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1. Úvod 

  Leasing je i přes snížení své výhodnosti oproti minulosti stále jedním z 

hlavních zdrojů financování investic. Cílem bakalářské práce je posouzení 

externího financování podniku pomocí různých forem leasingu, a jakým 

způsobem jsou tyto zdroje vhodné pro společnost jako takovou z hlediska 

rizikovosti a daní.  

  V bakalářské práci bude nastíněna základní právní úprava leasingu, 

budou zde rozebrány daňové aspekty a podmínky daňové akceptace splátek.  

  Bakalářská práce bude dle norem vyčleněna do pěti kapitol, ze kterých 

kapitoly číslo dvě a tři budou zaměřeny převážně na teoretickou a obsahovou 

stránku leasingu. V těchto úvodních dvou kapitolách budou rozpracovány 

jednotlivé teoretické prvky související s problematikou leasingového 

financování. Čtvrtá kapitola bude zaměřena na praktickou ukázku leasingu 

výrobního stroje a porovnání výhodnosti aplikace finančního a operativního 

leasingu na tento druh dlouhodobého hmotného majetku. Obsahovou stránkou 

čtvrté stěžejní kapitoly bude také rozebrání parametrů jednotlivých ukazatelů 

souvisejících s finančním rozhodováním v mikroekonomickém prostředí.  

  Jako nejčastěji používané ukazatele pod tuto kapitolu spadají výše 

leasingové splátky, celková cena leasingu, leasingový koeficient, daňová úspora 

související s leasingovým financováním a diskontované peněžní toky. V páté 

závěrečné kapitole bude provedeno shrnutí rizikovosti, výhodnosti a 

nevýhodnosti finančního a operativního leasingu, které bude mít podklad ve 

čtvrté prakticky zaměřené kapitole. 
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2. Význam a postavení leasingu 

2.1.  Definice leasingu  

  Pojem leasing pochází z anglického slova „lease“ a je volně přeložitelný 

jako pronajmout, zapůjčit či vypůjčit. V roce 2015 byla stanovena nová definice 

finančního leasingu, která byla ukotvena v §21d odst. 1 ZDP.  Leasing si dle 

nové definice lze představit jako smluvní akt, při kterém pronajimatel poskytuje 

nájemci za úplatu nebo jiné peněžní plnění právo používat určitou věc na 

předem stanovenou dobu. Tímto se leasing liší od výpůjčky, protože ta je 

bezplatná (§2193, NOZ). 

  Leasing se vyznačuje tím, že po celou dobu svého trvání zůstávají 

vlastnická práva na straně pronajimatele a nájemce pronajatou věc pouze užívá 

za sjednané měsíční nájemné.  Leasing nelze chápat jako pouhý pronájem, ale 

také jako jistou formu investice na pořízení dlouhodobého a krátkodobého 

majetku (Valouch, 2012). 

 

Obrázek č. 1: Tradiční trojstranné schéma leasingu 

Zdroj: Farská, 2003 

2.2. Historie leasingu  

  Prvopočátky a rané formy leasingu se objevují již ve 3. tisíciletí před 

Kristem v sumerské říši. Staří Sumerové na leasing pohlíželi jednodušeji, šlo o 

užívání a braní užitku z věcí patřící jinému za úplatu. Hlavní rozvoj a rozmach 

nastává v období Velké průmyslové revoluce, která proběhla na přelomu 18. a 
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19. století v USA, Velké Británii a Francii. Další historický mezník spadá do 

období 2. světové války, kde leasing byl na srovnatelné úrovni jako úvěrové 

financování. Již v počátcích 20. století vznikly v USA společnosti, které nejprve 

nakoupily zařízení a stoje, a poté je předávaly do užívání jiným ekonomicky 

aktivním subjektům. Těchto služeb nejčastěji využívaly velké lodní společnosti, 

jako např. White Star Line. Ve dvacátých letech minulého století existovalo ve 

Spojených státech amerických velké množství různých druhů prodeje na 

splátky. V této éře rozvoje investic můžeme hovořit o raných počátcích 

operativního leasingu. Vzhledem k neschopnosti společností rozpoznat 

případné riziko s pořízením těchto finančních produktů, došlo k růstu 

zadluženosti, následnému krachu na newyorské burze a započetí Velké 

hospodářské krize, jejíž počátky jsou datovány do roku 1929. Všechny formy 

tohoto financování byly v následném období zatracovány. K opětovnému 

rozmachu leasingu dochází v období po druhé světové válce, především ve 

Velké Británii. Zde byl leasing využíván jako patentová ochrana ke kontrole 

nad tržním hospodářstvím. Toto rozhodnutí mělo však negativní dopad na 

hospodářskou soutěž a v polovině 20. století byly tyto praktiky výrazně 

omezeny. V tomto období rostla poptávka po spotřebním zboží. Byla 

uzákoněna daňová uznatelnost veškerých výdajů spojených s předmětem 

leasingu a s ní také spojené rychlé odepisování. Tyto kroky vedly k velkému 

rozmachu leasingových produktů. V ČR se tyto produkty objevily až po 

sametové revoluci a velmi rychle se rozvíjely. 

2.3. Právní normy 

Mezi nejzákladnější právní normy související s předmětem leasingu 

patří zákon č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník). Zákon č. 90/2012 Sb. 

(Zákon o obchodních korporacích). Nový občanský zákoník, viz sekce § 2189 - 

§ 2400 (přenechání věcí k užití jinému). DPH je u leasingu upraveno v ZDP 

§13 odst. 3 a §21 odst. 1 – 3. Daňová uznatelnost §24 a §25 ZDP č. 586/1992 

Sb.  Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví konkrétněji §28 popisující způsoby 

oceňování majetku a odpisů. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. (viz World 

Wide Web: http://portal.pohoda.cz). 
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2.4. Leasingová smlouva 

Leasing a veškeré jeho náležitosti nejsou přesně definované v českém 

právu soukromém. Soukromé právo se na leasing aplikuje hlavně pomocí svých 

všeobecných ustanovení. Leasing a jeho forma stále patří mezi smlouvy 

nepojmenované, nepatří mezi zvláštní smluvní typy a proto forma uzavírání a 

vytváření leasingových smluv se může lišit určitými aspekty, které se následně 

mohou stát nejednotnými a spornými. Pokud bychom leasing chtěli posuzovat 

některou z operací, která se mu z hlediska úpravy smluvních vztahů podobá, 

tak zde můžeme narazit na problém, avšak aplikace znění občanského zákoníku 

v oblasti nájemních smluv se může operativnímu leasingu velmi blízce 

podobat. Při bližším prostudování kogentních ustanovení hlavy sedmé části 

osmé občanského zákoníku totiž dojdeme k závěru, že žádná ze zde uvedených 

specifik nám jednoznačně neurčí rozdíl mezi operativním leasingem a běžným 

nájmem a i přesto je nutné konstatovat, že běžný nájem a operativní leasing 

mají své odlišnosti. Ustanovení hlavy sedmé části osmé občanského zákoníku 

nám definují pouze pronájem věcí, avšak operativní leasing zahrnuje i 

pronájem jiných majetkových hodnot jako je např.: Software (World Wide 

Web: http://www.clfa.cz). 

2.5. Podklady pro uzavírání leasingových smluv 

Při uzavírání leasingových smluv musíme postupovat dle výše 

uvedených právních norem a také pomocí zákona č. 90/2012 zákona 

o obchodních korporacích, který uvádí: 

  „(1) Část obsahu smlouvy lze určit také odkazem na všeobecné 

obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými 

organizacemi nebo odkazem na jiné obchodní podmínky, jež jsou 

stranám uzavírajícím smlouvu známé nebo k návrhu přiložené.  

 (2) Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 

obchodních podmínek uvedených v odstavci 1.  

 (3) K uzavření smlouvy lze užít smluvních formulářů užívaných 

v obchodním styku,“ jak tvrdí Valouch (2012, s. 13 ). 
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  Nový občanský zákoník, viz sekce § 2189 - § 2400 dovoluje 

v leasingové smlouvě využít všeobecné obchodní podmínky. Konkrétní 

smluvní náležitosti však nejsou v zákoně stanoveny. Především se tedy jedná 

o obchodní podmínky k leasingu movitých věcí, o které se stará Česká 

leasingová finanční asociace.  

Zákon nám uvádí pouze podstatné právní náležitosti: 

označení smluvních stran (nájemce a pronajímatel), tj. jméno a příjmení, resp. 

název firmy, adresu bydliště, resp. sídlo firmy, IČ , resp. DIČ,  

 předmět smlouvy – charakteristika předmětu pronájmu, přesná 

identifikace pomocí výrobního čísla, čísla karosérie, roku výroby aj. 

 datum uzavření a účinnosti smlouvy 

 celková délka leasingu a den ukončení smlouvy 

 obecné práva a povinnosti nájemce a pronajímatele 

 podpisy obou smluvních stran 

 přílohy – splátkový kalendář, vyčíslené jednotlivé leasingové splátky 

 závěrečná ustanovení 

 ustanovení o pojištění, povinnosti provádět opravy, technickém 

zhodnocení, sankcích za nedodržení obchodních podmínek, přechodu do 

vlastnictví po uplynutí doby leasingu, předčasném ukončení smlouvy 

(Doubrava, 2003).  

2.6. Faktory ovlivňující ekonomickou efektivnost leasingu 

Mezi faktory, které ovlivňují ekonomickou efektivnost leasingu, patří zejména: 

 daňové aspekty 

 úrokové sazby 

 výše a průběh leasingových splátek 

 způsob odepisování 

 faktor času, vyjádřený diskontní sazbou – spočívá ve volbě rozhodnutí a 

časovém nesouladu jednotlivých příčin a následků. Nemůžeme předem 

vědět, jaký následek bude mít daná volba financování na ekonomiku 
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podniku, a proto se dá říci, že dnešní rozhodnutí ovlivňuje tok 

peněžních prostředků v budoucnosti. 

 

Daňové aspekty, tato oblast se týká způsobu odepisování a také daňové 

uznatelnosti nájemného a možnosti si těmito náklady snížit naši daňovou 

povinnost. I když finanční leasing postupem času ztratil některé významné 

výhody, tak se stále jedná o jeden z nejlepších způsobů jak financovat 

dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek a je nepřetržitě pro podnikatele 

výhodný. Leasingové splátky, jsou to splátky sestaveny na základě akontace 

(bude podrobně poptáno v následujících kapitolách) a jejich výše přímo závisí 

na úrokových sazbách získaných finančních zdrojů a doby trvání leasingu. 

Souhrn takto vytvořených leasingových splátek se nazývá celková cena 

leasingu neboli leasingová cena. Dá se všeobecně říct, že čím delší je prodleva 

mezi jednotlivými splátkami, tak tím vyšší bude celková cena leasingu. 

2.6.1. DPH v leasingovém financování 

  DPH jakožto běžná součást ceny veškerých produktů souvisí velmi 

blízce i s leasingem, ať už se jedná o finanční nebo operativní leasing. Existují 

však odlišnosti, co se týče uplatňování DPH. Tyto odlišnosti závisí na druhu 

leasingu a také na způsobu splácení.  

  §13 odst. 3 písm. d) Zákon o DPH považuje již dodání zboží i 

přenechání zboží vlastníkem k užití na smluvním základu za akt související se 

zdanitelným plněním, pokud je ve smlouvě ujednáno, že vlastník předmětu 

převede vlastnické práva na uživatele.  

   Jako návaznost na předchozí odstavec lze uvést, že vlastníkovi 

předmětu, je-li plátcem, vzniká dle §13 odst. 3 písm. d) Zákon o DPH 

povinnost přiznat a zaplatit daň v odpovídajícím zdaňovacím období, ve kterém 

došlo k dodání a přenechání zboží uživateli na základě smlouvy. Podle § 21 

odst. 2 písm. d) zákona o DPH bude toto zdanitelné plnění považováno za 

uskutečněné v den přenechání zboží k užívání podle §13 odst. 3 písm. d).  

  Sazby DPH, které související s jednotlivými obchodními operacemi se 

odvíjejí od ZDPH §47 odst. 1 a), b), c). (ZDPH §13 a §21, 2015). Jednotlivé 
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položky související s danou sazbou jsou vypsány v příloze přiložené k Zákonu 

o DPH. V roce 2015 jsou platné 3 sazby DPH, které činí 21%, 15% a 10%. Nás 

bude v práci zajímat převážně základní sazba DPH 21%, protože je využívána 

většinu produktů souvisejících s leasingovým financováním. 

Příklad č 1. 

  Společnost je plátcem DPH a uzavře s leasingovou společností, která je 

také plátcem smlouvu o finančním pronájmu s tím, že po uplynutí sjednané 

smluvní doby (v našem případě 60 měsíců) bude předmět převeden do 

vlastnictví uživatele. 

  V našem případě bude leasingová společnost nucena přiznat daň na 

výstupu dle ZDPH, protože se bude jednat o dodání zboží a to je zdanitelným 

plněním v okamžiku, kdy leasingová spol. převede tento majetek na základě 

smlouvy pronajimateli do užívání. Pokud by však v leasingové smlouvě bylo 

stanoveno, že leasingová společnost má právo, ale nemá povinnost odkupu 

daného předmětu, tak by nevznikla povinnost přiznat daň ihned po dodání 

předmětu, ale jednotlivé splátky leasingu by byly podkladem k placení DPH dle 

§21 odst. 8 ZDPH. 

  Pro společnost (pronajimatele), která je plátcem DPH, by toto 

ustanovení v zákoně fungovalo na stejném principu a to tak, že pokud by ve 

smlouvě bylo ujednáno po ukončení smlouvy převézt majetek na pronajimatele, 

tak by společnost musela odvézt DPH jednorázově při převzetí předmětu a 

obráceně pokud by bylo ujednáno právo odkupu nikoli povinnost, tak by 

společnost DPH odváděla postupně v leasingových splátkách. 

Úrok neboli cena refinančních zdrojů a leasingové marže (blíže popsáno 

v následující kapitole) se projeví v tzv. leasingovém navýšení – zvýšení 

hodnoty majetku o takovou výši, kterou si stanoví leasingová společnost a 

slouží tedy jako jejich zdroj zisku. Tuto vytvořenou cenu následně nájemce 

skutečně zaplatí. Při provedení rozdílu výše ceny stanovené leasingovou 

společností a ceny majetku, který by byl financován prostřednictvím vlastních 

zdrojů, spatříme výši marže leasingové společnosti. 
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Nejpřehlednější a nejúplnější formou vyjádření ceny leasingu je tzv. 

splátkový kalendář. Ve splátkovém kalendáři je přesně stanoveno, kolik je 

celkový počet splátek, kdy (jaké datum), kolik (částku připadající na jednu 

splátku). Leasingové splátky jsou nejčastěji placeny tzv. anuitními splátkami a 

jsou stanoveny jako fixní, tedy neměnné měsíční, čtvrtroční a jiné splátky, které 

jsou spláceny po dobu trvání leasingové smlouvy. Postupným splácením 

leasingu dochází ke změnám v poměru mezi úmorem a úrokem obsaženými 

uvnitř těchto splátek. Dá se tedy říct, že postupným splácením nám klesá 

množství úroku a jeho podíl na leasingových splátkách a stále větší část anuity 

připadá na splácení celkového dluhu. Na následujícím příkladu budu 

demonstrovat jednoduchý splátkový kalendář (Termer, 1995). 

Příklad č. 2 

„Společnost, plátce DPH, pořídila užitkový automobil, který byl 

financován formou leasingu. Leasingovou smlouvu č. 2010123 uzavřeli dne 

8. 6. 2014. Doba leasingu je 60 měsíců. Pořizovací cena automobilu je 

860 500 Kč, DPH činí 180 705 Kč (jedná se o osobní vozidlo, proto lze uplatnit 

DPH na vstupu), celková cena s DPH 1 041 205 Kč. Finanční služba bez DPH 

za celou dobu trvání leasingu činí 79 650 Kč + DPH 16 726,5 Kč. Splátky jsou 

měsíční. Součástí splátek je pojištění vozidla ve výši 2117,5 Kč/měsíc. Vozidlo 

bylo zařazeno do užívání 8. 6. 2014. Datum první splátky 8. 6. 2013. 

Periodicita splátek (2. - 60. splátka): měsíční splátky vždy k 8. dni v měsíci.  

Tabulka č. 1: Leasingový splátkový kalendář 

Leasingový splátkový kalendář 

1. splátka 

(Akontace) 

Pořizovací cena 300 000,00 Kč 

Pořizovací cena -DPH (21%) 63 000,00 Kč 

Finanční služba - 

Finanční služba - DPH (21%) - 

Pojištění - 

Splátka celkem 363 000,00 Kč 

   



13 

 

Leasingový splátkový kalendář 

2. - 60. splátka 

Pořizovací cena 9 500,00 Kč 

Pořizovací cena -DPH (21%) 1 995,00 Kč 

Finanční služba 1 350,00 Kč 

Finanční služba - DPH (21%) 283,50 Kč 

Pojištění 2 117,50 Kč 

Splátka celkem 
 

15 246,00 Kč 

  

Zdroj: World Wide Web: http://www.money.cz - upraveno autorem práce 

Pokud se snažíme zjistit, jaký faktor nám nejvýznamněji ovlivňuje cenu, 

nabídku a dostupnost jednotlivých leasingových produktů, tak se jedná hlavně 

o riziko. Riziko a jeho případné následky a dopady zvažuje každá leasingová 

společnost. Dle jeho výše poté stanovuje ceny buď nižší, nebo vyšší. Jak již z 

logického kontextu vyplývá, tak čím nižší riziko, tím nižší cena daného 

produktu a opačně (prémie za riziko). Při uzavírání leasingových smluv na sebe 

pronajímatel přejímá riziko, které plyne z nesplnění platební či jiné povinnosti 

ze strany nájemce, odcizení či dokonce zničení předmětu leasingu. Rizikovost 

daného produktu závisí na délce trvání leasingu, prostředí kde se bude produkt 

využívat, výši akontace a také na intervalu splátek. Ještě před uzavřením 

smlouvy s žadatelem o leasing by si měla leasingová společnost zjistit bonitu 

klienta, tím může případné riziko velmi snížit až téměř eliminovat. Na 

rizikovosti daného předmětu závisí jeho unikátnost. Pokud by se jednalo o 

předmět, který je vyroben na míru, není volně dostupný na trhu a je velmi 

obtížné ho vyrobit, spravovat či opravit, tak bude riziko značně vyšší než 

například u leasingu automobilu.  

Jak jsem dříve uvedl, tak riziko roste také s délkou pronajímání 

předmětu leasingu a proto by měla být nastavena taková doba užívání, jaká je 

životnost daného předmětu. Dle dnešní právní úpravy doba leasingu kooperuje 

s délkou odepisování a nesmí být delší, protože v případě že by se tak stalo, tak 

by nebyly leasingové splátky daňově uznatelné a docházelo by k neefektivnímu 

využívání kapitálu. Často se stává hlavně u dopravních společností s 
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mezinárodní působností, že jejich vozový park, který je velmi vytížený a tím 

opotřebovaný mnohem dříve než za pět let, je nutné obměňovat mnohem 

rychleji a tím přichází o daňovou uznatelnost nákladů (Kalouda, 2011). 

2.7. Determinace leasingové ceny, koeficientu a marže  

2.7.1. Cena leasingu 

Cenou leasingu rozumíme cenu, kterou stanovil pronajímatel a my jako 

pronájemce jsme povinni ji platit v pravidelných splátkách (měsíční, čtvrtroční, 

pololetní, roční). Při sečtení veškerých pravidelných splátek po dobu trvání 

smlouvy dostaneme celkovou cenu leasingu.„Zahrnuje jednak postupné splátky 

pořizovací ceny majetku, leasingovou marži pronajímatele (leasingové 

společnosti) a v neposlední řadě ostatní náklady pronajímatele spojené s 

pronajatým majetkem, které jsou v rámci leasingových splátek přesouvány na 

nájemce (jedná se zejména o úroky z úvěru, který si leasingová společnost bere 

na pořízení majetku, který poté pronajímá nájemci, případně poplatky bance za 

vedení úvěrových účtů, jiné správní náklady spojené s leasingem atd.)“ 

(Valouch, 2012, s. 10). 

Tzv. pojem leasingová marže představuje pro pronajímatele „leasingové 

úročení“, zde můžeme hovořit také o pojmu leasingové navýšení. Pojem 

leasingový koeficient je velmi často používaný u operativního i finančního 

leasingu. Leasingový koeficient představuje číslo kterým je vynásobena 

pořizovací cena majetku a můžeme s jeho pomocí tedy jednoznačně zjistit 

cenu, kterou my jako pronajímatel budeme splácet formou postupných splátek 

po dobu trvání leasingové smlouvy. Slouží jako jedno z kritérií hodnocení 

výhodnosti investice, protože můžeme porovnávat jednotlivé koeficienty 

leasingových společností a tedy snadněji vyloučit některé předražené 

leasingové produkty. Výpočet celkové ceny leasingu a leasingového 

koeficientu ne velmi jednoduchý. Postup výpočtu těchto ukazatelů provedu na 

následujícím příkladu. 

Při sestavování leasingové ceny se vychází z následujících položek: 

 pořizovací cena předmětu (cena, za kterou leasingová společnost 

pořídila předmět leasingu) 
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 cena refinančních zdrojů včetně úroků 

 leasingová marže pronajímatele  

Do leasingové marže jsou dále promítnuty následující položky: 

 pojištění předmětu leasingu (v případě, že je součástí splátek) 

 délka trvání leasingových splátek 

 interval splácení leasingových splátek 

 odměna za zprostředkování leasingu 

 režijní náklady pronajímatele  

 část zisku odpovídající riziku (Benda, Kelblová, Pulz, Veselá, 

2006) 

Příklad č. 3 

„Společnost Aram, s. r. o. uvažuje o leasingu obráběcího stroje, jehož 

pořizovací cena na trhu činí 1 000 000 Kč. Po prostudování nabídky leasingové 

společnosti zjistila, že v případě, že se rozhodne tento stroj pronajmout u této 

leasingové společnosti na období 5 let, bude platit na základě splátkového 

kalendáře v prvním měsíci zvýšenou leasingovou splátku ve výši 255 700 Kč a 

poté pravidelně po následujících 59 měsíců řádné splátky ve výši 17 700 Kč. 

Jaké výše dosahuje leasingová cena a jaké výše leasingový koeficient?“  

 

Řešení:  

Leasingová cena se vypočte jako souhrn jednotlivých leasingových splátek:  

Leasingová cena = 255 700 + 59*17 700 = 1 300 000 Kč 

 

Leasingový koeficient je pak poměr leasingové a vstupní ceny:  

Leasingový koeficient = 1 300 000 / 1 000 000 = 1,3 

  Ekonomická interpretace leasingového koeficientu je v tomto případě 

následující. V průběhu 5 let trvání leasingového vztahu zaplatí společnost 

Aram, s. r. o. v leasingových splátkách celkem 130 % pořizovací ceny 

obráběcího stroje. Přeplatí tak hodnotu pořizovací ceny o 30 % (Valouch, 

2012, s. 120). 

Je důležité zmínit, že leasingový koeficient není u operativního a 

finančního leasingu stejný. Je to způsobeno tím, že v případě operativního 

http://www.seznamliteratury.cz/benda-v-kelblova-h-pulz-j-vesela-m-leasing-pravni-ucetni-a-danove-postupy-v-praxi-vcetne-prikladu_1242
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leasingu vycházíme ze skutečnosti, že životnost pronajatého majetku je obvykle 

delší než leasingová smlouva. Proto platí, že jeden nájemce splatí za dobu 

užívání daného majetku pouze část jeho pořizovací ceny. Zbývající část zaplatí 

následující nájemce. U finančního leasingu platí převážně pravidlo, že jeden 

pronajímající splatí celou pořizovací cenu a může si po uplynutí leasingu 

odkoupit daný majetek za symbolickou či velmi nízkou cenu. Toto musí být 

stanoveno již při uzavírání smlouvy o pronájmu (Valouch, 2012). 

2.8. Česká leasingová a finanční asociace  

Česká leasingová a finanční asociace začala působit na území ČR již v 

roce 1991 jako Asociace leasingových společností ČSFR. V září byla poté 

založena Asociace leasingových společností České republiky jako samostatné 

zájmové sdružení českého leasingu. V následujících letech toto sdružení začalo 

rozšiřovat spektrum svých produktů a jejími členy se staly i poskytovatelé 

spotřebitelských úvěrů, faktoringu a prodejů na splátky. Na členské schůzi 

konané roku 2005 bylo rozhodnuto o změně názvu na dnešní podobu Česká 

leasingová a finanční asociace. 

Asociace se podílí na přípravě a úpravě jednotlivých právních předpisů, 

které souvisejí s nebankovními produkty a se společnostmi, které nabízejí 

leasingové služby. ČLFA napomáhá svým členům při aplikaci a porozumění 

těchto předpisů. V rámci této asociace byly připraveny a uvedeny do užívání 

všeobecné podmínky leasingu a další dokumenty, které upravovaly práva a 

povinnosti jednotlivých smluvních stran v průběhu leasingových operací. 

ČLFA plní dále celou řadu důležitých funkcí jako např. podávání informací 

jednotlivým zájemcům o leasingové a jiné finanční služby, analyzuje problémy 

domácího leasingu, úvěrů, faktoringu a prodejů na splátky a zřizuje 

specializované expertní výbory.  

Úkolem asociace je zastupování členských společností, často i celé 

domácí nebankovní finanční komunity ve vztazích se zahraničími sdruženími a 

jinými cizími subjekty, které svou podstatou mají vliv i na český leasingový 

trh. Aby ČLFA mohla provádět tyto mezinárodní operace, tak se stala členem 

Evropské federace leasingových asociací (LEASEUROPE). V současné době je 
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členem ČLFA 46 firem a tyto firmy realizují přibližně 97% všech tuzemských 

leasingových a jiných finančních operací. (World Wide Web: 

http://www.clfa.cz). 

2.9. Současný leasingový trh v České republice 

Současný leasingový trh v České republice je velmi stabilizovaný a 

neobjevují se zde žádné významné výkyvy. Je to způsobeno skutečností, že 

úvěrování leasingové produkty jsou snadno dostupné. Český leasingový trh 

patří ke špičce ve srovnání s jinými zeměmi střední Evropy a v rámci nově 

uzavřených obchodů a velikosti leasingového portfolia se řadí na začátek 

evropské desítky. Stranu nabídky leasingových produktů na českém trhu 

vytváří přibližně 400 subjektů „nezávislých“ leasingových společností jako 

jsou například:  

 

 banky (přímo) 

 dceřiné společnosti bank 

 společnosti dovozců 

 společnosti výrobců (specializované) 

 

Současný poměr nabídky a poptávky se postupně vyrovnává. Poptávku 

tvoří převážně: podnikatelské subjekty - obchodní společnosti, soukromí 

podnikatelé – fyzické osoby (Kalouda, 2011).  

 

Donedávna platilo, že poptávka přesahovala nabídku, což způsobila 

situace v podnicích, která odrážela rysy jako:  

 „nedostatečný vlastní kapitál,  

 relativně silná úvěrová restrikce (stále do jisté míry přítomná, 

související zřejmě se strukturou vlastníků bank a kombinovaná s 

bankovními krizemi),  

 omezené možnosti emisí firemních cenných papírů“ (Kalouda 

2011, s. 225)  
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2.9.1. Statistické údaje leasingového trhu 

V následujících grafech přiblížím aktuální dění na českém leasingovém 

trhu včetně nejčetněji úvěrovaných komodit. 

Graf č. 1: Zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA v 1. -3. čtvrtletí 2014 

podle komodit 

 

Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace – upraveno autorem práce 

  Analýza grafu č. 1: Při pohledu na graf dojdeme k závěru, že 

nejvýznamnější podíl na trhu zaujímá komodita nákladní automobily (35,3 %). 

Význačný podíl na leasingu mají následně komodity: osobní automobily (32,6 

%), stroje a zařízení včetně fotovoltanik (21 %). Dále následují komodity, 

jejichž podíl se markantně liší s porovnáním s již zmíněnými: užitkové 

automobily (3,6 %), autobusy a trolejbusy (2,9 %), lodě a letadla, ostatní těžká 

železniční vozidla (2,5 %), IT a jiná kancelářská zařízení (1,8 %). Jako 

komodity s nejnižším zastoupením na trhu zůstaly ostatní těžší silniční vozidla 

(0,1%), motocykly (0,1%) a ostatní komodity (0,1%). 
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Tabulka č. 2: Pořadí členských společností ČLFA  

 

Pořadí členských společností ČLFA podle vstupního 

dluhu v souhrnu všech produktů sloužících k 

financování osobních a užitkových vozidel a 

motocyklů v 1. - 3. čtvrtletí 2014  

Vstupní 

dluh 

v mil. Kč 

01. ŠkoFIN s.r.o. 7 083,14 

02. UniCredit Leasing CZ, a.s. */ 4 158,17 

03. ČSOB Leasing, a.s. 2 732,21 

04. s Autoleasing, a.s. 2 477,25 

05. GE Money Auto, s.r.o. 1 625,69 

06. ALD Automotive s.r.o. 1 575,84 

07. 
Mercedes Benz Financial Services Česká 

republika s.r.o. 
1 531,91 

08. LeasePlan Česká republika, s.r.o. 1 509,50 

09. ESSOX, s.r.o. 1 501,32 

10. ARVAL CZ s.r.o. 1 196,77 

11. VB Leasing CZ, spol. s r.o. 1 134,24 

12. CETELEM ČR, a.s. 634,28 

13. BUSINESS LEASE s.r.o. 540,63 

14. Home Credit, a.s. 481,26 

15. PSA FINANCE Česká republika, s.r.o. 445,66 

16. UNILEASING, a.s. 309,00 

17. Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 303,76 

18. Toyota Financial Services Czech s.r.o. 297,74 

19. FCE Credit, s.r.o. 248,32 

20. Oberbank Leasing spol. s r.o. 129,03 

*/ včetně výsledků RCI Financial Services, s.r.o. a 

UniCredit Fleet Management s.r.o. 

- leasingy realizované pracovníky UniCredit Leasing 

CZ, a.s.   

 

Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace - upraveno autorem práce 

 

  Tabulka nám zobrazuje přehled dvaceti největších poskytovatelů 

leasingu na osobní automobily a motocykly na českém trhu. Největší objem 

vstupního dluhu v roce 2014 poskytla společnost ŠkoFIN s.r.o.  
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3. Komparace a analýza vybraných druhů leasingu 

3.1. Finanční leasing 

Finanční leasing je jedním z druhů leasingu a je charakterizován jako 

právo nájemce, který může využívat předmět leasingu po dobu určenou 

v leasingové smlouvě a při včasném a řádném splacení přechází předmět 

leasingu do vlastnictví nájemce, buď bezúplatně, nebo za úhradu. Pořizovací 

cena předmětu se většinou neplatí najednou, ale v intervalech, povětšinou jde o 

intervaly měsíční nebo čtvrtletní, intervaly jsou pravidelné, ale i nepravidelné. 

Odpovědnost za předmět leasingu je přenášena na příjemce leasingu, tedy 

odpovědnost za údržbu, servis, opravy, nebezpečí plynoucí při provozu pro třetí 

osoby či rizika, které se mohou naskytnout (např. riziko poškození předmětu). 

Náklady pronajímané věci jsou přeneseny na nájemce. Vlastníkem po celou 

dobu nájemního vztahu je pronajimatel, který má leasingový předmět zařazen 

v majetku a odepisuje jej. Nájemce pak vede předmět pouze v podrozvahové 

evidenci (Valouch, 2009). 

Finanční leasing lze rozdělit na tři kategorie – přímý finanční leasing, 

nepřímý (zpětný) finanční leasing a leverage leasing (úvěrový). Pronajimatel u 

první kategorie leasingu pořizuje majetek již od výrobce na požádání nájemce. 

Poté se stanoví podmínky leasingu, které jsou zaneseny do leasingové smlouvy 

a nájemce postupně dle platných podmínek předmět splácí (Hrdý, Horová, 

2009). Nepřímý neboli zpětný finanční leasing je zvláštním druhem finančního 

leasingu, který je však hojně využíván podnikatelskými subjekty. Podnikatel 

prodá svůj majetek leasingové společnosti a po sepsání leasingové smlouvy se 

stává nájemcem majetku. Vlastníkem majetku se stane až po ukončení doby 

uvedené v leasingové smlouvě (Vychopeň, 2009). Podnikatel tedy nájemce 

v tomto případě ztrácí vlastnická práva, avšak získává na určitou dobu volné 

peněžní prostředky (Hrdý, Horová, 2009). Majetkem, který podnikatel prodá 

leasingové společnosti, mohou být různé nemovitosti jako například logistické 

areály či retailové řetězce. Pokud podniky potřebují hotovost například na 

rozšíření areálu, nabídnou své nemovitosti leasingové společnosti, ta je odkoupí 

a na určitou dobu financuje. Pomocí tohoto způsobu lze financovat nákupní 

centra, developerskou výstavbu, hotely, administrativní budovy, logistické 
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parky atd. Délka financování se pohybuje v rozhraní od 8 do 20 let dle potřeb 

nájemce a rozložení nákladu po dobu uvedenou ve smlouvě je rovnoměrné 

(Ranochová, 2011). 

3.1.1 Akontace u finančního leasingu 

Akontace je definována jako záloha na budoucí koupi najatého 

hmotného majetku, poskytována u finančního leasingu předem nájemcem 

pronajímateli předmětu. Termín akontace se používá v praxi velmi často mylně. 

Je uváděn často jako záloha na splátky nájemného, nebo jako nájemné placené 

dopředu avšak to není pravda. Akontací se totiž rozumí úhrada celkové kupní 

ceny, nebo části celkové kupní ceny formou zálohy. Akontace bývá velmi často 

využívána u nájmu nemovitostí, s ohledem na skutečnost, že po skočení doby 

pronájmu bývá zůstatková cena dané nemovitosti značně vysoká – „kupní 

cena“. Nájemce a pronajímatel se proto velmi často předem dohodnou na 

úhradě této kupní ceny formou akontace. Akontace se v účetnictví 

pronajímatele zaznamenává v účtové skupině 47 – dlouhodobé závazky (dle 

analytiky 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy) a u nájemce v účtové skupině 05 – 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek (analyticky 052 – Poskytnuté zálohy 

na DHM). Záloha je vyúčtována „vypořádána“ po ukončení nájmu a přechodu 

vlastnictví na nájemce nemovitosti. 

Leasingové společnosti velmi rády využívají tuto finanční zálohu z toho 

důvodu, aby získali na zpět větší množství finančních prostředků za kratší 

časové období. Tento druh zálohy má finanční význam i pro nájemce, protože 

vyšší akontace způsobí, že následně bude po dobu trvání leasingové smlouvy 

platit nižší splátky. Je velmi důležité si uvědomit, že akontace jako taková a 

nájemné placené dopředu mají naprosto odlišný dopad na financování a 

účtování. Zálohy vstupují do nákladů ještě po dobu trvání leasingové smlouvy, 

avšak akontace do nákladů vstupuje formou odpisů až po tzv. řádném ukončení 

leasingové smlouvy (minimálně po osmi letech od uzavření leasingové 

smlouvy).  Vhodné je upozornit na důležitou zásadu akontace: „Akontaci není 

možno v žádném případě zahrnout po dobu trvání leasingové smlouvy do 

nákladů jako položku snižující daňový základ, a to ani formou časového 

rozlišení. Akontace se stává u nájemce součástí kupní ceny předmětu leasingu 
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po ukončení leasingové smlouvy a o její uhrazenou výši se při převodu tohoto 

vlastnictví snižuje závazek vůči pronajímateli,“ (Kolektiv autorů, 2010, s. 322).  

Z hlediska daňové uznatelnosti finančního pronájmu a nájemného je 

potřeba, aby kupní cena majetku pronajímaného v součtu s akontací 

nepřevýšila zůstatkovou cenu pronajímaného majetku, kterou by majetek měl 

při rovnoměrném odepisování dle § 31 odst.1 písmeno a) ZDP. 

KC + akontace ≤ ZC 

Pokud by se stalo, že součet kupní ceny a akontace by převýšil 

zůstatkovou cenu, tak by z hlediska daní nebylo možno takovýto finanční 

pronájem uznat jako daňový náklad. 

3.1.2 Účtování o finančním leasingu 

Nájemce jako uživatel předmětu leasingu účtuje o nákladech, které 

vznikají z titulu nájemného. K zaúčtování těchto operací slouží účtová skupina 

51 – Služby, konkrétně se jedná o účet 518 - Ostatní služby. Majetek, který je 

pronajímán, má nájemce povinnost evidovat v podrozvahové evidenci. 

U leasingového pronájmu je také nutné používat časové rozlišení 

prostřednictvím účtu 381 – Náklady příštích období, v případě že bylo nájemné 

hrazeno zpětně tak budeme používat účet 383 – Výdaje příštích období (častěji 

je využívána první varianta s účtováním předpisu splátek na účet 381). Existuje 

množství způsobů, kterými se dá účtovat o nájemném. Nejjednodušším 

způsobem je účtování nájemného po jednotlivých splátkách, tím způsobem že 

se nám nájemné postupně dostává do vnitropodnikového účetnictví pomocí 

jednotlivých zápisů do účetního deníku. Účtování nájemného může probíhat 

více způsoby, může se jednat o rovnoměrné splátky, ale také může být 

účtováno nerovnoměrně (Kolektiv autorů, 2010). 

V případě že je nájemné účtováno nerovnoměrně tak do nákladů na 

vrub účtu 518 zaúčtujeme poměrnou část připadající na dané období pomocí 

účtu 381. 
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Tabulka č. 3: Účtování v případě nerovnoměrných splátek 

Č. Operace MD D 

1. 
Zúčtování předpisu splátky nájemného  

DPH (v případě nároku na odpočet) 

381 

343 

325 

325 

2. Úhrada splátky nájemného z Pokladny 325 211 

3. 

Převod poměrné části nájemného  

připadající na příslušné období do 

nákladů 

518 381 

 

Zdroj: Kolektiv autorů, 2009 - upraveno autorem práce 

 

V opačném případě, kde nájemné je účtováno rovnoměrně do nákladů, 

se nám naskytují dvě možnosti zaúčtování měsíčních splátek. Jako účetní 

jednotka si můžeme zvolit, jakým způsobem budeme účtovat, obě varianty 

související s leasingem na vrub účtu 518, však vychází stejně. První variantou 

je účtovat rovnoměrné splátky na účet 381 – Náklady příštích období a druhá 

varianta umožňuje rovnoměrné měsíční splátky účtovat přímo do nákladu na 

účet 518 – ostatní služby. V obou variantách však platí pravidlo, že předpis 

první zvýšené splátky neboli akontace se účtuje na účet 381. Obě varianty a 

jejich aplikaci si předvedeme na následujícím příkladu. 

Předmětem finančního leasingu je osobní automobil. Leasing byl 

zahájen dne 1. 10. 2014, s dobou pronájmu 60 měsíců. Nájemné je splatné v 

pravidelných měsíčních splátkách. Automobil bude po ukončení nájmu 

evidován jako DHM. Pro zjednodušení je odhlédnuto od DPH, které by taky 

hrálo významnou roli v celkové ceně pronájmu. 
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Tabulka č. 4: Zadání příkladu 

Předávací cena předmětu leasingu 807 000 Kč 

Splátka nájemného hrazena předem v (10% 

předávací ceny) 
80 700 Kč 

Nájemné je splatné v 60 pravidelných 

 splátkách vždy 1. den kalendářního měsíce 
13 450 Kč 

Celková výše nájmu 887 700 Kč 

Odkupní cena vozidla (po ukončení nájemné 

smlouvy) 
8 000 Kč 

 

Zdroj: Kolektiv autorů, 2012, s. 125 - upraveno autorem práce 

Tabulka č. 5: Účtování o časovém rozlišení pouze zvýšené splátky nájemného 

(rovnoměrné měsíční splátky účtovány do nákladu na účet 518) 

Č. Datum Popis účetních operací 
Částka 

v Kč 
MD D 

1. 1. 10. 2014 Zvýšená splátka 10% 80 700 381 325 

2. 1. 10. 2014 Splátka nájemného 13 450 518 325 

3. 1. 10. 2014 Úhrada závazku 94 150 325 221 

4. 1. 11. 2014 

Splátka nájemného 

(opakující se operace v 

pravidelných měsíčních 

cyklech) 

13 450 518 325 

5. 1. 10. 2014 
úhrada závazku (dále 

opakovaně při úhradě) 
13 450 325 221 

6. 31. 12. 2014 

Uplatnění poměrné části 

nájemného za  

rok 2014 (3 měsíce => 

80700 / 60*3) 

4 035 518 381 

: : : 
 

: : 

8. 1. 10. 2019 
Koupě předmětu nájmu z 

BÚ 
8 000 042 221 

9. 1. 10. 2019 Zařazení majetku do DHM 8 000 022 042 

 

Zdroj: Kolektiv autorů, 2009 - upraveno autorem práce 
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Souhrnná částka, která bude zaúčtována na účet 518 související s tímto 

finančním leasingem je (13450*3) + 4035 = 44 385 Kč (= daňově uznatelný 

náklad).  

Tabulka č. 6: Účtování o časovém rozlišení všech splátek nájemného 

(rovnoměrné měsíční splátky účtovány na účet 381) 

Č. Datum Popis účetních operací 
Částka 

v Kč 
MD D 

1. 1. 10. 2014 Zvýšená splátka 10% 80 700 381 325 

2. 1. 10. 2014 Splátka nájemného 13 450 381 325 

3. 1. 10. 2014 Úhrada závazku 94 150 325 221 

4. 1. 11. 2014 

Splátka nájemného 

(opakující se operace v 

pravidelných měsíčních 

cyklech) 

13 450 381 325 

5. 1. 10. 2014 
úhrada závazku (dále 

opakovaně při úhradě) 
13 450 325 221 

6. 31. 12. 2014 

Uplatnění poměrné části 

nájemného za  

rok 2014 (3 měsíce => 887 

700 / 60*3) 

44 385 518 381 

: : : 
 

: : 

8. 1. 10. 2019 
Koupě předmětu nájmu z 

BÚ 
8 000 042 221 

9. 1. 10. 2019 Zařazení majetku do DHM 8 000 022 042 

 

Zdroj: Kolektiv autorů, 2009 - upraveno autorem práce 

 

Souhrnná částka, která bude zaúčtována na účet 381 související s tímto 

finančním leasingem, je 44 385 Kč. 

Pronajímatel jakožto majitel leasingového produktu není z hlediska 

účetních norem a ani zákona o dani z příjmu nijak výrazně regulován. 

Pronajímatel vede ve své evidenci majetek až do té doby než ho nájemce 

odkoupí do svého vlastnictví po ukončení leasingové smlouvy. Jakožto vlastník 

předmětu může pronajímatel předmět daňově odepisovat. Každá splátka 



26 

 

nájemného znamená pro pronajímatele výnos, který se zaúčtuje na účet 602 – 

tržby z prodeje služeb. Pokud nájemce hradí nájemné předem, tak pronajímatel 

tyto operace zaznamenává v účetnictví na účtu 384 – výnosy příštích období a 

v případě zpětného uhrazení nájemného ze strany nájemce na účet 385 – Příjmy 

příštích období (Kolektiv autorů, 2012). 

V následující tabulce budu demonstrovat základní účetní operace 

související s leasingem ze strany pronájemce. 

Tabulka č. 7: Účtování pronajímatele 

Č. Operace MD D 

1. 
Zaúčtování předpisu mimořádné a 1. 

řádné splátky nájemného 
311 384 

2. Úhrada mimořádné a 1. řádné splátky 211 311 

3. 
Převod poměrné části nájemného za 

příslušné období 
384 602 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2. Výhody a nevýhody finančního leasingu 

3.2.1. Daňové dopady a podmínky uznatelnosti nákladů finančního leasingu 

Leasing jako prostředek financování investic již není v dnešní době pro 

podnikatele, kteří jej využívali na financování investic s nedostatkem 

finančních prostředků, tak zajímavý jako kdysi. Do roku 2008 bylo možno 

námi pořízený majetek dostat do nákladů mnohem rychleji, a proto ho 

využívali jak podnikatelé, tak i menší firmy. Během velmi krátké doby 36 

měsíců, místo odpisových 48-60 ti měsíců šlo do uplatnitelných nákladů 

převést např. koupi nového automobilu. Novelizace, která proběhla 1. 1. 2008 

zákona, vedla k zpětnému využívání způsobu podobnému odpisování a začalo 

se více využívat financování pomocí úvěru. 

Při zaměření se na daňový dopad na leasing, platí podmínky stanovené 

v zákoně o dani z příjmu §24 a §25 č. 586/1992 Sb., kde došlo v roce 2008 ke 

spoustě změn mající dopad na daňovou uznatelnost nákladů související s 

oblastí leasingu. Daňová znatelnosti finančního leasingu zde byla zčásti 
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omezena, ale i přesto byl a stále je jedním z nejvýznamnějších druhů 

financování majetku. Zákon stanovuje podmínky, které musí být 

bezpodmínečně splněny, aby náklady za placené nájemné byly daňově 

uznatelné, a v případě nesplnění těchto podmínek se může stát, že zpětně by 

námi uplatněné náklady mohly být daňově neuznatelné a hrozilo by riziko 

následných sankcí, případně pokut. (Valouch, 2009) 

První podmínka dle § 24 odst. 4 a) ZDP: 

Aby námi hrazené nájemné nabylo daňové uznatelnosti, jako výdaj na 

zajištění a udržení příjmů tak musí být splněna podmínka, že minimální doba 

finančního leasingu je rovna minimální délce odpisování hmotného majetku, 

která je uvedena v ZDP v § 30/odst. 1. Tato doba může být zkrácena až o 6 

měsíců u hmotného majetku, který je zařazen v 2. – 6. odpisové skupině podle 

přílohy č. 1. Doba nájmu se začíná počítat ode dne, kdy byla věc předána 

nájemci ve stavu způsobilém k užívání (viz World Wide Web: 

http://portal.pohoda.cz). 

Pro rok 2015 platí minimální doba trvání pro finanční leasing: 

Tabulka č. 8: Doba trvání finančního leasingu 

Odpisová skupina 
Doba odpisování  

(počet let) 

Minimální doba 

 nájmu (počet let) 

1 3 3 

2 5 4,5 

3 10 9,5 

4 20 19,5 

5 30 29,5 

6 50 49,5 

 

Zdroj: World Wide Web: http://portal.pohoda.cz – upraveno autorem práce 
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Druhá podmínka dle § 24 odst. 4 b) ZDP: 

Takto odkoupený majetek musí podnikatel zahrnout do obchodního 

majetku. Tato podmínka se týká pouze všech fyzických osob, protože v souladu 

s ZDP je obchodním majetkem podnikatele, který je registrován jako právnická 

osoba, veškerý jeho majetek (Kolektiv autorů, 2012). 

Třetí podmínka dle § 24 odst. 4 c) ZDP: 

Po ukončení nájemné smlouvy musí nastat bezprostřední převod 

veškerých vlastnických práv na nájemce věci, prodej předmětu leasingu 

nájemci za cenu nižší než je zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny 

evidované u vlastníka, kterou by měl daný předmět nájmu při rovnoměrném 

daňovém odpisování dle §31 ZDP, pokud by nebyl využit zvýšený odpis v 

prvním roce (Valouch, 2012). 

3.2.2. Technické zhodnocení pronajímaného majetku 

Po dobu trvání leasingových smluv se velmi často stává, že nájemce 

věci vynaloží náklady svou podstatou znamenající technické zhodnocení. Od 

roku 2014 je technické zhodnocení definováno ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 

Definice ve vyhlášce se žádným způsobem neliší od definice uvedené v ZDP. 

Dle definice ZDP §33 se u finančního leasingu jedná o nejrůznější formy 

úprav, změn či modernizace zařízení, jako příklad můžu uvést možné druhy 

technického zhodnocení osobního automobilu např.: přimontování klimatizace, 

autorádia, antény, GPS navigace atd. Technické zhodnocení smí nájemce 

provádět pouze přes přímé povolení pronajímatele. (World Wide Web: 

http://portal.pohoda.cz) 

O případném technickém zhodnocení, které bude nájemce provádět v 

budoucnosti, by se mělo rozhodnout již při sepisování smlouvy. Zde ve 

smlouvě by se mělo stanovit, kdo bude zhodnocení financovat, případně jakým 

způsobem se bude provádět. Abych byl schopen přesněji determinovat 

nejčastější způsob financování technického zhodnocení u různých forem 

leasingu, tak u finančního leasingu nejčastěji financuje zhodnocení nájemce a u 

operativního leasingu pronajímatel. Je to způsobeno rozdílným druhem smluv a 

také jednou zásadní podmínkou, která se vztahuje k finančnímu leasingu. U 
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finančního leasingu totiž po ukončení smlouvy následuje ve vysokém množství 

případů následný odkup věci a také převod vlastnických práv. U operativního 

leasingu však bývá pravidelně předmět předán zpět pronajímateli a ten jej 

pronajímá dalším podnikatelským subjektům (Wawrosz, 1999). 

Úpravy, jež byly provedeny nájemcem, nabízejí otázku, kdo bude 

uplatňovat tyto náklady jako daňově uznatelné a v jaké výši, proto je důležité 

posoudit dopad těchto úprav na základ daně. Nájemce neboli uživatel předmětu 

leasingu má právo odpisovat technické zhodnocení, které provedl na předmětu 

leasingu. Toto technické zhodnocení musí být však sjednáno ve smlouvě, nebo 

po domluvě s leasingovou společností pokud: 

a) technické zhodnocení financované nájemcem nepřesáhlo v souhrnu 

částku 40 000 Kč: V tomto případě se nejedná o technické zhodnocení 

majetku, protože zde není dodržena minimální částka stanovená ZDP v §33. 

Tyto náklady si následně může nájemce pravomocně zahrnout do daňových 

nákladů. 

b) souhrn úprav převýšil částku 40 000 Kč: V tomto případě se již jedná 

o technické zhodnocení odpovídající ZDP §33 a nelze tyto náklady vynaložit 

jako jednorázový výdaj, ale navýší nám hodnotu majetku o hodnotu 

technického zhodnocení a tyto náklady se budou rozpouštět do nákladů 

postupným odepisováním majetku formou daňových odpisů. Aby nájemce 

mohl takto vytvořené technické zhodnocení daňově uplatňovat, tak musí být 

splněny následující podmínky: pronajímatel nesmí o toto technické zhodnocení 

zvýšit vstupní cenu majetku a je nutná oboustranná smluvní dohoda, že 

nájemce má právo provézt technické zhodnocení. Pokud jsou tyto podmínky 

splněny, tak nájemce musí toto technické zhodnocení ve svém účetnictví 

zařadit stejně jako má tento majetek u sebe veden pronajímatel a odpisovat ho 

stejným způsobem dle ZDP. Nájemce má právo si zvolit metodu odpisování 

zrychlenou, nebo rovnoměrnou (Kolektiv autorů, 2012). 
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Tabulka č. 9: Rovnoměrné odpisování dlouhodobého majetku § 33 ZDP 

Odpisová 

skupina 

V prvním 

roce 

odpisování 

V dalších 

letech 

odpisování 

Pro 

zvýšenou 

vstupní 

cenu 

1 20,00 40,00 33,3 

2 11,00 22,25 20,0 

3 5,50 10,50 10,0 

4 2,15 5,15 5,0 

5 1,40 3,40 3,4 

6 1,02 2,02 2,0 

 

Zdroj: Daňové zákony 2015 – upraveno autorem 

  Analýza tabulky: Tabulka znázorňující odpisové sazby je v daňových 

zákonech rozdělena do šesti skupin, z nichž se do každé skupiny řadí jiný druh 

majetku. S rostoucí výší sazby odpisování roste také rychlost odpisování 

majetku. 

Vzorec č. 1: Výpočet rovnoměrných odpisů 

       
                     

   
 

VC – vstupní cena majetku 

 

Tabulka č. 10: Zrychlené odpisování dlouhodobého majetku 

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: Daňové zákony 2015 
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Vzorec č. 2:  Výpočet zrychlených odpisů 

               
            

                    
 

           ší          
     ů       á     

                      
 

n – počet let odpisování 

3.3. Rizika spojená s finančním leasingem 

3.3.1. Předčasné ukončení leasingové smlouvy 

Může se stát, že jsme nuceni ukončit leasingovou smlouvu předčasně a 

to díky zničení, nebo odcizení předmětu nájmu. Pokud se tak stane, musí dojít k 

sepsání výpovědi. Tuto výpověď může podat jakákoli smluvní strana, ať už 

pronajímatel, nebo nájemce. Dohodu o ukončení leasingové smlouvy spolu 

můžou obě strany sepsat také v případě, že se nájemce rozhodne předmět 

odkoupit ještě před ukončením smlouvy (Valouch, 2012). 

Pokud by smlouva byla předčasně ukončena právě z důvodu 

předčasného odkoupení předmětu, tak se zde musíme zamyslet nad 

podmínkami daňové uznatelnosti. Daňová uznatelnost u těchto předmětů je 

podrobně popsána v §24 odst. 6 ZDP, kde je uvedeno: pokud je předčasně 

ukončen finanční leasing, tak výdajem na zajištění a udržení příjmů se stane 

pouze poměrná část nákladů připadajících na skutečnou délku finančního 

leasingu oproti době sjednané ve smlouvě, anebo skutečně zaplacená úplata 

připadající na skutečnou dobu finančního leasingu, pokud je nižší než výše 

zmíněná poměrná část úplaty. Podmínky daňové znatelnosti předčasného 

leasingu jsou také uvedeny v §24 odst. 4 a odst. 15 ZDP. Cena, za kterou musí 

být předmět odkoupen, nesmí být nižší, než je zůstatková cena majetku, která je 

vypočtena rovnoměrným způsobem odpisování u pronajímatele. Pokud tato 

podmínka nebude splněna, tak se nájemné stane daňově neuznatelným 

nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů a bude nutno zpětně dopočítat 

vliv na daňový základ v minulých letech, takto hrazené nájemné se totiž stane 

daňově neuznatelným již od samotného počátku leasingu.  
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V případě předčasného odkoupení předmětu pronájmu z důvodu 

havárie, je důležité posoudit, zda v tomto případě doopravdy došlo ke koupi 

předmětu, který byl předmětem námi uzavřené leasingové smlouvy. Pokud 

dojde k situaci, že majetek je nenávratně zničen a není možná jeho následná 

oprava, tak se změní původní účel, než ke kterému byl majetek najat 

(Vychopeň, 2011). 

3.3.2. Cese (postoupení) leasingové smlouvy 

V podnikatelské praxi často dochází k situacím, že jeden podnikatelský 

subjekt převádí svou leasingovou na jiný subjekt. Pokud v takovém případě 

dojde k postoupení leasingové smlouvy na úrovni pronajímatele, tak daňové 

dopady na nájemce nejsou žádné. Nájemce stejně jako doposud zahrnuje 

nájemné jako výdaj na zajištění a udržení příjmů. 

Pokud k těmto převodům dojde mezi nájemci, tak se datum převodu 

smlouvy stává důležitým časovým úsekem. Toto datum totiž následně bude 

zapotřebí k posouzení daňové znatelnosti nájemného u původního vlastníka 

smlouvy neboli postupitele. 

Ke smlouvě, která byla řádně postoupena, bude vytvořen dodatek, který 

bude obsahovat datum postoupení smlouvy a údaj o tom, kdo bude nový 

nájemce (postupník). Pokud leasingová smlouva byla pouze převedena a 

žádným způsobem se nezměnily obchodní podmínky, tak postupitel bude 

uplatňovat v aktuálním zdaňovacím období pouze tu část nájemného připadající 

k datu postoupení smlouvy. Z druhé strany postupník neboli nabyvatel 

leasingové smlouvy, bude za svůj daňově uznatelný výdaj považovat nájemné 

ode dne nabytí smlouvy (Valouch 2012) 

3.4. Operativní leasing 

Operativní leasing bývá často označován také jako provozní. Jedná se 

především o krátkodobý až střednědobý pronájem majetku, který firma 

potřebuje pouze k prozatímním účelům, neboli není výhodné, aby tento majetek 

firma koupila do trvalého vlastnictví, ať už pomocí finančního leasingu, nebo 

jinou možností financování. Doba, na kterou se uzavírá leasingové smlouva, 
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bývá často velmi výrazně kratší, než je doba odpisování dle daňových zákonů. 

Jako výrazný rozdíl oproti finančnímu leasingu si zde můžeme uvézt 

odpovědnost za správu a údržbu předmětu pronájmu. O takto najímaný majetek 

se totiž po celou dobu trvání smlouvy stará pronajímatel neboli poskytovatel 

leasingu. Další rozdíl oproti finančnímu leasingu je ten, že předmět pronájmu 

po uplynutí leasingové smlouvy zůstává majetkem pronajímatele a nedochází 

tedy k odkupu ze strany nájemce. U operativního pronájmu nejsou stanoveny 

žádné limity pro minimální dobu trvání leasingové smlouvy. Tato forma 

pronájmu bývá často využívána spíše podnikatelskými subjekty, které neplánují 

tento majetek užívat déle než po dobu pěti let a mají zájem o inovování a 

modernizaci předmětu leasingu v průběhu jeho užívání. 

Operativní leasing má také jisté druhy výhod, jako jsou např.: 

 Fleetové (flotilové) slevy 

 Revolvingový leasing 

 Full-service leasing 

 

Fleetové (flotilové) slevy 

Tento druh benefitu (slevy, výhody) může být nabízen, takovým 

nájemcům kteří mají u leasingové společnosti více nájemních smluv, často o 3 

a více. 

Revolvingový leasing 

Bývá využíván u takového druhu majetku, který v průběhu užívání 

velmi rychle zastarává. U tohoto druhu leasingu si nájemce s pronajímatelem 

ve smlouvě stanoví, kdy a jak bude pronajímaný majetek vyměněn za nový 

(novější) 

Full-service leasing 

Jak již název napovídá tak tento druh leasingu se dá přirovnat k úplné 

správě daného majetku. Jedná se o druh outsourcingu, který nabízí služby jako 

např.: záruční a pozáruční servis, údržbu, výměnu náhradních dílů, také se stará 

o veškeré administrativní a zákonné povinnosti související s tímto druhem 

majetku (World Wide Web: http://www.clfa.cz). 
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3.4.1. Porovnání vlastností a obsahové stránky finančního a operativního leasingu 

Tabulka č. 11: Porovnání finančního leasingu s operativním leasingem 

Druh leasingu Finanční leasing Operativní leasing 

Vlastnické právo  

k předmětu leasingu 

Po dobu trvání leasingu 

vlastní majetek 

pronajímatel, ale po 

ukončení přechází 

majetek na nájemce 

Po celou dobu trvání 

leasingové smlouvy i po 

jejím ukončení vlastní 

majetek pronajímatel 

Doba trvání leasingové 

smlouvy  

a životnost majetku 

Doba pronájmu obvykle 

odpovídá délce 

ekonomické životnosti 

Doba leasingu bývá 

často výrazně kratší než 

ekonomická životnost 

předmětu 

Minimální délka trvání 

 pronájmu 

Odvozena od doby 

odpisování dle zákona o 

DzP 

Není stanovena 

minimální délka a 

leasingová smlouva je 

volně vypověditelná ve 

sjednané lhůtě 

Právo na odkup po 

ukončení 

 leasingové smlouvy 

Ano. Sjednáno v 

leasingové smlouvě 

Není, pokud není 

sjednáno v leasingové 

smlouvě. 

Rizika plynoucí  

z držby předmětu 

Rizika padají na bedra 

nájemce 

Veškerou rizikovost nese 

pronajímatel 

Pojištění 

Většinou bývá zřizováno 

pronajímatelem a suma 

odpovídající částkám za 

pojištění bývá zpravidla 

obsažena ve splátkách 

Je placeno 

pronajímatelem 

Akontace Ano Ne 

Využívané nejčastěji Soukromými osobami 
Podnikatelskými 

subjekty 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.5. Zpětný leasing – „Sale and lease back“ 

Zpětný leasing bývá často označován jako nástroj sloužící k 

optimalizaci hodnoty cash-flow. Tento druh leasingu nepatří mezi základní, 

jako např.: operativní a finanční leasing. Zpětný leasing totiž může nabýt 

podoby jak operativního, tak finančního leasingu. Leasing samotný v tomhle 

případě pracuje na principu prodeje a následného odkupu zpět. Také se dá tato 

operace vysvětlit následujícím způsobem: vlastník předmětu prodá majetek 

leasingové společnosti a následně za pomoci leasingové smlouvy zpětně tento 

majetek pronajme formou operativního, nebo finančního leasingu. Původní 

majitel se tak stává příjemcem leasingu a z této operace následně plynou 

veškeré povinnosti, výhody, nevýhody a rizika jako při obyčejném finančním a 

operativním leasingu. Již z předchozího textu je jasné že předmět při těchto 

hospodářských operacích vůbec neopustí své původní místo.  

3.5.1. Rizika spojená se zpětným leasingem 

Jako reakce na předchozí text by se nabízela otázka, proč není tento 

druh finančních operací masově rozšířen. Odpověď je jednoduchá: společnosti, 

které mají zájem o využití této formy financování majetku, bývají často v tíživé 

finanční situaci a chtějí tímto způsobem zlepšit svou solventnost. Leasingové 

společnosti jsou si toho vědomy, a proto vynakládají značné finanční prostředky 

k prověření bonity klienta. Z tohoto důvodu není při odkupu majetku nikdy 

vyplácena tzv. tržní cena majetku, ale tato hodnota je krácena koeficientem, 

který si stanoví leasingová společnost. 

4. Praktická aplikace leasingu a doporučení 

  V praktické části bakalářské práce bude zakomponována analýza 

pořízení stroje pomocí finančního a operativního leasingu. Toto porovnání bude 

provedeno na modelové společnosti KLM, s. r. o., která bude 1. 1. 2015 

pořizovat brusný stroj KIKLOP střední velikosti. Tato společnost je plátcem 

DPH a vede podvojné účetnictví. 
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4.1. Nabídka finančního leasingu 

  Podle ZDP musí být minimální délka pronájmu shodná s dobou 

odpisování majetku. V tomto případě je stroj u leasingové společnosti zařazen 

dle přílohy č. 1 zákona č. 586/1992 Sb. do druhé odpisové skupiny a proto je 

minimální délka odpisování 5 let (60 měsíců). Leasingová smlouva obsahuje 

tyto podmínky: 

Tabulka č. 12: Nabídka klasického finančního leasingu 

Pořizovací cena stroje (bez DPH) 6 759 900 Kč 

Akontace 10% z PC (bez DPH) 675 990 Kč 

Doba pronájmu 60 měsíců 

Periodicita splátek měsíční 

Refinanční zdroje 
2,46 % p. a. (složeno z 1M PRIBOR 

a přirážky leasingové společnosti) 

Marže leasingové společnosti 6 % z PC 

Odkupní cena po uplynutí LS 5 000 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 13: Nabídka finančního leasingu na krátkou dobu 

Pořizovací cena stroje (bez DPH) 6 759 900 Kč 

Akontace 10% z PC (bez DPH) 675 990 Kč 

Doba pronájmu 
60 měsíců z toho 24 nulových 

splátek 

Periodicita splátek měsíční 

Refinanční zdroje 
2,16 % p. a. (složeno z 1M PRIBOR 

a přirážky leasingové společnosti) 

Marže leasingové společnosti 4 % z PC 

Odkupní cena po uplynutí LS 5 000 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  U nabídky finančního leasingu na krátkou dobu leasingová společnost 

vychází ze skutečnosti, že ve smlouvě bude nastavena taková výše splátek, aby 
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byl finanční leasing formou leasingových splátek uhrazen již po 36 měsících a 

zbylých 24 měsíců budou splátky nulové.  

  Leasingová společnost poskytuje také doplňkovou službu pojištění 

stroje u pojišťovny Allianz a. s., Praha. Pojistná sazba je 0,0405% z PC (bez 

DPH), po přepočtení se jedná o částku 2 738 Kč měsíčně (bez DPH). Tato 

služba je pro firmu výhodná, protože se nemusí dále zaobírat obstaráváním 

pojištění. 

  Jak si lze všimnout tak společnosti poskytuje leasing prostřednictvím 

variabilního financování. Tato situace se dá vysvětlit způsobem, že se 

refinanční sazba bude každý měsíc upravovat podle vývoje sazby PRIBOR. 

Sazba PRIBOR je úroková sazba, za kterou si banky mezi sebou navzájem 

poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Znamená to tedy, že se sazba 

bude zvyšovat, nebo snižovat a měsíční splátky budou v závislosti na těchto 

pohybech buď klesat anebo růst. 

4.2. Nabídka operativního leasingu 

  Leasingová společnost v nabídkách operativního leasingu nabízí 

možnost volby mezi operativním leasingem s vyšší zůstatkovou hodnotou 

(VZH) a nižší zůstatkovou hodnotou (NZH) a tímto způsobem nám dává 

možnost optimalizovat naše splátky volbou určité varianty. 

  Předmět dobou svého užívání ztrácí svou hodnotu a zároveň má 

nájemce možnost při užívání operativního leasingu kdykoliv užívaný předmět 

vrátit zpět, proto leasingová společnost musí stanovit takovou zůstatkovou 

hodnotu, aby po navrácení předmětu byla schopná ho opět umístit na trh. 

  Ve smlouvě leasingová společnost stanovila tři možnosti, jakým 

způsobem lze naložit s předmětem leasingu. 

1) Pokud nájemce vlastní dostatečné množství finančních prostředků a hodlá 

předmět dále využívat ke svým výrobním účelům, může předmět leasingu 

odkoupit za ZC uvedenou ve smlouvě. 
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2) Pokud nemá dostatečné množství finančních prostředků, může požádat o 

prodloužení smlouvy 

3) Pokud již stroj nenaplňuje požadavky inovačního procesu výroby, navrátí ho 

zpět leasingové společnosti 

Leasingová společnosti ve svých nabídkách uvedla tyto dvě varianty: 

  1. varianta: „s nízkou zůstatkovou hodnotou” (NZH) – dle zákona není 

operativní leasing nijak omezen svou délkou trvání  a proto zde leasingová 

společnost nastavila smlouvu tímto způsobem: Celková délka trvání smlouvy je 

36 měsíců a kalkulovaná ZC po ukončení smlouvy bude 10% z PC bez DPH 

neboli 675 990 Kč. Leasingová smlouva dále obsahuje tyto podmínky: 

Tabulka č. 14: Nabídka operativního leasingu pro „NZH” 

Pořizovací cena stroje (bez DPH) 6 759 900 Kč 

Akontace 10% z PC (bez DPH) 675 990 Kč 

Doba pronájmu 36 měsíců 

Periodicita splátek měsíční 

Refinanční zdroje 
2,16 % p. a. (složeno z 1M PRIBOR 

a přirážky leasingové společnosti) 

Marže leasingové společnosti 4 % z PC 

Kalkulovaná ZC (10%) po 36 

měsících (bez DPH) 
675 990 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  2. varianta: „s vysokou zůstatkovou hodnotou” (VZH) – tato nabídka 

je nastavena takovým způsobem, aby leasingová smlouva měla co nejdelší 

délku trvání a zbylá zůstatková hodnota byla co nejvyšší. Leasingová 

společnost nastavila smlouvu tímto způsobem: Kalkulovaná délka smlouvy je 

60 měsíců a ZC předmětu bude 20% z PC (bez DPH) neboli 1 351 980 Kč. 

Leasingová smlouva dále obsahuje tyto podmínky: 
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Tabulka č. 15: Nabídka operativního leasingu pro „VZH” 

Pořizovací cena stroje (bez DPH) 6 759 900 Kč 

Akontace 10% z PC (bez DPH) 675 990 Kč 

Doba pronájmu 60 měsíců 

Periodicita splátek měsíční 

Refinanční zdroje 
2,46 % p. a. (složeno z 1M PRIBOR 

a přirážky leasingové společnosti) 

Marže leasingové společnosti 6 % z PC 

Kalkulovaná ZC (20%) po 60 

měsících (bez DPH) 
1 351 980 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  U běžného operativního leasingu se leasingová společnost stará o 

veškeré služby spojené s pronájmem jako jsou například opravy, servis a 

pojištění, tato skutečnost se využívá hlavně při leasingu automobilů nebo 

nákladních aut, kde se dá velmi snadno zjistit množství najetých kilometrů, 

spotřeba oleje či jiné parametry spadající pod servis a služby leasingové 

společnosti, avšak u tohoto druhu operativního leasingu, kde je stroj umístněn 

ve výrobní hale a jedná se o velké zařízení, tak je tato možnost velmi nereálná. 

   Abych zjistil, jakým způsobem bude prováděn servis, opravy a jiné 

služby, tak jsem kontaktoval společnost IKB Leasing, kde mi příslušný 

pracovník Ing. Tomáš Dokoulil objasnil tuto situaci: „operativní leasing, který 

koresponduje s teorií, využívají firmy financující automobily atd. Jiný přístup 

vychází z charakteru financovaného objektu; zjednodušeně - u auta lehce 

vypočítáte, za jak dlouho spotřebuje olej, pneumatiky apod., proto mohou 

rozpočítat tyto náklady do splátek, navíc se mírné odchylky v nákladech na 

jednu smlouvu ve velkých objemech smluv ztratí. Naopak velké stroje jsou méně 

"předvídatelné“ ve smyslu nákladů na smlouvu, jsou často jinak dovybavené, 

jinak vytížené apod.; navíc se jich nefinancuji stovky a tisíce ale spíše desítky“. 

  Operativní leasing se v tomto případě chová jako finanční a veškeré 

služby související s pronájmem si tedy hradí nájemce. Pojištění si tedy firma 

může obstarat sama anebo ji pojistí leasingová společnost. Abychom mohli v 
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našem příkladu srovnat efektivnost využití formy finančního a operativního 

leasingu, tak firma KLM, s. r. o. využije nabídku pojištění stroje u leasingové 

společnosti stejně jako u finančního leasingu. Pojistná sazba bude tedy 0,0405% 

z PC (bez DPH) 2738 Kč. 

4.3. Komparace finančního a operativního leasingu 

  Jednotlivé formy financování budou mezi sebou porovnávány 

způsobem, který hraje důležitou roli při volbě finanční strategie podniku. První 

komparace bude zaměřena na výši leasingové splátky, což hraje ve společnosti 

důležitou roli při strategii cash-flow. Cena jakožto hlavní kritérium volby 

produktu však není jediným hodnotícím kritériem kvality leasingu. Jako další 

kritérium hodnocení bude blíže prozkoumán leasingový koeficient neboli suma, 

kterou firma přeplatí leasingové společnosti hodnotu předmětu leasingu. Jako 

návaznost na leasingovou splátku a výši koeficientu bude vytvořen splátkový 

kalendář, který svou podstatou znázorní celkovou cenu leasingu včetně 

veškerých parametrů s ním souvisejících. Následující komparace bude 

zaměřena na porovnání jednotlivých leasingů z hlediska účtování a 

administrativní náročnosti. Předposlední a také jedna z nejdůležitějších 

komparací bude zaměřena na daňovou uznatelnost a úsporu z leasingových 

splátek ve formě daňového štítu. Jako poslední formu komparace budou 

leasingové splátky diskontovány na současnou hodnotu a tím bude zohledněn 

faktor času. 

4.4. Porovnání obou typů leasingu v závislosti na výši leasingové splátky 

4.4.1. Finanční leasing 

  Výše leasingové splátky úzce souvisí s velikostí první zvýšené splátky. 

Čím bude první zvýšená splátka vyšší, tak tím budou následující splátky nižší. 

Leasingové společnosti nabízejí výši akontace (první zvýšené splátky) v 

rozmezí od 10 % – 80 % a to v závislosti na bonitě klienta. Riziko související s 

leasingem pro leasingovou společnost je tím vyšší, čím je nižší první zvýšená 

splátka. Záleží také na periodicitě splátek, čím častější splátky (měsíčně, 

čtvrtročně, ročně) tak tím riziko eventuálních neplatičů klesá. V našem případě 



41 

 

probíhají splátky každý měsíc a to vždy na začátku měsíce. Pro výpočet 

měsíčních splátek použijeme vzorec pro výpočet anuity. 

Vzorec č. 3:  Výpočet anuity 

         

   
        

   
   

    

    
   
   

    

  

       
   

  
  

SPM = měsíční splátka na počátku měsíce 

PC = pořizovací cena 

u = % úroků z úvěru na refinancování 

m = leasingová marže 

n = délka trvání leasingu  

(Jiří Pulz 1995) 

Výpočet splátek klasického finančního leasingu: 

Leasingová společnost má stanovenou leasingovou marži ve výši 6% z PC, tzn. 

6 759 900 * 1,06 = 7 165 494 Kč. 

Základ, ze kterého se dále vypočítávají jednotlivé splátky, musíme upravit o 

výši akontace (první zvýšené splátky) tedy: 

7 165 494 – 675 990 = 6 489 504 Kč. 

Hodnota 0,0246 je vyjádření úrokové refinanční sazby převedené z procentního 

počtu do desetinného čísla také jinak ( 2,46% / 100) = 0,0246. 

Výpočet anuitní platby: 

               

      
        

      
   

    

    
      

   
    

  

      
      

  
  

                  

Po dosazení do vzorce dostáváme pravidelnou měsíční anuitní splátku ve výši 

114 821, 77 Kč, po zaokrouhlení 114 822 Kč. 
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Výpočet splátek finančního leasingu na krátkou dobu: 

Leasingová marže bude opět vypočítána jako součin PC * marže leasingové 

společnosti, tzn. 6 759 900*1,04 = 7 030 296 Kč 

Základ pro výpočet leasingových splátek: 7 030 296 – 675 990 = 6 354 306 Kč 

Výpočet anuitní platby: 

               

      
        

      
   

    

    
      

   
    

  

      
      

  
  

                  

Po dosazení do vzorce dostáváme pravidelnou měsíční anuitní splátku ve výši 

182 120, 07 Kč, po zaokrouhlení 182 120 Kč. 

Získali jsme pravidelnou splátku obyčejného i zkráceného finančního 

leasingu, ale jelikož je společnost plátcem DPH, tak ji musíme do výpočtů 

zahrnout sazbou pro rok 2015 21%. Pojištění je také součástí kalkulace a jeho 

měsíční sazba činí 2738 Kč. 

Tabulka č. 16: Porovnání a kalkulace finančního leasingu 

Druh leasingu 
Klasický finanční  

leasing 

Zkrácený finanční 

 leasing 

První zvýšená splátka v % z PC 10% 10% 

První zvýšená splátka v Kč bez 

DPH 
675 990 Kč 675 990 Kč 

První zvýšená splátka v Kč  

včetně DPH (21%) 
817 948 Kč 817 948 Kč 

Měsíční anuitní splátka bez DPH 114 822 Kč 182 120 Kč 

Měsíční splátka včetně DPH 

(21%) 
138 935 Kč 220 365 Kč 

Měsíční pojistné bez DPH 2 738 Kč 2 738 Kč 

Měsíční leasingová splátka včetně 

pojištění bez DPH 
117 560 Kč 184 858 Kč 
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Druh leasingu 
Klasický finanční  

leasing 

Zkrácený finanční 

 leasing 

Měsíční leasingová splátka s  

DPH (21%) včetně pojištění 
142 248 Kč 223 678 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  Analýza tabulky: Z tabulky vyplývá, že u zkráceného finančního 

leasingu bude pravidelná měsíční splátka mnohem vyšší a proto se tato forma 

financování jeví jako méně výhodnou. Samozřejmě vyšší pravidelné splátky 

budou negativně ovlivňovat cash-flow společnosti, takže jelikož jsme zde 

porovnávali leasing z hlediska výše splátek, tak se dá jednoznačně říci, že 

klasický finanční leasing je pro firmu výhodnější.  

  Musíme však vzít v úvahu i to že při bližším prozkoumání cash-flow 

bychom zjistili, že po uplynutí 36 měsíců by u zkráceného finančního leasingu 

došlo k zásadnímu zvratu v podobě cash-flow a to z toho důvodu, že následné 

splátky by byly nulové. Z druhé strany by nulové splátky negativně ovlivnily 

naši daňovou povinnost, protože bychom nemohli náklady vznikající s úhradou 

nájemného uplatnit jako tzv. daňový štít.  

4.4.2. Operativní leasing 

  V praxi se k výpočtům splátek operativního leasingu využívají různé 

formy software a v této práci bude využito funkce „Platba” v tabulkovém 

softwaru Microsoft Excel. 

  V následujícím obrázku bude zpracován postup výpočtu leasingové 

splátky pro operativní leasing s NZH. 
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Obr. č. 2: Výpočet výše splátky operativního leasingu s NZH pomocí funkce 

„Platba“ 

Akontace 10% z PC (bez DPH) 675 990 Kč 

Kalkulovaná ZC (10%) bez DPH 675 990 Kč 

  Počet splátek / rok 12 

Celkový počet splátek 36 

  Refinanční zdroje 2,16% 

Marže leasingové společnosti 4% 

  Leasingová splátka 163 960,19 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  Obsahem obrázku č. 2 je postup výpočtu splátky operativního leasingu s 

NZH. Do položky „Sazba“ celkovou roční úrokovou sazbu stanovenou 

leasingovou společností a podělíme ji 12 (počet měsíců za rok). V řádku „Pper“ 

se zapíše celkový počet leasingových splátek. Do řádku „Souč_hod“ patří 

celková suma všech budoucích plateb. 

  Výpočet: Pořizovací cena stroje je 6 759 900 Kč, bude navýšena o 

marži leasingové společnosti, která činí 4% z PC na částku 7 030 296 a 

ponížena o první zvýšenou splátku (Akontaci) 10% z PC 675 990. Výsledná 

částka činí 6 354 306 Kč a zapisuje se znaménkem mínus. Do řádku 

„Bud_hod“ (budoucí hodnota) vyplníme zůstatkovou hodnotu stroje po 
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ukončení leasingové smlouvy. Poslední řádek „typ“ má pouze dvě možnosti 

volby mezi „0“ – platba proběhne vždy na konci měsíce a „1“ – platba 

proběhne vždy na počátku měsíce. Leasingová společnost totiž požaduje 

splátky vždy na počátku měsíce. 

Výsledná částka anuitní splátky tedy činí 163 960,1932 Kč, po 

zaokrouhlení 163 960 Kč. 

Obr. č. 3: Výpočet výše splátky operativního leasingu s VZH pomocí 

funkce „Platba“ 

Akontace 10% z PC (bez DPH) 675 990 Kč 

Kalkulovaná ZC (20%) bez DPH 1 351 980 Kč 

  Počet splátek / rok 12 

Celkový počet splátek 60 

  Refinanční zdroje 2,46% 

Marže leasingové společnosti 6% 

  Leasingová splátka 93 668,05 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  Výpočet anuitní splátky pro operativní leasing s vysokou zůstatkovou 

hodnotou (VZH) probíhá na stejném principu a činí před zaokrouhlením 

96 668,04795 Kč, po zaokrouhlení 93 668 Kč. 
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Tabulka č. 17: Porovnání a kalkulace operativního leasingu s VZH a NZH 

Druh leasingu 
Operativní s 

NZH 

Operativní s 

VZH 

První zvýšená splátka v % z PC 10% 10% 

První zvýšená splátka v Kč bez DPH 675 990 Kč 675 990 Kč 

První zvýšená splátka v Kč  

včetně DPH (21%) 
817 948 Kč 817 948 Kč 

Měsíční anuitní splátka bez DPH 163 960 Kč 93 668 Kč 

Měsíční splátka včetně DPH (21%) 198 392 Kč 113 338 Kč 

Měsíční pojistné bez DPH 2 738 Kč 2 738 Kč 

Měsíční leasingová splátka včetně 

pojištění bez DPH 
166 698 Kč 96 406 Kč 

Měsíční leasingová splátka s  

DPH (21%) včetně pojištění 
201 705 Kč 116 651 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  Analýza tabulky: Z tabulky vyplývá, že operativní leasing s VZH bude 

menším finančním zatížením pro společnost z hlediska cash-flow a tím pádem 

může firma použít finanční prostředky i pro jiné účely. Oproti tomu operativní 

leasing s NZH je nákladnější z hlediska měsíčních splátek, pokud by se tedy 

firma rozhodla pro tuto variantu, tak by to mělo pro ni vliv z pohledu daňové 

uznatelnosti. Jelikož je splacení smlouvy rychlejší, tak leasingová společnost 

požaduje nižší marži a náklady na refinancování. 

  Tabulky č. 16 a č. 17 budou pro přehlednost a jednodušší porovnání 

shrnuty do následující tabulky a budou zde porovnány z hlediska výše splátky. 
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Tabulka č. 18: Výsledné porovnání splátek finančního a operativního 

leasingu 

Druh leasingu 
Zkrácený 

FL 

OL  

s nízkou 

 ZH 

Klasický 

FL 

OL  

s vysokou 

 ZH 

Výše první zvýšené 

splátky (Akontace) 
10% 10% 10% 10% 

Periodicita splácení měsíční měsíční měsíční měsíční 

Celkový počet 

splátek 

60 z toho 24 

nulových 
36 60 60 

Marže leasingové 

 společnosti 
4% 4% 6% 6% 

Refinanční zdroje 2,16% 2,16% 2,46% 2,46% 

Měsíční splátka 

včetně DPH 
223 678 Kč 201 705 Kč 142 248 Kč 116 651 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  Analýza tabulky: Z hlediska výše splátky se v obou případech jeví 

operativní leasing jako výhodnější. Musíme však vzít v úvahu že nám 

leasingová společnost nabízí možnost odkupu předmětu leasingu zde i u 

operativního leasingu a zůstatková cena předmětu operativního leasingu s NZH 

činí 675 990 Kč a u VZH 1 351 980 Kč, naproti tomu u finančního leasingu 

nám společnost nabídla odkup po ukončení trvání leasingové smlouvy pouze za 

5 000 Kč. Tento faktor by měl jistě výrazný vliv na konečný výběr varianty. 

4.5. Leasingový koeficient u finančního leasingu 

  Jelikož jsme v minulé kapitole zjistili výši splátky, tak máme nyní 

možnost se dále zaměřit na další kritérium hodnocení leasingu a tím je 

leasingový koeficient.  

  Naše společnost KLM, s. r. o. je plátce DPH a proto bude DPH součástí 

výpočtu leasingové ceny. U leasingového koeficientu bude vyloučena hodnota 

pojištění, protože je to pouze vedlejší služba a je variabilní a nezávislá na 

konkrétní společnosti. 
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Vzorec č. 4: Výpočet leasingového koeficientu 

                       
                           

                    
 

Vzorec č. 5: Výpočet celkové ceny leasingu 

                

CCL – celková cena leasingu 

1.ZV – první zvýšená splátka 

LSP – leasingová splátka 

KC – kupní cena 

4.5.1. Leasingový koeficient u klasického finančního leasing 

Dosazujeme nejprve do vzorce pro výpočet CCL a výsledek poté 

využijeme pro výpočet leasingového koeficientu. 

CCL = (675 990*1,21) + (60*138 935) + 5 000 = 9 159 048 Kč 

                       
                

               
  

         

         
        

4.5.2. Leasingový koeficient u finančního leasingu na krátkou dobu 

CCL = (675 990*1,21) + (36*220 365) + 5000 = 8 756 088 Kč 

                       
         

         
        

4.6. Leasingový koeficient u operativního leasing 

  Je důležité vědět, že při financování formou operativního leasingu firma 

leasingové společnosti uhradí jen část ceny předmětu, která nekoresponduje s 

jeho ekonomickou životností, neboli zůstatková cena stroje je dostatečně 

vysoká na to, aby se mohl dále pronajímat i dalšímu subjektu. V našem případě 

je PC stroje 8 179 479 Kč včetně DPH a první zvýšená splátka ve výši 

817 948 Kč včetně DPH. Z výpočtu je stejně jako při minulé variantě 

finančního leasingu vyloučeno pojištění. 
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4.6.1. Operativní leasing s nízkou ZH 

  Zůstatková hodnota, která byla určena ve smlouvě, činí 10% z PC stroje 

neboli 817 948 Kč včetně DPH. Z toho plyne, že celková cena leasingu by se 

vypočítala (6 759 900*1,21) – 817 948 = 7 361 531 Kč. Tento výpočet je ale 

očištěn o marži leasingové společnosti a refinanční výdaje. 

Ve skutečnosti by tedy společnost zaplatila: 

CCL = (675 990*1,21) + (36*198 392) = 7 960 060 Kč 

                       
                

               
  

         

         
        

4.6.2. Operativní leasing s vysokou ZH 

Zůstatková hodnota stanovená leasingovou společností činí 20% z PC 

stroje neboli 1 351 980 Kč. Celková cena leasingu by se vypočítala 

(6 759 900*1,21) – 1 635 896 = 6 543 583 Kč. 

Ve skutečnosti by naše společnost zaplatila: 

CCL = (675 990*1,21) + (60*113 338) = 7 618 228 Kč 

                       
         

         
        

  Je velmi důležité si uvědomit, že srovnávání leasingových koeficientů 

se musí provádět mezi variantami, se stejnou dobou splácení, protože v případě 

porovnávání variant s odlišnou délkou splácení by výsledky byly zkreslené. Je 

to způsobeno tím, že leasingová společnost bere v úvahu rizika a proto s delší 

dobou splácení navyšuje i svůj leasingový koeficient. Všechny čtyři varianty 

leasingů budou shrnuty v následujícím grafu.  
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Graf č. 2: Porovnání koeficientů navýšení u finančního a operativního 

leasingu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  Analýza grafu: Z grafu je na první pohled patrné, že koeficienty 

navýšení neboli leasingové koeficienty jsou v obou finančních leasincích nižší. 

Jde tedy jednoznačně říci, že z pohledu navýšení celkové ceny leasingu se jeví 

finanční leasing jako výhodnější, protože sebou nese nižší celkové náklady. 

4.7. Splátkový kalendář 

  Splátkový kalendář je úzce spjat s každým leasingem. Je to 

nejjednodušší způsob, jak ve smlouvě znázornit všechny patřičné informace, 

které jsou zásadní pro splácení a volbu metody cash-flow. Firma může vést více 

politik cash-flow. Pokud chce společnost mít více finančních prostředků a 

případné další investice, tak zvolí produkt s co nejnižšími splátkami. Další 

možností je zvolit produkt s co nejvyšší splátkou, kde bude cena leasingu rychle 

uhrazena a společnost může pořídit další investici.  

  Červeně s modrou výplní budou označeny celkové ceny leasingu včetně 

DPH, pojištění a marže leasingové společnosti. Veškeré údaje související 

s výpočtem těchto částek jsou zachyceny v tabulkách č. 16, 17 a 18.  
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Tabulka č. 19: Cash-flow vyplývající s leasingu 

Splátka

č.

Měsíční 

splátka v Kč 

vč. DPH 

(21% ) a 

pojištění

Kumul. 

měsíční 

splátky

v Kč

Měsíční 

splátka v Kč 

vč. DPH 

(21% ) a 

pojištění

Kumul. 

měsíční 

splátky

v Kč

Měsíční 

splátka v Kč 

vč. DPH 

(21% ) a 

pojištění

Kumul. 

měsíční 

splátky

v Kč

Měsíční 

splátka v Kč 

vč. DPH 

(21% ) a 

pojištění

Kumul. 

měsíční 

splátky

v Kč

0. - 1.ZV 

splátka
817 948 817 948 817 948 817 948 817 948 817 948 817 948 817 948

1. 223 678 1 041 626 201 705 1 019 653 142 248 960 196 116 651 934 599

2. 223 678 1 265 304 201 705 1 221 358 142 248 1 102 444 116 651 1 051 250

3. 223 678 1 488 982 201 705 1 423 063 142 248 1 244 692 116 651 1 167 901

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

29. 223 678 7 304 610 201 705 6 667 393 142 248 4 943 140 116 651 4 200 827

30. 223 678 7 528 288 201 705 6 869 098 142 248 5 085 388 116 651 4 317 478

31. 223 678 7 751 966 201 705 7 070 803 142 248 5 227 636 116 651 4 434 129

32. 223 678 7 975 644 201 705 7 272 508 142 248 5 369 884 116 651 4 550 780

33. 223 678 8 199 322 201 705 7 474 213 142 248 5 512 132 116 651 4 667 431

34. 223 678 8 423 000 201 705 7 675 918 142 248 5 654 380 116 651 4 784 082

35. 223 678 8 646 678 201 705 7 877 623 142 248 5 796 628 116 651 4 900 733

36. 223 678 8 870 356 201 705 8 079 328 142 248 5 938 876 116 651 5 017 384

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

50. 0 0 142 248 7 930 348 116 651 6 650 498

51. 0 0 142 248 8 072 596 116 651 6 767 149

52. 0 0 142 248 8 214 844 116 651 6 883 800

53. 0 0 142 248 8 357 092 116 651 7 000 451

54. 0 0 142 248 8 499 340 116 651 7 117 102

55. 0 0 142 248 8 641 588 116 651 7 233 753

56. 0 0 142 248 8 783 836 116 651 7 350 404

57. 0 0 142 248 8 926 084 116 651 7 467 055

58. 0 0 142 248 9 068 332 116 651 7 583 706

59. 0 0 142 248 9 210 580 116 651 7 700 357

60. 0 0 142 248 9 352 828 116 651 7 817 008

Zkrácený

FL

Operativní leasing

s NZH

Klasický

FL

Operativní leasing

s VZH

Zdroj: Vlastní zpracování 

  Analýza tabulky: V tabulce č. 19 je sestaven splátkový kalendář 

zachycující souhrnně veškeré platby související s jednotlivými druhy leasingu. 

Splátky jsou ve všech typech anuitní, a proto porovnatelné. Buňky označeny 

oranžovou výplní znázorňují okamžik splácení, kdy společnost zaplatí více než 

by ji stála koupě pronajímaného majetku za hotové, neboli okamžik platby 

dosažení hodnoty plné hodnoty stroje. U obou typů operativního leasingu 

nebylo dosaženo této hodnoty a je to způsobení tím, že jsou u obou těchto typů 

leasingu stanoveny zbývající zůstatkové hodnoty. U operativního leasingu s 

NZH 675 990 Kč a u operativního leasingu s VZH 1 351 980 Kč.  
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4.8. Účetní pohled a administrativní náročnost jednotlivých leasingů 

  Jelikož společnost musí volit mezi variantami s vysokými a nízkými 

splátkami, tak z hlediska rizikovosti by pro firmu bylo lepší zvolit méně 

agresivní formu splácení. Méně agresivní forma splácení se dá nazvat jako 

postup, kterým firma nevydá naráz velké množství finančních prostředků. V 

závislosti na těchto okolnostech je pro naší společnost KLM, s. r. o. lepší zvolit 

financování s délkou trvání 60 měsíců. Z toho plyne, že v následující kapitole se 

bude porovnávat účetní a daňový pohled u klasického finančního leasingu a 

operativního leasingu s vyšší zůstatkovou hodnotou.  

  Jak již v úvodu praktické části bylo uvedeno, tak společnost pořizuje 

stroj KIKLOP dne 1. 1. 2015 a délka trvání leasingové smlouvy bude 60 

měsíců tedy do 31. 12. 2019. Společnost vede podvojné účetnictví a vytvoří si 

dva podrozvahové účty č. 810 a 820. Účet 810 bude evidovat pořízený majetek 

formou leasingu a účet 820 bude evidovat závazky související s majetkem 

pořízeným formou leasingu. 

4.8.1. Účetní případy vztahující se ke klasickému finančnímu leasingu 

  Časové rozlišení bude probíhat pouze u první zvýšené splátky, která 675 

990 Kč bez DPH a poměrná část připadající na jeden rok se vypočte 

následovně: (675 990/60) = 11 266,5 Kč a tato výsledná hodnota vždy bude 

násobena počtem měsíců v daném roce. Snížení závazku vyplývající z PE se 

vypočítá jako součet 1. ZV splátky a 12 pravidelných splátek, to vše bez DPH. 

   Veškeré ostatní splátky jsou anuitní ve výši 117 560 Kč bez DPH, a 

proto není třeba je časově rozlišovat. V příkladu může vznikat rozdíl v 

zaokrouhlení při výpočtu DPH, a proto jsou využity data z tabulek č. 17 a 18. 
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Tabulka č. 20: Účtování o klasickém finančním leasingu v roce 2015 

Op. č. Text Částka v Kč MD D 

1 Zaúčtování stroje do PE 7 729 590 810  - 

2 

Úhrada 1. ZV splátky z BÚ 675 990 381   

DPH 21% 141 958 343   

Celkem 817 948   221 

3 

Úhrada pravidelné měsíční  

splátky (1-12 měsíc) 
1 410 720 518   

DPH 21% 296 256 343   

Celkem 1 706 976   221 

4 
Poměrná část 1. ZV splátky 

 do nákladů (1-12 měsíc) 
135 198 518 381 

5 Snížení závazku v PE 2 086 710 820 - 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  V následujících letech 2016-2018 bude účtování obdobné s tím, že se již 

nebude účtovat o první zvýšené splátce, ale pouze o jejím postupném 

rozpouštění do nákladů. 

Tabulka č. 21: Účtování o klasickém finančním leasingu v roce 2016 – 2018 

Op. č. Text Částka v Kč MD D 

1 

Úhrada pravidelné měsíční  

splátky (1-12 měsíc) 
1 410 720 518   

DPH 21% 296 256 343   

Celkem 1 706 976   221 

2 
Poměrná část 1. ZV splátky 

 do nákladů (1-12 měsíc) 
135 198 518 381 

3 Snížení závazku v PE 1 410 720 820  - 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  Poslední a závěrečný rok 2019 se bude lišit od těch minulých a bude v 

něm zahrnut odkup stroje, jeho vyřazení z podrozvahové evidence a zařazení do 
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dlouhodobého hmotného majetku. Odkupní cena činí 5 000 Kč a byla stanovena 

ve smlouvě. Účet závazků plynoucích z finančního leasingu bude vynulován. 

Tabulka č. 22: Účtování o klasickém finančním leasingu v roce 2019 

Op. č. Text Částka v Kč MD D 

1 
Úhrada pravidelné měsíční  

splátky (1-12 měsíc) 
1 410 720 518   

  DPH 21% 296 256 343   

  Celkem 1 706 976   221 

2 
Poměrná část 1. ZV splátky 

 do nákladů (1-12 měsíc) 
135 198 518 381 

3 Snížení závazku v PE 1 410 720 820 - 

4 Vyřazení stroje z PE 7 729 590 - 810 

5 
Odkup stroje za symbolickou 

hodnotu 
5 000 042   

  DPH 21% 1 050 343   

  Celkem 6 050   221 

6 Zařazení stroje do užívání 5 000 022 042 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.8.2. Účetní případy vztahující se k operativnímu leasingu s VZH 

  Operativní leasing se účtuje na podobném principu jako finanční 

leasing. Stejně jako u finančního se v operativním časově rozlišuje 1. ZV 

splátka a v podrozvahové evidenci budou využity opětovně účty 810 a 820. V 

operativním leasingu se zásadně účtují částky včetně DPH, protože DPH je 

obsaženo v jednotlivých leasingových splátkách.  

  V následující tabulce bude stejně jako u finančního leasingu nejprve 

zaúčtován stroj do podrozvahové evidence, poté bude zaúčtována úhrada 

akontace z BÚ v celkové výši (675 990*1,21) = 817 948 Kč. Pravidelné splátky 

budou účtovány vždy pro daný rok souhrnně za všech 12 kalendářních měsíců. 

Časové rozlišení první zvýšené splátky bude stejně jako u finančního leasingu 

rozpočítáno na 60 měsíců, které odpovídají celkové délce trvání leasingu, 
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neboli (675 990/60) = 11 266,5 Kč. Snížení závazku v PE se prování jako 

součet 1. ZV splátky a 12 pravidelných anuitních splátek, neboli 675 990 + 

(93 668*12) = 1 800 006 Kč. Údaje o jednotlivých anuitních splátkách a jejich 

vyčíslení je převzato z tabulky č. 17. 

Tabulka č. 23: Účtování o operativním leasingu s VZH v roce 2015 

Op. č. Text Částka v Kč MD D 

1 zaúčtování stroje do PE 6 296 070 810 - 

2 

Úhrada 1. ZV splátky z BÚ 675 990 381   

DPH 21% 141 958 343   

Celkem 817 948   221 

3 

Úhrada pravidelné měsíční  

splátky (1-12 měsíc) 
1 124 016 518   

DPH 21% 236 043 343   

Celkem 1 360 059   221 

4 
Poměrná část 1. ZV splátky 

 do nákladů (1-12 měsíc) 
135 198 518 381 

5 Snížení závazku v PE 1 800 006 820 - 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  V letech 2016-2018 bude účtování obdobné s tím, že se již nebude 

účtovat o první zvýšené splátce jako v roce 2015, ale účtování proběhne pouze 

na bázi převádění poměrných částí této splátky do nákladů. 
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Tabulka č. 24: Účtování o operativním leasingu s VZH v roce 2016 – 2018 

Op. č. Text Částka v Kč MD D 

1 

Úhrada pravidelné měsíční  

splátky (1-12 měsíc) 
1 124 016 518   

DPH 21% 236 043 343   

Celkem 1 360 059   221 

2 
Poměrná část 1. ZV splátky 

 do nákladů (1-12 měsíc) 
135 198 518 381 

3 Snížení závazku v PE 1 124 016 820 - 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  Analýza tabulky: Je patrné, že měsíční splátky a poměrné části 1. ZV 

splátky se neliší od prvního roku. Lišit se bude pouze snížení závazku v PE a to 

na základě toho, že zde již není 1. ZV splátka připočítána. 

Tabulka č. 25: Účtování o operativním leasingu s VZH v roce 2019 

Op. č. Text Částka v Kč MD D 

 

1 

 

Úhrada pravidelné měsíční  

splátky (1-12 měsíc) 
1 124 016 518   

DPH 21% 236 043 343   

Celkem 1 360 059   221 

2 
Poměrná část 1. ZV splátky 

 do nákladů (1-12 měsíc) 
135 198 518 381 

3 Snížení závazku v PE 1 124 016 820 - 

4 Vyřazení stroje z PE 6 296 070 - 810 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  Analýza tabulky: V roce 2019 proběhlo zaúčtování pravidelných 

anuitních splátek jako v předcházejících tabulkách č. 23 a 24, poměrné části 

první zvýšené splátky a snížení závazku. Následně v poslední účetní operaci 

proběhlo vyřazení stroje z podrozvahové evidence a současně vynulování této 

položky. 
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  Shrnutí kapitoly: Z hlediska správy a účtování o majetku je finanční 

leasingu náročnější, protože společnost si musí sama zařizovat pojištění, opravy 

a udržování na rozdíl od operativního leasingu. V tomto modelovém případě 

tomu tak však není, protože společnost IKB leasing při financování velkých 

zařízení formou operativního leasingu často převádí část správy těchto služeb 

na pronajimatele. Je to zapříčiněno skutečností, že pokud se jedná o velké 

stroje, tak jsou tyto náklady špatně předvídatelné a bylo by složité určit výši 

těchto variabilních nákladů ve splátkách leasingu. Finanční leasing se také 

odlišuje od operativního leasingu ukončením leasingové smlouvy a to 

odkupem. Společnost sice také nabízí možnost odkupu i v operativním leasingu 

avšak tato suma je zásadně odlišná proti finančnímu leasingu a proto se nedá 

očekávat, že by tuto možnost společnost KLM využila.  

  Aby bylo dosaženo jednoduchého administrativního zatížení, tak je 

vhodné ve smlouvě předem stanovit povinnost odkupu, protože to má za 

následek odvod DPH z celé leasingové ceny jednorázově a nikoliv u každé 

splátky zvlášť. 

4.9. Porovnání finančního a operativního leasingu z daňového pohledu 

  V kapitole 3.2.1 jsou rozebrány podmínky daňové uznatelnosti. Tyto 

podmínky nyní aplikujeme na finančním i operativním leasingu a následně 

vyčíslíme jednotlivé daňově uznatelné náklady v tabulce. 

  Jednotlivé podmínky jsou uvedeny v § 24 odst. 4 ZDP: dle těchto 

podmínek se musí doba pronájmu rovnat s dobou odpisování daného předmětu, 

odkupní cena předmětu musí být vyšší než zůstatkové hodnota předmětu 

vypočtená z odpisů a předmět leasingu musí být u finančního leasingu po 

odkupu zařazen do obchodního majetku společnosti.  

  V následující tabulce budeme pro výpočet jednotlivých odpisů používat 

vzorec č. 1 z kapitoly č. 3.2.2. 
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Tabulka č. 26: Výpočet rovnoměrných odpisů  

Rok odpisování 
Výše odpisů  

v Kč 

Suma oprávek  

v Kč 

Zůstatková 

hodnota  

v Kč 

2015 743 589 743 589 6 016 311 

2016 1 504 078 2 247 667 4 512 233 

2017 1 504 078 3 751 745 3 008 155 

2018 1 504078 5 255 823 1 504 077 

2019 1 504 077 6 759 900 0 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  Analýza tabulky: Stroj je zařazen do druhé odpisové skupiny a 

odpisové sazby byly použity z tabulky č. 9. Suma oprávek je součet 

jednotlivých odpisů ze sloupce „výše odpisů v Kč“. Z tabulky je jasně viditelné, 

že stroj je za dobu leasingu zcela odepsán. 

 

  První podmínku splňují oba druhy leasingu, protože oba jsou 

stanoveny na 60 měsíců, což koresponduje s délkou odpisování majetku v 

druhé odpisové skupině. 

  V našem modelovém případě poskytuje společnost IKB tři možnosti 

ukončení leasingové smlouvy co se týče operativního leasingu a to odkoupením 

předmětu, navrácením anebo prodloužením smlouvy. 

   U operativního leasingu jsou splátky leasingu daňově uznatelné vždy, 

ale je třeba dávat pozor v případě, že by se společnost rozhodla daný stroj 

odkoupit po ukončení smlouvy. Pokud by tak učinila, tak je třeba věnovat 

pozornost podmínce č. 2 jako u finančního leasingu a to takovým způsobem, že 

odkupní cena musí být stejná, nebo vyšší než zůstatková hodnota vypočtená 

rovnoměrnými odpisy dle §24 odst. 5 a). 

  Odkupní cena stroje u operativního leasingu činí 20% z PC neboli 

1 351 980Kč > 0 Kč. Tato podmínka je splněna i u finančního leasingu, který 

má odkupní cenu 5 000 Kč > 0 Kč 
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   Z textu výše uvedeného vyplývá, že druhá i třetí podmínka je 

splněna pro oba druhy leasingu. 

  Jako reakce na předchozí text a zjištění skutečnosti, že oba leasingy v 

něm popsané jsou plně daňově uznatelné, budou v následujících tabulkách 

vypočteny celkové splátky tvořené časovým rozlišením 1. ZV splátky a 

jednotlivými anuitními splátkami leasingu. 

Tabulka č. 27: Daňově uznatelné náklady plynoucí z operativního leasingu 

Rok 

Výdaje 

na splátky 

 v Kč 

Partikulárně vyčíslené 

 výdaje  

Součet daňově 

uznatelných  

nákladů v Kč 

2015 1 800 006 (12*93 668) + (12*11 266,5) 1 259 214 

2016 1 124 016 (12*93 668) + (12*11 266,5) 1 259 214 

2017 1 124 016 (12*93 668) + (12*11 266,5) 1 259 214 

2018 1 124 016 (12*93 668) + (12*11 266,5) 1 259 214 

2019 1 124 016 (12*93 668) + (12*11 266,5) 1 259 214 

Celkem 6 296 070 Kč   6 296 070 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 28: Daňově uznatelné náklady plynoucí z finančního leasingu 

Rok 

Výdaje 

na splátky 

 v Kč 

Partikulárně vyčíslené 

 výdaje  

Součet daňově 

uznatelných  

nákladů v Kč 

2015 2 086 710 (12*117 560) + (12*11 266,5) 1 545 918 

2016 1 410 720 (12*117 560) + (12*11 266,5) 1 545 918 

2017 1 410 720 (12*117 560) + (12*11 266,5) 1 545 918 

2018 1 410 720 (12*117 560) + (12*11 266,5) 1 545 918 

2019 1 410 720 (12*117 560) + (12*11 266,5) 1 545 918 

Celkem 7 729 590 Kč   7 729 590 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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  Analýza tabulky č. 27 a 28: Jak si lze povšimnout, tak výsledná 

daňová úspora se rovná výši celkových splátek. Obě tabulky jsou sestaveny za 

pomocí tabulky č. 16, 17 a použití časového rozlišení 1. ZV splátky. 

4.9.1. Daňová úspora plynoucí z daňově uznatelných nákladů  

  Jelikož u finančního i operativního leasingu společnost KLM, s. r. o. 

dodrží zákonné podmínky, tak si tyto splátky zahrne do daňově uznatelných 

nákladů a na jejich úkor si sníží základ daně. Z logiky věci vyplývá, že s 

rostoucí výší splátky roste také přímo úměrně i daňová úspora s ní související.  

  Daňovou úsporu dále už jen DÚ lze vypočítat pomocí vzorce: 

Vzorec č. 6: Výpočet daňové úspory 

DÚ = ( RS + PČN ) * SD 

DÚ - Daňová úspora 

RS - Roční splátka 

PČN - Poměrná část nájemného z 1. ZV splátky 

SD -   Sazba daně (v %) 

 

  Sazba daně z podnikání platná pro rok 2015 činí 19%. 

 

  V následujících tabulkách je provedena daňová úspora vyplývající z 

tabulek č. 27 a 28. Je prováděna na bázi ročních splátek z důvodu přehlednosti. 

Jednotlivé sloupce jsou matematicky zaokrouhleny. 
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Tabulka č. 29: Daňová úspora z operativního leasingu 

 

Rok 

Roční 

splátka v 

Kč (I) 

Roční 

poměrná 

část 1. ZV 

splátky v 

Kč (II) 

Součet 

celkových 

výdajů  

(I) + (II) 

Daňová 

 úspora v 

Kč 

Výdaj na 

leasing po  

odpočtu 

daňové 

úspory v Kč 

2015 1 124 016 135 198 1 259 214 239 251 1 019 963 

2016 1 124 016 135 198 1 259 214 239 251 1 019 963 

2017 1 124 016 135 198 1 259 214 239 251 1 019 963 

2018 1 124 016 135 198 1 259 214 239 251 1 019 963 

2019 1 124 016 135 198 1 259 214 239 251 1 019 963 

Celkem 5 620 080 675 990 6 296 070 1 196 253 5 099 817 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 30: Daňová úspora z finančního leasingu 

 

Rok 

 Roční 

splátka v 

Kč (I) 

Roční 

poměrná 

část 1. ZV 

splátky v 

Kč (II) 

Součet 

celkových 

výdajů  

(I) + (II) 

Daňová 

 úspora v 

Kč 

Výdaj na 

leasing po  

odpočtu 

daňové 

úspory v Kč 

2015 1 410 720 135 198 1 545 918 293 724 1 252 194 

2016 1 410 720 135 198 1 545 918 293 724 1 252 194 

2017 1 410 720 135 198 1 545 918 293 724 1 252 194 

2018 1 410 720 135 198 1 545 918 293 724 1 252 194 

2019 1 410 720 135 198 1 545 918 293 724 1 252 194 

Celkem 7 053 600 675 990 7 729 590 1 468 622 6 260 968 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  Analýza tabulek: Tabulky jsou sestaveny na základě tabulek č. 27 a 28 

a jednotlivé výpočty probíhají na roční bázi (12 měsíců). Sloupec daňové 

úspory je vypočítán podle vzorce č. 6 a je použita daňová sazba 19%, která je 



62 

 

platná v roce 2015. Výdaj na leasing po odpočtu daňové úspory je vypočten 

jako rozdíl sloupce celkové výdaje a daňové úspory. 

  Tabulky daňové úspory budou pro větší přehlednost znázorněny v grafu, 

který bude zachycovat postupný růst úspory plynoucí z leasingových splátek k 

základu daně. 

 

Graf č. 3: Daňový štít vytvořený na základě splátek finančního a 

operativního leasingu 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  Analýza grafu: Z tabulky jasně vyplývá, že z hlediska výše daňové 

úspory se jeví finanční leasing jako výhodnější. Je to způsobeno výší splátky, 

která činí 117 560 Kč bez DPH oproti 93 668 Kč u operativního leasingu. 

4.10. Porovnání obou typů leasingu z hlediska DPH 

  V roce 2015 činí sazba DPH 21%. Jelikož se nedají předvídat změny 

výše DPH, tak budeme pro celou dobu trvání leasingu používat tuto sazbu. 

Leasingové splátky jsou hrazeny vždy na počátku kalendářního měsíce a to k 

8. dni. 
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4.10.1. Finanční leasing z hlediska DPH 

  Jelikož společnost v leasingové smlouvě ujednala právo odkupu 

předmětu po skončení leasingu, tak se DPH neodvádí jednorázově, ale postupně 

v jednotlivých splátkách. Ve smlouvě bylo dále stanoveno, že pojištění bude 

součástí leasingové splátky a DPH bude tedy počítáno z celkové hodnoty této 

anuitní platby. Výše uvedené informace budou shrnuty v následující tabulce, 

která je převzata z tabulky č. 16. 

Tabulka č. 31: Klasický finanční leasing z daňového pohledu 

Finanční leasing Bez DPH Z toho DPH Celkem 

1. ZV splátka (10% z PC) 675 990 Kč 141 958 Kč 817 948 Kč 

Měsíční splátka 114 822 Kč 24 113 Kč 138 935 Kč 

Pojištění 2 738 Kč 575 Kč 3 313 Kč 

Měsíční splátka včetně 

pojištění 
117 560 Kč 24 688 Kč 142 248 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  Naše společnost KLM, s. r. o. je plátce DPH a po pěti letech má celkový 

nárok na odpočet daně ve výši 1 623 214 Kč. Tento výpočet byl proveden 

následujícím způsobem: 141 958 + (60*24 688) = 1623 214 Kč. 

4.10.2. Operativní leasing z hlediska DPH 

  Analýza operativního leasingu bude vypracována na obdobném principu 

jako finanční leasing a informace budou převzaty z tabulky č. 17. 

Tabulka č. 32: Operativní leasing s VZH z daňového pohledu 

Operativní leasing Bez DPH Z toho DPH Celkem 

1. ZV splátka (10% z PC) 675 990 Kč 141 958 Kč 817 948 Kč 

Měsíční splátka 93 668 Kč 19 670 Kč 113 338 Kč 

Pojištění 2 738 Kč 575 Kč 3 313 Kč 

Měsíční splátka včetně 

pojištění 
96 406 Kč 20 245 Kč 116 651 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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  Z operativního leasingu plyne po uplynutí 5. let celkový nárok na 

odpočet ve výši 1356 674 Kč. Výpočet byl proveden následovně: 141 958 + 

(60*20 245) = 1 356 674 Kč. 

  Shrnutí kapitoly: Nastavení smlouvy z hlediska odkupu předmětu 

leasingu je u finančního leasingu třeba zvážit, protože pokud by byla smlouva 

nastavena způsobem, že leasingová společnost po uplynutí leasingu převede 

tento majetek na pronajimatele, tak by naše společnost KLM, s. r. o. musela 

uhradit DPH z plné ceny jednorázově a to by mohlo velmi negativně ovlivnit 

cash-flow firmy. Aktuálním nastavením smlouvy se jeví finanční leasing z 

pohledu DPH jako výhodnější, protože z něj plyne vyšší nárok na odpočet. 

U obou druhů leasingu budou splátky podkladem pro odvod a zároveň odpočet 

daně. 

4.11. Současná hodnota peněz (diskont peněžních toků) 

  Faktor času hraje svou roli v ekonomickém prostředí u každé 

společnosti. Hodnota peněz je proměnlivá v čase a proto musíme tento faktor 

použít i na naši analýzu leasingových splátek. Zjednodušeně se dá tedy říci, že 

pokud k dnešnímu datu zaplatíme nějakou částku, tak hodnota této částky může 

po určité délce časového horizontu měnit svou hodnotu. Časová hodnota 

jakožto ukazatel, který bude v následující komparaci použit, znázorňuje 

souhrn všech vynaložených výdajů souvisejících s leasingovým splácením k 

danému datu.  

  Tato hodnota se vypočítává pro každý měsíc zvlášť a výpočty budou 

obsahovat leasingové splátky včetně pojištění bez DPH, použité z tabulky č. 

16 a 17. Vzhledem k tomu, že by výpočet šedesáti diskontovaných částek 

zabral příliš mnoho místa, tak bude v následujících výpočtech znázorněna 

pouze první, prostřední a závěrečná diskontovaná splátka. Vypočtené 

diskontované splátky jsou přiloženy v příloze č. 1 a č. 2. 
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4.11.1. Výpočet současné hodnoty plateb v rámci finančního leasingu 

Vzorec č. 7: Výpočet současné hodnoty plateb 

 

   č   á          
         á    á   

      
 

i – úroková míra 

n – počet plateb 

 

Diskont 1. splátky: 

  Jelikož je ve smlouvě stanovena úroková míra 2,46 % p. a., tak tuto 

procentní sazbu musíme převést do měsíčního vyjádření: (0,0246/12) = 0,00205 

a tato výsledná sazba bude využita u všech leasingových splátek. 

 

   č   á          
       

            
          č 

Diskont 30. splátky: 

   č   á          
       

             
             č 

Diskont závěrečné 60. splátky: 

   č   á          
       

             
             č 

 

  Výše vypočtené diskontované splátky budou pro přehlednost shrnuty v 

následující tabulce, ve které bude i znázorněno snížení hodnoty jednotlivých 

splátek na úkor času. 
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Tabulka č. 33: Diskontované splátky finančního leasingu 

 

Splátka 

 č. 

Současná 

 hodnota v Kč 

Snížení hodnoty oproti první 

diskontované splátce v Kč 

1 117 560,00 0,00 

30 110 781,49 -6 778,51 

60 104 180,26 -13 379,74 

Celkem 6 644 263,55 Kč -409 336,45 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  Analýza tabulky: Snížení hodnoty oproti první splátce bylo vypočteno 

jako rozdíl splátky následující od splátky první neboli: (110 781,49 – 117 560) 

= -6 778,51 Kč atd. Řádek „Celkem“ nekoresponduje s aktuálním obsahem 

tabulky, ale znázorňuje součty všech 60 diskontovaných splátek, které se 

nacházejí v příloze č. 1. 

 

  Stejná analýza, která byla použita v rámci finančního leasingu, bude 

následně vytvořena i pro operativní leasing s VZH. 

4.11.2. Výpočet současné hodnoty plateb v rámci operativního leasingu s VZH 

Diskont 1. splátky: 

 

   č   á          
      

            
         č 

 

Diskont 30. splátky: 

 

   č   á          
      

             
            č 

Diskont závěrečné 60. splátky: 

 

   č   á          
      

             
            č 

   

Výše vypočtené diskontované splátky budou shrnuty v následující tabulce. 
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Tabulka č. 34 Diskontované splátky operativního leasingu 

 

Splátka 

 č. 

Současná 

 hodnota v Kč 

Snížení hodnoty oproti první 

diskontované splátce v Kč 

1 96 406,00 0,00 

30 90 847,23 -5 558,77 

60 85 433,84 -10 972,16 

Celkem 5 448 680,43 Kč -335 679,57 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  Analýza tabulky: Tabulka č. 34 je sestavena na stejném principu jako 

předchozí tabulka č. 33. V příloze č. 2 bude přiložena její kompletní verze. 
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Závěr 

  Pořízení strojů jako investice do rozvoje firmy a její výroby je vždy 

nákladný proces, protože investice do takovýchto sfér podniku často dosahují 

řádů několika miliónů. Ať už malé či velké firmy vždy posuzují výhodnost 

určitých variant a zkoumají případné dopady dané investice na jejich možnosti 

financování a pohyby peněžních toků. Většina společností se snaží vyhýbat 

financování formou okamžité koupě, protože je to velmi nákladné a z hlediska 

daní ne příliš výhodné. Leasingové financování je jednou z mnoha možností 

financování majetku a tedy vyhnutí se jednorázové investici.  

 

  Mezi základní a nejčastěji využívané druhy leasingu patří finanční a 

operativní leasing. Zásadní rozdíl mezi těmito druhy leasingu lze spatřit v délce 

leasingové smlouvy. Operativní leasing má tuto délku neomezenou a finanční 

leasing, aby byl z hlediska uznatelnosti daňových nákladů finančně výhodný, 

musí mít délku trvání leasingové smlouvy shodnou s dobou odpisování 

majetku. 

 

  Jaké jsou tedy výhody jednotlivých forem leasingového financování? 

Operativní leasing je výhodný pro firmy, které následně po ukončení leasingové 

smlouvy nemají zájem daný majetek zařadit do obchodního majetku. Operativní 

leasing lze díky této skutečnosti přirovnat k formě pronájmu a i z praktické části 

vyplývá, že u této formy financování požaduje leasingová společnost nižší 

splátky než u klasického finančního leasingu. Finanční leasing častěji volí 

firmy, které mají přesně opačný zájem a tedy zařadit po ukončení financování 

majetek do svého vlastnictví. 

 

  V praxi se stává, stejně jako v našem modelovém příkladě, že u 

financování strojů, které jsou svou složitostí a velikostí velmi nákladné a těžko 

předvídatelné z hlediska nákladů s provozem souvisejících, že část služeb o 

které se stará leasingová společnost při financování formou operativního 

leasingu, přechází na správu pronajimatele. Ten si pak může sám zvolit třeba 

druh pojištění, nebo jakým způsobem bude stroj udržován a opravován.  



69 

 

  Nyní můžeme porovnat jednotlivé formy financování z hlediska 

rizikovosti a daní, tak jak bylo stanoveno v cíli práce. 

 

  Z hlediska výše splátek se jeví operativní leasing jako výhodnější, tato 

skutečnost však může mít taky druhou stránku věci a tou je daňová uznatelnost 

splátek. Pokud společnost dodrží veškeré podmínky stanovené v zákoně, tak 

může své splátky plně daňově uplatnit a tímto způsobem korigovat výši základu 

daně. Riziková stránka výše splátky má však i jiné dopady co se týče cash-flow. 

Jak bylo v praktické části uvedeno, může společnost volit více druhů finanční 

správy podniku. Jedná se hlavně o čistou hodnotu cash-flow, která znázorňuje 

finanční toky. Tento ukazatel je jeden z mnoha finančních nástrojů, který 

společnosti využívají k tomu, aby zjistili množství finančních prostředků, které 

mají k dispozici. Vysoká hodnota cash-flow může znamenat, že firma má velké 

množství peněžních prostředků, které by mohla využít na případné financování 

jiných investic nebo je jinak zhodnotit. Proto společnost volí mezi nízkou a 

vysokou hladinou cash-flow a snaží se nalézt optimální variantu. V případě že 

by zvolila formu financování s vysokou výší splátek, tak by se mohla dostat do 

platební neschopnosti. 

  

  Z hlediska daní se dá jednoznačně říci, že finanční leasing by byl 

výhodnější variantou, protože výše splátky placená v průběhu trvání smlouvy je 

vyšší. Z ní plyne vyšší daňová uznatelnost a vyšší nárok na odpočet daně. 

 

  Rizikovost v našem případě lze porovnávat na skutečnosti, zda byly 

splněny veškeré podmínky stanovené pro daňovou uznatelnost a zda společnost 

neukončila leasing předčasně. Pokud by se stalo, že by nebyly splněny všechny 

podmínky pro uznatelnost, tak by finanční leasing byl mnohem méně výhodný 

než operativní, protože ten je daňově uznatelný vždy. Předčasné ukončení 

leasingové smlouvy bylo vytýčeno již v teoretické části této práce a je z něj 

patrné, že v případě předčasného ukončení má společnost nárok si daňově uznat 

jen část splátek připadajících na skutečnou délku finančního leasingu. Dá se 

tedy říci, že finanční leasing je rizikovější produkt než operativní leasing a to 

hlavně kvůli povinnostem splnit podmínky daňové uznatelnosti.  
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  Při rozhodování mezi finančním a operativním leasingem je důležité si 

také ujasnit, zda má společnost v plánu předmět leasingu po ukončení smlouvy 

koupit či nikoliv. Pokud by společnost s jistotou věděla, že předmět leasingu 

bude využívat i po ukončení smlouvy, tak by financování pomocí finančního 

leasingu bylo výhodnější. Nevznikly by totiž vysoké výdaje na úhradu 

zůstatkové hodnoty předmětu, které by také mohly vézt k dalšímu zadlužování. 

 

  Na základě výpočtů a analýz v praktické části nelze jednoznačně říct, že 

by skutečnosti v ní zjištěné platily pro veškeré komodity vyskytující se na 

finančním trhu. Každá leasingová společnost má jiné požadavky a ke každému 

svému klientovi přistupuje subjektivně z hlediska bonity a rizika. Dle informací 

získaných od společnosti IKB leasing je často výhodnější a jednodušší na 

správu operativní leasing a to z důvodu lepší flexibility smlouvy a také způsobů 

ukončení. 
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