaj vynaložený v roce pořízení aktiva a nemožnost uplatnit tento výdaj za daňově uznatelný 

náklad jednorázově, ale postupně pomocí odpisů. 

4.2 Pořízení automobilu na úvěr 

Pro získání peněžních prostředků sjednáním úvěru se Fiktiva, s. r. o. rozhodla z důvodu 

nedostatku financí, a protože chce volné prostředky použít pro jiný účel.  

Fiktiva, s. r. o. smluvně ujednala účelový investiční úvěr u ČSOB, a. s. ve výši  

390 000 Kč bez DPH (DPH 21% je ve výši 81 900 Kč). Splácení úvěru proběhne 

prostřednictvím pravidelných měsíčních anuitních splátek placených na konci měsíce po dobu 

pěti let při roční úrokové sazbě 8% p.a. (viz Příloha B). Se sjednáním úvěru jsou i spojeny 

roční poplatky za správu úvěru, které jsou ve výši 200 Kč. Další náklady související 

s majetkem představuje havarijní pojištění a povinné ručení, které činí 17 125 Kč ročně. 

Výpočet měsíční úvěrové splátky podle vzorce (3.2): 

ap.m. = 390 000.

    

  
   

    

  
      

   
    

  
       

 = 7 907,8 Kč. 

Výše pravidelných měsíčních splátek úvěru činí 7 907,8 Kč. Tato hodnota obsahuje 

splátku jistiny a splátku úroku, které se každý měsíc mění podle výše nesplacené části úvěru 

(viz Graf č. 4.1), ale při zachování stejné výše měsíční splátky.  

Výší splátky úroku v prvním měsíční splátce zjistíme za pomocí vzorce: 

 út =  
 

  
 , (4.1) 

kde:  út  –  úrok v t období, 

  u  –  výše úvěru, 

  i  –  roční úroková sazba. 

Po odečtení vypočtené první splátky úroku od výše úvěru zjistíme výši úmoru v prvním 

měsíci. V dalších měsících je postup výpočtu totožný, ale dochází pouze ke snížení hodnoty 

nesplaceného úvěru o již zaplacený úmor (viz Příloha B).  

Celková částka zaplacená za úvěr činí 474 470 Kč, která je složena z hodnoty jistiny 

390 000 Kč a celkových zaplacených úroků 84 470 Kč. Další náklady spojené s úvěrem jsou 

ve výši 86 625 Kč. 
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Graf č. 4.1: Vývoj splátek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Účtování o pořízení automobilu na úvěr začne přijetím faktury od dodavatele. Následně 

je poskytnut úvěr, který je připsán na bankovní účet, z něhož je posléze uhrazena faktura 

dodavatele vozidla a majetek je zařazen do užívání dle vnitřního účetního dokladu. Dále je 

z bankovního účtu zaplacena splátka úvěru a úroku, jejichž výše se mění každý měsíc dle 

splátkového kalendáře (viz Příloha B), poplatek za správu úvěrového účtu, havarijní pojištění 

a povinné ručení. Na konci období dojde k zaúčtování odpisu (viz Tabulka č. 4.3). 

V dalších letech se bude účtovat o splátkách úvěru s úroky, poplatcích za úvěr, pojištění 

automobilu a odpisů stejným způsobem jako v prvním roce po dobu pěti let. 
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Tabulka č. 4.3: Účtování pořízení automobilu na úvěr v Kč 

Účetní případ Částka MD D 

  1. Přijatá faktura za automobil 

      a) cena bez DPH               390 000 042 
 

      b) DPH 21%   81 900 343 
 

      c) cena celkem 471 900 
 

321 

  2. Poskytnutí úvěru (VÚÚ) 390 000 261 461 

  3. Přijetí úvěru na účet (VBÚ) 390 000 221 261 

  4. Úhrada faktury z BÚ 471 900 321 221 

  5. Zařazení automobilu do užívání 390 000 022 042 

  6. První měsíční splátka úvěru    5 308 461 221 

  7. První splátka úrok    2 600 562 221 

  8. Úhrada ročního poplatku za správu úvěru 

       z BÚ 
      200 568 221 

  9. Úhrada havarijního pojištění a povinného 

      ručení z BÚ 
  17 125 548 221 

10. Zrychlený odpis automobilu v prvním 

      roce 
  78 000 551 082 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jednou z výhod pořízení automobilu na úvěr je, že účetní jednotka nepotřebuje větší 

množství volných peněžních prostředků, protože potřebné finance získá prostřednictvím 

banky nebo jiných úvěrových institucí. I když je automobil získán z cizích zdrojů stává se 

kupující okamžikem nákupu vlastníkem majetku, má neomezené právo nakládat s majetkem  

a právo tento majetek odpisovat. Kromě odpisů do daňově uznatelných nákladů také patří 

hrazené úroky z úvěru, havarijní pojištění, povinné ručení a poplatky za správu úvěru. 

Nevýhodou tohoto způsobu pořízení majetku je povinnost hradit další náklady spojené 

s koupí na úvěr, jedná se o úroky z úvěru, poplatky za vedení úvěrového účtu nebo poplatek 

za sjednání úvěru. Další nevýhodou je zadlužení účetní jednotky přijetím úvěru, což se 

negativně promítne v pozici podniku z hlediska hodnocení rizikovosti investory. 

4.3 Pořízení automobilu na leasing 

Fiktiva, s. r. o. se rozhodla pořídit automobil na leasing a uzavřela s leasingovou 

společností leasingovou smlouvu. 

Fiktiva, s. r. o. využila výhodné nabídky finančního pronájmu s následnou koupí najaté 

věci (finanční leasing) od společnosti ČSOB, a. s. ve výši 390 000 Kč bez DPH  

(DPH 21% je ve výši 81 900 Kč). Pronájem bude hrazen formou pravidelných měsíčních 
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leasingových splátek placených na konci každého měsíce po dobu pěti let (viz Příloha C). 

Výše odkupní ceny po uplynutí finančního pronájmu činí 1 000 Kč bez DPH (DPH 21% je ve 

výši 210 Kč), která bude uhrazena 28. prosince 2018. 

Součástí leasingu jsou i doplňkové služby poskytované leasingovou společností ve 

formě havarijního pojištění, povinného ručení a připojištění (a to, pojištění cestovních 

zavazadel a přepravovaných věcí, úrazové pojištění přepravovaných osob a asistenční služba), 

které navyšují měsíční splátky leasingu o 2 125 Kč. 

Potřebné výpočty leasingu jsou uvedené v Tabulce č. 4.4 včetně vzorců a výsledků. 

Tabulka č. 4.4: Výpočty leasingu v Kč 

Položka Vzorec Dosazení do vzorce Výsledek 

měsíční leasingová 

splátka bez pojištění 
= cena leasingu/60 = 390 000/60 = 6 500 

měsíční leasingová 

splátka s pojištěním 

= měsíční leasingová splátka + 

   pojištění 
= 6 500+2 125 = 8 625 

celková leasingová cena 

podle vzorce (3.3) 

= ∑ leasingových splátek +  

   odkupní cena 
= 60.8 625+1000 = 518 500 

leasingový koeficient 

podle vzorce (3.4) 

= celková cena leasingu /  

   pořizovací cena leasingu 
= 518 500/390 000 = 1,33 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnota pravidelných měsíčních leasingových splátek je 8 625 Kč (cena obsahuje 

měsíční splátku leasingu, havarijní pojištění a povinné ručení). Celková výše leasingové ceny 

činí 518 500 Kč a leasingový koeficient je v hodnotě 1,33. 

Účtování v případě pořízení automobilu na leasing (viz Tabulka č. 4.5) začíná 

zachycením nájmu v podrozvahové evidenci. V prvním měsíci trvání leasingu dojde k úhradě 

první měsíční splátky placené na konci každého měsíce z bankovního účtu. Ostatní měsíční 

leasingové splátky budou zaúčtovány stejným způsobem a ve stejné výši jako první. Na konci 

roku je poměrná část leasingu rozpuštěna do nákladů. Po skončení nájmu je automobil 

odkoupen za předem stanovenou odkupní cenu a zaúčtován, protože cena majetku nepřesáhla 

částku 40 000 Kč, bude automobil zaúčtován do nákladů. Nakonec dojde k vyřazení vozidla 

z podrozvahové evidence z důvodu odkoupení po ukončení nájmu. Majetek je zařazen na 

kartu drobného hmotného majetku a do obchodního majetku. Nájemce nebude účtovat  

o odpisech, protože ty jsou uplatňovány pronajímatelem předmětu. 
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Tabulka č. 4.5: Účtování pořízení automobilu na leasing v Kč 

Účetní případ Částka MD D 

1. Zaúčtování automobilu v podrozvahové 

    evidenci 
    390 000  75x - 

2. Úhrada měsíční splátky s havarijním pojištěním, povinným ručením a připojištěním
4
 

    a) cena bez DPH   8 625 381 
 

    b) DPH   1 811 343 
 

    c) cena celkem 10 434 
 

221 

3. Převod poměrné části nájmu do nákladů 

    (8 625 * 12 měsíců) 
    103 500 518 381 

4.  Nákup automobilu po ukončení leasingové smlouvy 
5
 

    a) cena bez DPH    1 000 501 
 

    b) DPH       210 343 
 

    c) cena celkem         1 210 
 

321 

5. Úhrada odkupní ceny z BÚ    1 210 321 221 

6. Vyřazení automobilu z podrozvahové  

    evidence 
    390 000 - 75x 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Hlavní výhoda pořízení automobilu na leasing je obdobná jako v případě úvěru, a to, že 

účetní jednotka nemusí mít k datu pořízení majetku k dispozici velké množství volných 

finančních prostředků, protože k úhradě leasingu dochází v delším časovém období. Výhodou 

pořízení automobilu na leasing je také, že se vzniklý dluh nepromítne v rozvaze jako navýšení 

cizích zdrojů, ale dojde pouze k jeho zaúčtování do podrozvahové evidence. Další výhodou je 

zahrnutí nákladů vzniklých v souvislosti s platbou leasingových splátek do daňově 

uznatelných nákladů (tzn., že uplatňuje časové rozlišení leasingových splátek). 

 Velkou nevýhodou leasingu je, že vlastnické právo k majetku zůstává po celou dobu 

trvání nájmu pronajímateli. Nájemce, tedy nemá právo uplatňovat daňové odpisy do daňově 

uznatelných nákladů, nemůže volně disponovat s dlouhodobým majetkem nebo provádět 

technická zhodnocení na majetku bez souhlasu pronajímatele. Mezi další nevýhody patří 

přenášení rizik spojených s vlastnictvím na nájemce nebo hrozba zrušení leasingové smlouvy 

v případě pozdní splátky leasingu nebo dočasného neplacení. 

4.4 Vliv pořízení dlouhodobého majetku na daňovou povinnost 

Vliv působení nákladů souvisejících s pořízením automobilu na daňovou povinnost je 

dán jejich daňovou uznatelností z hlediska zákona o daních z příjmů. 

                                                 
4
 Měsíční splátky budou hrazeny po dobu pěti let. 

5
 Automobil byl zařazen do obchodního majetku. 
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S pořízením majetku u jednotlivých způsobů vznikly následující náklady: 

 odpisy automobilu, 

 havarijní pojištění a povinné ručení, 

 úroky z úvěru, 

 časově rozlišené nájemné u leasingu, 

 odkupní cena po skončení leasingu. 

Výše vyjmenované náklady jsou podle zákona o daních z příjmů považovány za daňově 

uznatelné. Sazba daně z příjmů právnických osob činí 19% podle zákona o daních z příjmů  

§ 21 odst. 1. 

U pořízení automobilu koupí za hotové patří do daňově uznatelných nákladů odpisy, 

havarijní pojištění a povinné ručení (viz Tabulka č. 4.6). 

Tabulka č. 4.6: Daňová úsporu u majetku pořízeného koupí za hotové v Kč 

Rok Odpisy 

Havarijní 

pojištěn 

 a povinné 

ručení 

Celkem 
Sazba daně  

z příjmů PO 
Daňová úspora 

2014   78 000 17 125   95 125 19% 18 074 

2015 124 800 17 125 141 925 19% 26 966 

2016   93 600 17 125 110 725 19% 21 038 

2017   62 400 17 125   79 525 19% 15 110 

2018   31 200 17 125   48 325 19%   9 182 

∑ 390 000 85 625 475 625 - 90 370 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výše daňové úspory za pět let v případě pořízení automobilu za hotové je ve výši 

90 370 Kč. 

V případě získání automobilu na úvěr do daňově uznatelných nákladů patří odpisy, 

havarijní pojištění, povinné ručení, poplatky za správu úvěru a úroky z úvěru (viz Tabulka  

č. 4.7). 
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Tabulka č. 4.7: Daňová úspora u majetku pořízeného na úvěr v Kč 

Rok Odpisy 

Havarijní 

pojištění  

a povinné 

ručení 

Úroky  

z úvěru 

Poplatky 

za 

správu 

úvěru 

Celkem 

Sazba 

daně  

z 

příjmů 

PO 

Daňová 

úspora 

2014   78 000 17 125  28 812    200 124 137 19%  23 586 

2015 124 800 17 125  23 328    200 165 453 19%  31 436 

2016   93 600 17 125  17 388    200 128 313 19%   24 379 

2017   62 400 17 125  10 955    200  90 680 19%   17 229 

2018   31 200 17 125    3 987    200   52 512 19%     9 977 

∑ 390 000 85 625 84 470 1 000 561 095 - 106 608 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Fiktiva, s. r. o. může snížit základ daně pro výpočet daně z příjmů právnických osob 

v celkovém úhrnu o 106 608 Kč. 

U pořízení automobilu na finanční leasing jsou daňově uznatelnými náklady splátky 

nájemného včetně havarijního pojištění a povinného ručení a odkupní cena majetku (viz 

Tabulka č. 4.8). 

Tabulka č. 4.8: Daňová úspora u majetku pořízeného na leasing v Kč 

Rok 

Leasingové 

splátky  

s pojištěním 

Odkupní 

cena 
Celkem 

Sazba daně  

z příjmů PO 

Daňová 

úspora 

2014 103 500 0 103 500 19% 19 665 

2015 103 500 0 103 500 19% 19 665 

2016 103 500 0 103 500 19% 19 665 

2017 103 500 0 103 500 19% 19 665 

2018 103 500 1 000 104 500 19% 19 855 

∑ 517 500 1 000 518 500 - 98 515 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Výše daňové úspory související s pořízením automobilu na finanční leasing činí  

98 515 Kč. 

 Nejvíce Fiktiva, s. r. o. ušetří na dani z příjmů právnických osob v případě pořízení 

automobilu na úvěr, a to 106 608 Kč, ale také ji vzniknout v průběhu 5 let největší náklady 

(výdaje) spojené s pořízením. V případě leasingu ušetří 98 515 Kč. Nejnižší hodnota daňové 

úspory je u pořízení koupí za hotové ve výši 90 370 Kč.  



57 

 Protože se daňová úspora odvíjí z výše vynaložených nákladů na získání majetku, není 

vhodné, aby se účetní jednotky rozhodovaly pouze na tomto základě. V úvahu musí být brány 

další aspekty, které souvisejí s jednotlivými způsoby pořízení (například právní hledisko). 

4.5 Rozhodování mezi úvěrem a leasingem  

Pořízení majetku koupí za hotové, úvěrem nebo leasingem má své určité výhody  

i nevýhody. Rozhodovací dilema nastává v případě využití úvěru a leasingu. 

Financování majetku podniku prostřednictvím dlouhodobých nebo střednědobých úvěrů 

a leasingu je v mnoha ohledech velmi podobné, ale existují i mezi nimi určité rozdíly, které 

mohou být nápomocné při výběru optimální metody financování majetku společnosti. Při 

výběru mezi úvěrem a leasingem je vhodné respektovat následující faktory: 

 daňová hlediska (úrokové, leasingové a daňové úspory, daňová zvýhodnění 

plynoucí z pořízení majetku),  

 úrokové míry a soustava úrokových splátek,  

 výši leasingových splátek a jejich vývoj po dobu trvání leasingu, 

 výběr metody odpisování majetku v průběhu jeho životnosti a sazby odpisů, 

 faktor času, pro aktualizaci peněžních toků spjatých s leasingem nebo úvěrem, 

který je vyjádřen diskontní sazbou. 

4.5.1 Administrativní zatížení a právo disponovat s majetkem 

Pořízení majetku na leasing je ve srovnání se zajištěním aktiva na úvěr administrativně 

méně náročné. Při zřizování úvěru je potřeba obvykle vyřídit více záležitostí  

a doložit více nutných informací pro uzavření smlouvy, než v případě sjednání leasingu. 

K sepsání leasingové smlouvy je vyžadována pouze účetní závěrka za minulé roky  

a mezitímní účetní závěrka aktuálního roku. S leasingem na dopravní prostředky souvisí další 

administrativní úleva, poskytovaná leasingovou společností.  Vyplývá ze zahrnutí havarijního 

pojištění a povinného ručení přímo do leasingové smlouvy. Tímto nájemci uspoří čas nutný 

k vyřizování pojištění. Jestli je sjednán leasing s velmi vysokou pořizovací cenou, je  

u takového pronájmu vyžadováno i zajištění 

U zajištění úvěru je administrativní zatížení podstatně vyšší, ale kvůli konkurenčnímu 

tlaku leasingových společností dochází k jeho redukci. Avšak z důvodu, že banka zapůjčuje 

peníze na majetek, na který nemá vlastnické právo, je potřeba zajištění úvěrů i při nižších 
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zapůjčených částkách, z toho plyne náročnější administrativa kvůli zřízení zástavního práva. 

Další nevýhodou bank vůči leasingovým společnostem je i fakt, že v poslední době nabízejí 

zákazníkům spotřebitelské úvěry.  

 Právo volně disponovat s majetkem je výhodou pro úvěr a nevýhodou leasingu. 

V případě pořízení majetku na úvěr nabývá kupující aktiva vlastnické právo ihned při podpisu 

kupní smlouvy. V souvislosti s leasingem vlastnické právo zůstává v rukou leasingové 

společnosti po celou dobu trvání leasingové smlouvy. Nájemce nesmí na majetku vykonávat 

úpravy nebo technické zhodnocení bez souhlasu pronajímatele (leasingové společnosti), ale 

v případě úvěru takové omezení není. 

4.5.2 Daňové hledisko 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se u pořízeného majetku na leasing za 

daňově uznatelné náklady (za podmínek stanovených v tomto zákoně) považuje hrazené 

nájemné a u úvěru placené úroky. Mezi daňově uznatelné náklady při splnění podmínek podle 

ZDP patří i poplatky spjaté s uzavřením a správou úvěrových účtů. Placené havarijní 

pojištění, povinné ručení a připojištění vozidla, které jsou součástí leasingových splátek,  

a které jsou dojednány k úvěru, patří také mezi daňově uznatelné náklady formou časového 

rozlišení. U pořízení majetku na úvěr se za daňově uznatelné náklady považují i daňové 

odpisy. V případě leasingu nájemce nemůže uplatit do daňově uznatelných nákladů odpisy, 

protože ty jsou uplatňovány pronajímatelem. Společnost Fiktiva, s. r. o. je plátcem DPH, 

proto má nárok na odpočet daně z jednotlivých plateb leasingu a úvěru. 

4.5.3 Finanční náročnost pořízení 

Při rozhodování o formě pořízení majetku na úvěr nebo leasing představují skutečné 

peněžní toky, které byly vynaložené poplatníkem v průběhu úvěrového a leasingového vztahu 

významné rozhodovací hledisko. Nejčastěji se pro porovnání ekonomické efektivnosti 

používají dvě metody, a to:  

 metoda diskontovaných výdajů na úvěr a leasing (aplikováno na příkladech), 

 metoda čisté výhody leasingu. 

Postup u metody diskontovaných výdajů se skládá ze čtyř následujících kroků:  

 v první řadě se určí výdaje snížené o daňovou úsporu, které nájemci vznikly 
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v souvislosti s leasingem (viz Příloha D a Tabulka č. 4.9), z pohledu určení daně 

z příjmů je výše leasingové splátky vypočtena jako poměrná část součtu 

veškerých splátek a doby trvání leasingu, 

 podobně se zjistí výdaje vzniklé v souvislosti s úvěrem (viz Příloha E a Tabulka 

č. 4.10), 

 dalším krokem je diskontování výdajů spjatých s úvěrem a leasingem na 

současnou hodnotu za použití totožné diskontní sazby (viz Příloha F a Tabulka  

č. 4.11), 

 na závěr je vybrána varianta s nejnižšími celkovými diskontovanými výdaji. 

Metoda diskontovaných výdajů je použita na výše uvedené příklady. Sazba daně 

z příjmů je výši 19%. 

Tabulka č. 4.9: Měsíční a celkové výdaje spojené s leasingem po zohlednění daňové 

                                       úspory v Kč 

Měsíční výdaje na leasing Kč 

Leasingová splátka za leden 2014 až listopad 2018 8 625 

Daňová úspora z leasingových splátek za leden 2014 až listopad 2018 1 639 

Výdaj na leasing po daňové úspoře 6 986 

  

Leasingová splátka a odkupní cena v prosinci 2018 9 625 

Daňová úspora z leasingové splátky a odkupní ceny v prosinci 2018 1 829 

Výdaj na leasing po daňové úspoře 7 796 

Celkové výdaje na leasing Kč 

Celkové daňově uznatelné výdaje leasingu        518 500 

z toho: leasingové splátky        517 500 

odkupní cena 1 000 

Daňová úspora z leasingových splátek a odkupní ceny          98 515 

Výdaje na leasing po daňové úspoře        419 985 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 4.10: Celkové výdaje na úvěr po zohlednění daňové úspory v Kč 

Výdaje na úvěr Kč 

Celkové daňově uznatelné výdaje na úvěr         561 095 

z toho: odpisy         390 000 

úrok 84 470 

havarijní pojištění a povinné ručení a poplatky 86 625 

Daňová úspora         106 608 

Výdaje na úvěr po zohlednění daňové úspory         454 487 

Zdroj: Vlastní zpracování 



60 

Při výpočtu současné hodnoty výdajů (viz Příloha F) se musí použít aktualizovaná 

úroková sazba, protože rozbor obou způsobu pořizování vychází z údajů po zdanění.  

Z důvodu porovnatelnosti obou forem financování je nutné počítat se stejnou diskontní 

sazbou pro zjištění současné hodnoty výdajů obou způsobů pořízení majetku, tzn. využít 

diskontní sazbu jedné formy financování. Použita je úroková sazba úvěru.  

Vzorec pro výpočet diskontní sazby (Valach, s. 406, 2006): 

                                   id = ip. (1-Tp),  (4.2) 

po dosazení:     

 id = (0,08/12).(1– 0,19) = 0,0053999999, 

kde: id  –  diskontní sazba, 

  ip  –  úroková sazba požadovaná bankou za poskytnutí úvěru, 

          Tp  –  sazba daně z příjmů. 

Hodnota použité diskontní sazby je ve výši i = 0,0053999999. 

Tabulka č. 4.11: Skutečné a diskontované výdaje na leasing a úvěr v Kč 

Výdaje na leasing Výdaje na úvěr 

skutečné diskontované skutečné diskontované 

419 985 357 815 454 487 387 057 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Současná hodnota nákladů na leasing je o29 242 Kč (387 057 – 357 815) nižší, nežli 

současná hodnota nákladů na úvěr, tzn., že financování majetku leasingem je pro podnik 

výhodnější. 

4.6  Zhodnocení příkladu 

Každá z variant pořízení majetku (koupí za hotové, úvěrem a leasingem) má své určité 

výhody a nevýhody, proto každá účetní jednotka musí zvážit, která možnost je pro ni 

nejvýhodnější. 

Financování majetku z vlastních zdrojů je nejlevnější variantou, ale musí být brány 

v potaz i náklady obětované příležitosti. Účetní jednotka by měla zvážit, jestli volné finanční 

prostředky nemůže využít efektivnějším způsobem. Náklady vynaložené na pořízení 

automobilu jsou ve výši 390 000 Kč, další náklady spojené s pořízením automobilu (havarijní 

pojištění a povinné ručení) činí 85 625 Kč, celkové náklady jsou tedy ve výši 476 625 Kč, což 
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představuje nejnižší náklady na získání majetku, ale z důvodu nízké daňové úspory, která je 

ve výši 90 370 Kč není tento způsob financování majetku nejvhodnější.  

U pořízení majetku na úvěr nemusí mít společnost k dispozici větší objem volných 

peněžních prostředků a má vlastnické právo k majetku. Výše nákladů na úvěr činí  

474 470 Kč, další náklady spojené s úvěrem (havarijní pojištění, povinné ručení a poplatky) 

jsou ve výši 86 625 Kč, celkové náklady na úvěr jsou v hodnotě 561 095 Kč, což je vyšší 

částka než v případě pořízení majetku koupí za hotové a na leasing, ale s vysokou daňovou 

úsporou, která činní 106 608 Kč účetní jednotka ušetří na dani z příjmů. 

I v případě leasingu nemusí mít účetní jednotka k dispozici větší množství finančních 

prostředků. Značnou nevýhodu představuje omezená pravomoc nakládat s majetkem  

a nenabytí vlastnického práva na počátku leasingového vztahu, ale až v okamžiku odkoupení 

majetku od pronajímatele. Celkové náklady na leasing jsou ve výši 518 500 Kč. Daňová 

úspora je v hodnotě 98 515 Kč. 

Při porovnání úvěru s finančním leasingem z pohledu ekonomické efektivnosti 

prostřednictvím metody diskontovaných výdajů je pro obchodní korporaci Fiktiva, s. r. o. 

leasingové financování levnější o 29 242 Kč. 

Nejvhodnější způsobem pořízení automobilu pro obchodní korporaci Fikiva, s. r. o. by 

bylo nabytí za pomoci úvěru, a to vzhledem k vysoké daňové úspoře, nevynaložení velkého 

jednorázového výdaje, okamžitého nabytí vlastnického práva a práva volně disponovat 

s majetkem. I když ekonomická efektivnost získání majetku na úvěr je méně výhodná, než 

v případě leasingu, ale po zohlednění ostatních faktorů pořízení, je financování úvěrem 

vhodnější. 
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5 Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala charakteristikou a základním vymezením 

dlouhodobého majetku z účetního a daňového pohledu a možnostmi pořízení majetku  

u účetních jednotek. Cílem bylo zjistit nejvhodnější variantu úplatně získaného aktiva, a to 

formou nákupu v hotovosti, úvěru a leasingu. 

Cíl bakalářské práce byl aplikován u fiktivní obchodní korporace Fiktiva, s. r. o., která 

provozuje taxislužbu. Společnost s ručením omezeným chtěla pořídit nový automobil do 

podnikání a hledala nejvhodnější způsob nabytí majetku.  

Při porovnání jednotlivých variant pořízení majetku se jeví jako nejlevnější způsob 

nabytí automobilu koupě za hotové. Vynaložené finanční prostředky jsou nejnižší ze všech 

forem pořízení, protože obchodní společnosti nevznikají jiné náklady spojené se získáním 

automobilu. Tento způsob pořízení majetku je vhodný nejen po finanční stránce, ale  

i z důvodů nabytí práv, které s majetkem souvisejí. Účetní jednotka získává vlastnické právo 

k majetku ihned po koupi a má neomezené právo disponovat s aktivem. Obchodní společnost 

by ovšem neměla opomenout náklady obětované příležitosti. 

Pořízení majetku na leasing může vypadat jako nejatraktivnější způsob nabytí, a to kvůli 

nulovému navýšení leasingu, ale z důvodu, že obchodní společnost získá vlastnictví  

k majetku až po splacení leasingu, nemůže volně nakládat s majetkem během nájmu a může 

dojít k zrušení leasingové smlouvy ze strany pronajímatele v případě pozdní úhrady splátky 

leasingu, není tento způsob pořízení nejvhodnější. Z pohledu ekonomické efektivnosti je 

leasing méně nákladný než úvěr. 

Nejvhodnější variantu pořízení majetku představuje koupě na úvěr. Obchodní 

společnost sice zaplatí úroky z úvěru, které představují náklad na získání majetku, ale zase má 

vlastnické právo k majetku, může s ním bez omezení nakládat a volné peněžní prostředky, 

které by vynaložila na pořízení, může použít k investování nebo pro jiné účely. Z hlediska 

ekonomické efektivnosti je úvěr nákladnější než leasing.  

I když se nabytí majetku koupí za hotové nebo na leasing zdají jako vhodnější varianty  

z hlediska finanční stránky, po zohlednění dalších aspektů (práva k majetku, nákladů 

obětovaných příležitosti, daňové úspoře) je nejvhodnější formou pořízení majetku úvěr. 

Došla jsem k závěru, že je opravdu velmi důležité zvážit, z jakých zdrojů bude 

dlouhodobý majetek pořízen, protože každá z možností pořízení má své určité výhody  
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a nevýhody. Každá účetní jednotka by měla brát v úvahu své finanční možnosti nebo 

schopnost hradit své závazky.  
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