
 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Abstrakt 

 

Cílem bakalářské práce je analyzovat výhodnost financování pomocí leasingu, úvěru a koupí 

za hotové peníze. Teoretickou část charakterizují základní pojmy a definice leasingu a úvěru. 

Praktická část se věnuje porovnáním jednotlivých forem financování majetku pomocí metody 

čisté výhody leasingu a metody diskontovaných výdajů na leasing a úvěr s ohledem na další 

kritéria. Na základě těchto kritérií je navrženo konkrétní řešení. 
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Abstrakt 

 

The aim of this this bachelor thesis is to analyze the advantages of financing through lease, 

loan and buying for cash.The theoretical part describes the basic concepts and definitions of 

leasing and credit. The practical part is devoted to comparing different forms of finance assets 

using the method of net leasing advantage and discounted costs of leasing and loan to other 

criteria. Having compared the criteria I suggest a specific solution. 
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1 Úvod 

 

Náplní mé bakalářské práce je porovnání financování podniku prostřednictvím 

leasingu, úvěru a koupí za hotové peníze. Posuzování vhodného financování investic je velmi 

důležité a patří k základním předpokladům pro finanční zdraví podniku. Z tohoto důvodu je 

velmi důležité se tomuto rozhodování pečlivě věnovat a promyslet veškeré dopady, které 

mohou nastat při konečném rozhodnutí. 

 Dnešní ekonomická situace, která je nyní v České republice, neumožňuje některým 

lidem, podnikatelům či firmám pořídit si majetek za vlastní finanční prostředky, a tak se 

rozhodují, jak jinak mohou daný majetek financovat. Existuje mnoho druhů financování 

majetku a jedním z nich je pořídit majetek s pomocí leasingu, což je v České republice 

nejčastější variantou financování. Další variantou, se kterou se lze setkat, je financování 

majetku pomocí úvěru nebo pořídit majetek z vlastních finančních prostředků. 

 Všechny tyto varianty financování majetku mají samozřejmě také své výhody, ale i 

nevýhody, a proto je velmi důležité je při rozhodování náležitě zvážit. Mezi nejpodstatnější 

úskalí v rozhodování je zvážit případnou administrativní náročnost, zda je podnik schopen 

případně ručit majetkem a také je třeba dbát na daňové dopady a finanční náročnost.  

 Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se věnuje možnostem 

financování majetku prostřednictvím leasingu z teoretického hlediska. Druhá kapitola se 

věnuje možnostem financování majetku prostřednictvím úvěru a koupí za hotové peníze, také 

z teoretického hlediska. Třetí kapitola se zabývá metodami hodnocení finanční náročnosti 

financování majetku podniku a analýzou metod, které udávají to, jaký způsob financování 

majetku je výhodnější.  

Praktická část se nachází v další kapitole mé bakalářské práce a je věnována použití 

získaných znalostí ze zpracování teoretické části bakalářské práce, na určitém příkladu 

pořízení majetku do výrobního podniku a porovnat, která metoda pro financování majetku je 

pro daný podnik výhodnější pomocí určitých metod.  

Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu pomocí metody diskontovaných výdajů 

a pomocí metody čisté výhody leasingu. Výsledkem práce bude určení na základě příkladu, 

který druh financování je tím nejvhodnějším pro daný podnik.  
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2 Leasing 

 

Pojem leasing pochází z anglického slovesa „to lease“, což česky znamená pronajímat 

nebo propůjčovat. Leasing je tedy anglickým ekvivalentem pronájmu resp. nájmu. Slovo 

„leasing“ má řadu mírně odlišných významů, v závislosti na typu smluvního ujednání. 

Význam se také může lišit stát od státu [1]. Z obecného hlediska jde o specifickou formu 

financování majetku, kdy pronajímatel poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění 

nájemci k užívání určitý majetek. Specifickou formou financování je proto, že nejde přímo o 

získání nových vlastních nebo cizích prostředků, ale o získání potřebného výrobního nebo 

jiného majetku, aniž by musel podnik v okamžiku získání daného majetku uhradit jeho plnou 

hodnotu. Tím se leasing zásadně odlišuje od tradičního způsobu financování majetku, při 

kterém financující společnost poskytne podniku na pořízení majetku úvěr, který potom podnik 

splácí společně s úroky. Nájemce tento majetek využívá po smluvně dohodnutou dobu a 

zavazuje se platit pronajímateli stanovené nájemné. Po dobu pronájmu zůstává majetek ve 

vlastnictví pronajímatele. Na nájemce přechází pouze právo daný majetek užívat po dobu 

pronájmu. Podnik jej většinou neodepisuje a leasingové splátky jsou brány jako náklad 

podniku, snižující daňovou základnu. 

Leasing je produkt, který nabízí banky, ale i obchodní společnosti, které mají 

živnostenské oprávnění pro poskytování pronájmu. Leasing umožňuje podnikům pořízení 

dlouhodobého majetku. Z ekonomického hlediska pomáhá leasing podnikům pořízení 

majetku, který budou využívat k dosahování výnosů, i když podnik není jeho majitelem. 

 

2.1 Druhy leasingu 

 

Vyspělý leasingový trh nabízí podnikatelům velký počet různých druhů leasingů. 

Nejčastěji se rozlišuje krátkodobý finanční leasing a dlouhodobý operativní pronájem. Dále 

na domácí a přeshraniční leasing, na pronájem, kdy odpisy odvádí nájemce, a pronájem, kdy 

odpisy provádí pronajímatel atd. Z hlediska praktického leasingu se rozlišují především dva 

základní druhy leasingu, jedná se o finanční a operativní leasing [2]. 
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2.1.1 Operativní leasing 

 

Operativním leasingem se rozumí krátkodobý pronájem, kdy je doba pronájmu kratší, 

než ekonomická životnost majetku. Jde o alternativní cestu, jak získat určitý majetek ke 

krátkodobému či střednědobému užití. Jde o majetek, u kterého se nepředpokládá trvale 

využití po dobu životnosti majetku nebo jde o majetek, u kterého dochází k rychlému 

morálnímu či fyzickému opotřebení nebo je nutné jej často inovovat. To jsou důvody, při 

kterých se nevyplatí pořizovat majetek do svého vlastnictví. Výhodnější je najít jiný způsob 

řešení, jak získat požadovaný majetek jinou cestou, ale jen pro účely užívání.   

Operativní leasing je druh leasingu, při kterém pronajímatel – leasingová společnost 

poskytne na základě leasingové smlouvy majetek leasingu nájemci po dobu leasingové 

smlouvy. U tohoto druhu leasingu zůstává majetek leasingu ve vlastnictví pronajímatele – 

leasingové společnosti i po uplynutí doby leasingové smlouvy. Nájemce platí v leasingových 

splátkách pouze reálně amortizovanou část majetku leasingu. Po uplynutí leasingové smlouvy 

se pronajatý majetek navrací zpět pronajímateli – leasingové společnosti. Pronajímatel – 

leasingová společnost zajištuje údržbu, opravy a servis za pronajatý majetek. Tento druh 

leasingu se vyžívá např. u pronájmu osobních automobilů nebo počítačů. 

Operativním leasingem se rozumí smlouva, podle které jedna strana s podnikatelským 

záměrem poskytne za úplatu druhé straně (leasingovému nájemci) jimi zvolený předmět do 

užívání, například automobil. Operativní leasing se sjednává na dobu od 12 do 60 měsíců, 

nejčastěji však na 36 měsíců. Pro výpočet měsíční splátky je důležité také předpokládaný 

roční nájezd automobilem. Po dobu leasingové smlouvy je pronajímatel zodpovědný za 

veškerá rizika, která jsou spojena s vlastnictvím vozidla jako například nehoda, odcizení, 

poškození, běžný servis, atd. Předmět operativního leasingu je po uplynutí leasingové doby 

stále majetkem pronajímatele. 

 

2.1.2 Finanční leasing 

 

Finanční leasing patří mezi nejpoužívanější metody financování majetku pomocí 

leasingu. Finanční leasing je základním druhem leasingu, u něhož je financovaný předmět po 

dobu finančního leasingu ve vlastnictví financující (leasingové) společnosti. Po uplynutí doby 

leasingu dochází k odkupu najaté věci nájemcem. Tento druh leasingu je dlouhodobější než 
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operativní leasing a většinou se kryje s dobou ekonomické životnosti pronajímaného 

předmětu. U finančního leasingu obvykle pronajímatel přenáší pomocí smlouvy na nájemce i 

povinnosti spojené s opravami, údržbou či servisními službami.  

Finanční leasing, přestože je řazen mezi vztahy nájemní, představuje svým způsobem 

specifickou formu pořízení majetku. Předmět pronájmu (typ, značku) a pronajímatele si 

vybírá nájemce. Dodavatelem pronajímané věci může být pronajímatel, externí dodavatel 

nebo i sám nájemce (v případech tzv. zpětného finančního leasingu). Právním vlastníkem 

pronajatého majetku se stává, a po dobu trvání nájmu i zůstává, pronajímatel [3]. 

Riziko leasingové společnosti snižuje vlastnictví předmětu financování. V případě 

nesplácení pohledávky může dojít k využití trestního zákoníku (§207, „o neoprávněném 

užívání cizí věci“). Finanční leasing představuje dlouhodobý nezrušitelný pronájem, po jehož 

skončení přechází vlastnické právo k předmětu leasingu na nájemce, který jej odkupuje za 

odkupní cenu, jejíž výše je často velice nízká. Riziko odcizení nebo zničení při havárii je 

kryto havarijním pojištěním, které sjednává leasingová společnost. Leasingová společnost 

většinou sjednává pojištění za nižší sazby, než individuální pojištěnec. Lze také sjednat 

pojištění rizika nesplácení z důvodu pracovní neschopnosti apod. [4], [5]. 

Finanční leasing je brán jako smlouva, dle které jedna strana s určitým 

podnikatelským záměrem a za určitou úplatu poskytne straně druhé (leasingovému nájemci) 

jím určený a vybraný předmět k dlouhodobému užívání. Rozhodující části a všechna rizika a 

užitky, které jsou spojeny s vlastnictvím leasingu, přecházejí na nájemce.  

 

Finanční leasing lze charakterizovat několika body:  

 

 Nájemce si předem vybírá typ a značku zboží a až poté určuje dodavatele, se kterým 

sjedná parametry dodávky, včetně ceny, záruky a způsobu uplatňování případné 

reklamace. S dodavatelem po domluvě uzavírá dodavatelskou smlouvu. Nájemce si 

rovněž volí pronajímatele, tj. leasingovou společnost.  

 Pronajímatel (leasingová společnost) je investorem, který kupuje zboží od dodavatele 

a uzavírá s ním kupní smlouvu. Jakmile je zboží dodáno, svěřuje se nájemci k plnému 

užívání, přičemž právně, na základě smlouvy, zůstává majitelem pronajímatel.  

 Nájemce může plně využívat dodané zboží. V pravidelných intervalech musí splácet 

pronajímateli sjednané splátky. U finančního leasingu není nájemce zproštěn platit 
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leasingové splátky ani při nefunkčnosti zařízení, nájemce nese riziko pramenící ze 

ztráty, opotřebení či poškození zařízení.  

 Po dobu nájmu si provádí z pronajatého majetku odpisy pronajímatel.  

 Smlouvy o finančním leasingu nejdou vypovědět ze strany nájemce. Pokud smlouvu 

předčasně ukončí pronajímatel z důvodu nedodržení smluvních podmínek, uhradí 

vzniklé náklady nájemce.  

 

Finanční leasing lze dále dělit:  

 

 přímý finanční leasing, 

 nepřímý finanční leasing (zpětný leasing), 

 úvěrový leasing. 

 

Přímý finanční leasing 

 

Nájemce určí druh majetku, popřípadě i dodavatele, podmínky dodávky a cenu 

zařízení, který nájemce požaduje. Pronajímatel vypracuje podmínky leasingu, jako např. 

stanoví výši leasingových splátek a akontaci. Pronajímatel koupí požadovaný majetek od 

výrobce a na základě leasingové smlouvy pronajme majetek nájemci. Nájemce je po uzavření 

leasingové smlouvy povinen platit leasingové splátky. U přímého finančního leasingu zde 

fungují jen dva partneři vedle dodavatele majetku, pronajímatel – leasingová společnost a 

nájemce. Nájemce je obvykle povinen majetek udržovat, platit pojištění a daně. 

Na pořízení požadovaného majetku jsou potřeba finanční prostředky, které pochází od 

jednoho investora, kterým může být buď sám pronajímatel – leasingová společnost nebo 

banka, která pronajímateli – leasingové společnosti poskytne úvěr. Pronajímatel poté nese 

plnou zodpovědnost na splácení úvěru nájemcem. 

 

Nepřímý finanční leasing 

 

Pronajímatel odkoupí majetek od budoucího nájemce a zpět mu jej pronajme, tudíž 

majetek neopustí místo, na kterém se nachází. Pronajímatel uhradí nájemci tržní cenu 

majetku. Nájemce je po uzavření leasingové smlouvy povinen hradit pronajímateli splátky, 

které zahrnují tržní cenu, náklady a zisk pronajímateli. Po splacení všech splátek se nájemce 
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stává vlastníkem majetku. Výhodou nepřímého leasingu je, že nájemce zpět obdrží peněžní 

prostředky. 

 

2.1.3 Úvěrový leasing  

 

Úvěrový leasing je nejpoužívanější typ finančního leasingu. Jde o třístranný vztah 

mezi nájemcem, pronajímatelem a věřitelem. Úvěrový leasing funguje tak, že si nájemce 

vybere druh majetku, který požaduje a využívá jej, přičemž splácí leasingové splátky. 

Pronajímatel – leasingová společnost koupí majetek, který požaduje nájemce. Pronajímatel – 

leasingová společnost má požadovaný majetek ve svém vlastnictví. Požadovaný majetek 

financuje pronajímatel - leasingová společnost většinou 20 – 40 % z tržní ceny a zbytek 

financuje úvěrem od věřitele (banka, penzijní fond, pojišťovna). Do financování majetku 

leasingu je zahrnuto více investorů a leasingová společnost. Investoři nemají právo vůči 

pronajímateli – leasingové společnosti požadovat splacení svých půjček. 

 

2.2 Cena leasingu  

 

Cenou za leasing se pokládá leasingová cena, která je většinou rozložena a splácena 

v pravidelných splátkách, a to buď v měsíčních, čtvrtletních, případně ročních. Leasingová 

cena, kterou platí nájemce pronajímateli, zahrnuje jednotlivé splátky pořizovací ceny majetku, 

leasingovou marži pronajímatele leasingové společnosti a ostatní náklady pronajímatele 

spojené s pronajatým majetkem. V rámci leasingových splátek jsou tyto poplatky přesouvány 

na nájemce. Jde hlavně o úroky z úvěru, který si leasingová společnost bere na pořízení 

majetku, který poté pronajímá nájemci, o případné poplatky bance za vedení úvěrových účtů 

nebo jiné správní náklady spojené s leasingem atd. Celková výše leasingové ceny je součet 

jednotlivých leasingových splátek. V leasingových smlouvách se také často objevuje pojem 

leasingový koeficient.  

Leasingový koeficient říká, o kolik je leasingová cena pronajatého majetku vyšší ve 

srovnání s pořizovací cenou (příp. pořizovací cenou zvýšenou o rekapitulaci nebo sníženou o 

dekapitalizaci dopředu poskytovaných záloh na pořízení potom pronajímaného majetku). 

Výše leasingového koeficientu také říká, jaký násobek pořizovací ceny (příp. upravené o 

rekapitalizaci či dekapitalizaci) pronajatého majetku zaplatí pronajímateli nájemce po dobu 
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trvání leasingové smlouvy. Výše leasingového koeficientu umožňuje základní (avšak nikoliv 

jediné) orientační měřítko pro posouzení nabídek jednotlivých leasingových společností. 

 

2.3 Leasingový koeficient 
 

Leasingový koeficient je koeficient, který vyjadřuje celkové navýšení nákladů oproti 

nákupu majetku za hotové peníze. Také udává, o kolik více zaplatí nájemce za majetek na 

leasing (včetně zůstatkové ceny) oproti tomu, než by si požadovaný majetek koupil nájemce 

přímo. Leasingový koeficient lze vypočítat podle následujícího vzorce: 

𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =  
𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒 𝑛𝑎 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔

𝑝𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑝ř𝑒𝑑𝑚ě𝑡𝑢
                                      (5) 

Leasingový koeficient je nejpřesnější, pokud čitatel leasingového koeficientu obsahuje 

celkové výdaje na leasing (akontace, poplatek, všechny splátky a zůstatkovou hodnotu včetně 

DPH). Jestliže je do leasingových splátek zahrnuto pojištění majetku leasingu, tak toto 

pojištění se do výpočtu leasingového koeficientu nezahrnuje. Ve jmenovateli se uvádí 

pořizovací cena majetku leasingu včetně DPH. Ve výsledku vyjde vždy číslo, které je větší 

než 1, všechna ostatní čísla, která se nachází za desetinnou čárkou po jedničce, udávají, kolik 

zaplatíme navíc. Například koeficient 1, 159 udává, že zaplatíme o 15,9 % více za leasing, 

než kolik je prodejní cena. 

Výše leasingového koeficientu se může u jednotlivých leasingových společností lišit 

kvůli řadě faktorů ovlivňujících tento koeficient. Společnosti si do něj zahrnují cenu svých 

zdrojů, náklady, riziko, náklady na leasingovou smlouvu a další různé faktory. Proto nízký 

leasingový koeficient hned neznamená, že je tato nabídka leasingové společnosti tou 

nejvýhodnější volbou, záleží na požadovaném navýšení první splátky, na rozložení splátek a 

dalších faktorech. 

 

2.4 Leasingová smlouva 
 

České právní předpisy obsahují celou řadu ustanovení týkajících se nájemních smluv, 

nicméně vlastní pojem leasingová smlouva český právní řád nezná. Samotný finanční leasing 

je spíše kombinací několika smluv. 
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Právní náležitosti leasingové smlouvy [6]: 

 Identifikace smluvních stran -  jméno a příjmení, resp. název, adresu bydliště, sídla, 

IČO, příp. DIČ, případně se uvádí rodné číslo. 

 Předmět smlouvy - identifikaci pronajímaného předmětu (pokud možno co 

nejpřesněji, tzn. výrobní číslo, číslo karoserie, značku, výrobce atd.). 

 Datum uzavření smlouvy. 

 Datum účinnosti smluv, je-li odlišné od data uzavření smlouvy – tímto datem se 

obvykle rozumí datum předání předmětu ve stavu obvyklém k užívání a důležité je 

proto, že od tohoto okamžiku dochází k účtování o nákladech a výnosech (výdajích a 

příjmech) týkajících se leasingového vztahu. 

 Dobu trvání leasingového vztahu, příp. datum ukončení leasingového vztahu. 

 Údaj o ceně pronajatého předmětu (vstupní cenu u pronajímatele, leasingové ceně, 

odkupní ceně po skončení pronájmu – může být doplněno formou dodatků ke smlouvě 

– a splátkách nájemného v průběhu leasingového vztahu). 

 Identifikaci, příp. první mimořádné splátky (zvýšené splátky), zálohy na splátky 

nájemného, zálohy na kupní cenu. 

 Obecné stanovení podmínek a povinností nájemce a pronajímatele – odborné 

užívání předmětu nájemcem, stanovení odpovědnosti za škody způsobené na 

pronajatém majetku, ustanovení o tom, zda nájemce může dát pronajatý předmět do 

podnájmu další osobě, povinnost oznámení škody pronajímateli nájemcem včetně 

stanovení termínu pro tento úkon atd. 

 Ustanovení o pojištění předmětu leasingu (kdo je povinen daný předmět pojistit, kdo 

bude platit pojistné atd.). 

 Ustanovení o skutečnosti, zda je nájemce oprávněn provádět na pronajatém majetku 

technické zhodnocení a dohodu o tom, kdo toto technické zhodnocení bude hradit a 

odpisovat. 

 Údaj o případných sankcích vyplívajících z nesplnění podmínek nájemcem či 

pronajímatelem (nehrazení nájemného, nesplnění oznamovací povinnosti atd.), včetně 

penále. 

 Údaj o případném ručení či garanci. 

 Ustanovení o případném předčasném ukončení smlouvy a podmínkách, za kterých 

toto předčasné ukončení lze provést (způsoby předčasného ukončení – např. dohodou, 
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zničením předmětu leasingu, odcizením předmětu leasingu, písemnou výpovědí atd., 

stanovení povinností, které z toho pro nájemce a pronajímatele vyplívají atd.). 

 Ustanovení o přechodu vlastnictví pronajatého majetku z pronajímatele na nájemce 

(týká se finančního leasingu). 

 Závěrečná ustanovení (např. za jakých podmínek lze smlouvu měnit v době trvání 

leasingu atd.). 

 Podpisy obou smluvních stran, příp. jejich razítka. 

 Seznam příloh, např. splátkový kalendář apod.). 

 

2.4.1 Podklady k uzavření leasingové smlouvy 

 

K tomu, aby se leasingová smlouva mohla uzavřít, je nutno mít k dispozici určité 

doklady, které potřebuje leasingová společnost k uzavření smlouvy. Pokud je smlouva 

uzavřená mezi nájemcem a pronajímatelem, jehož hlavní činností není pronájem, pak se tyto 

dokumenty mohou lišit. 

Nájemce uzavírací leasingové smlouvy lze rozdělit do tří skupin [7]: 

 právnické osoby - leasingová společnost bude pro uzavření leasingové 

smlouvy po právnické osobě požadovat tyto dokumenty: 

 občanský průkaz a jeho kopii, 

 výpis z obchodního rejstříku – ne starší než tří měsíce a jeho kopii, 

 účetní závěrku, 

 osvědčení o daňové registraci k DPH, 

 poslední tři výpisy z běžného bankovního účtu, 

 přehled o příjmech a výdajích. 

 fyzické osoby - leasingová společnost bude pro uzavření leasingové smlouvy 

po fyzické osobě požadovat tyto dokumenty: 

 občanský průkaz podnikatele a jeho kopii, 

 živnostenský list nebo koncesi a jeho kopii, 

 osvědčení o daňové registraci k DPH, 

 poslední tři výpisy z běžného bankovního účtu, 

 přehled o příjmech a výdajích 
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 soukromé osoby - leasingová společnost bude pro uzavření leasingové 

smlouvy po soukromé osobě požadovat tyto dokumenty: 

 občanský průkaz a jeho kopii, 

 druhý doklad totožnosti – rodný list, řidičský průkaz nebo cestovní pas, 

 potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu od zaměstnavatele, doklad 

SIPO nebo doklad o placení nájemného a energií 

 souhlas manžela / manželky s leasingovou smlouvou a jejím 

uzavřením. 

 

2.5 Výhody a nevýhody finančního leasingu 

 

Mezi hlavní výhody využívání finančního leasingu patří: 

 firma, která požaduje potřebný majetek, nemusí disponovat celou částkou na pořízení 

majetku, 

 nezvyšuje míru zadluženosti podniku, 

 leasing je většinou dostupnější než úvěr, 

 nájemce si může zahrnout splátky do nákladů a tím snížit daňový základ, 

 jestliže je předmět leasingu využíván pouze během sezóny, je možné se s leasingovou 

společností dohodnout na nepravidelných splátkách. 

Mezi hlavní nevýhody finančního leasingu patří: 

 omezení vlastnictví, kdy majetek po dobu leasingu je ve vlastnictví pronajímatele – 

leasingové společnosti, 

 zvýšení ceny leasingového majetku oproti koupení za hotové peníze, 

 omezení nájemce při užívání majetku a případné provádění potřebných úprav, 

 po uplynutí leasingové smlouvy zůstává podniku odepsaný majetek. 
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3 Úvěr a koupě za hotové 
 

 

 Následující podkapitoly se budou věnovat charakteristikám úvěru a koupí za hotové 

peníze. 

  

3.1 Koupě na úvěr 

 

Koupením majetku na úvěr získá podnik velkou výhodu. Výhoda je v tom, že můžou 

mít požadovaný majetek, ale nepotřebují k jeho pořízení větší množství finančních 

prostředků. Peněžní prostředky firma získá prostřednictvím úvěru z banky nebo jiné úvěrové 

instituce. Majetek koupený na úvěr má výhodu oproti leasingu, a to takovou, že pořízený 

majetek je po zakoupení na úvěr ihned ve vlastnictví kupujícího a může jej zařadit do daňově 

uznatelných nákladů a uplatňovat jak odpisy majetku, tak i placené úroky z úvěrů a půjček. 

Nevýhodou pořízení majetku na úvěr je placení úroků z úvěru, poplatky za vedení úvěrového 

účtu, poplatky za vyřízení úvěru, a hlavní nevýhodou je, že dochází k účetnímu zadlužení 

podniku. 

Úvěr je krátkodobá nebo dlouhodobá půjčka peněz, která je většinou poskytována 

z bankovních zdrojů pro potřeby financování majetku či jiných potřeb. Příliš se neliší od 

zápůjčky, kdy jde o dočasné propůjčení finančních prostředků nebo zboží dlužníkovi 

věřitelem. Dlužník je povinen uhradit věřiteli úrok za poskytnutý úvěr, a to s předem 

dohodnutou splatností. 

Na českém finančním trhu lze najít dva základní druhy úvěrových produktů, a to 

bankovní a nebankovní úvěry. Rozdíl mezi nimi je takový, že se liší požadavky ze strany 

věřitele. Banky mají vyšší požadavky na bonitu a zajištění. Bankovní úvěry nabízí výrazně 

nižší úrokové sazby. 

Klienti, kteří žádají o úvěr a nejsou dostatečně bonitní a nemají dobrou platební 

minulost, nemají velkou možnost získat bankovní úvěr, ale mohou spíše zažádat o nebankovní 

úvěr od společností nebo investorů. Nebankovní úvěry jsou nabízeny za mnohem méně 

výhodnějších podmínek než bankovní úvěry. Malý krátkodobý úvěr může klient získat bez 

jakéhokoliv prokázání svého příjmu a ručitele, ale na stranu druhou je kladen velký důraz na 

včasné splacení úvěru dlužníkem ze strany věřitele. 
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Bankovní úvěry v České republice podléhají kontrole ze strany České národní banky a 

na nebankovní úvěry dohlíží Česká obchodní inspekce. 

 

3.2 Analýza získání úvěru 

 

 Jedním z kroků, jak získat úvěr, je vybrat si nějakou bankovní nebo nebankovní 

instituci, od které bude úvěr čerpán. Hlavním kritériem v hledání vhodné instituce je hledat 

podle poskytovaných úrokových sazeb a maximální doby fixace, což je doba, kdy je 

garantovaná stejná úroková sazba. 

 U většiny společností, které nabízejí úvěry, musí být žadatel občanem s trvalým 

pobytem v České republice. Některé banky mají výjimku a poskytnou úvěr i cizincům 

s trvalým pobytem na území České republiky. Jednou z nutných podmínek je plnoletost. 

Horní věková hranice omezená není, ale jsou i banky, které si horní věkovou hranici stanovily 

kvůli obavám neschopnosti splácet úvěr při dlouhodobé nemoci či smrti. Dalším požadavkem 

pro získání úvěru je to, aby žadatel měl trvalý příjem, který bývá u některých bank také 

limitován, a to například tak, že je požadován minimální měsíční příjem vyšší než 1,4 

násobek životního minima. Některé banky také požadují vedení běžného účtu. 

 

3.3 Právní úprava spotřebitelského úvěru a náležitosti úvěrové smlouvy 

 

Spotřebitelské úvěry jsou v současné době na trhu upraveny dvěma hlavními zákony 

České republiky [8]:  

 Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, 

podle kterého se řídí smlouvy uzavřené v období 1. leden 2002 – 31. prosinec 2010. 

 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, kterým 

se řídí smlouvy uzavřené po datu 1. lednu 2011 (dále jen „Zákon o spotřebitelském 

úvěru“). 
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3.3.1 Náležitosti úvěrové smlouvy 

 

 Požadavky, které jsou kladeny na klienty pro poskytování úvěru, se většinou 

v různých bankách liší, avšak musí splňovat následující obecné podmínky [9]: 

 nejméně dvě ukončená daňová období podnikání, 

 trvalé bydliště (sídlo firmy) a občanství v České republice, 

 kladný výsledek hospodaření, 

 musí být v pořádku platby Finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení a 

zdravotním pojišťovnám, 

 nebýt v konkurzu, likvidaci ani vyrovnání. 

  

3.4 Cena úvěru 

 

 Cenou úvěru se považuje úrok, který je vyjádřen v procentech. Takto vyjádřený úrok 

se nazývá úroková sazba. Úrok se vypočítává z hodnoty, která se nazývá jistina a celková 

výše daného úroku závisí na tom, jaká je výše úrokové sazby, velikosti jistiny a na způsobu 

úročení úvěru. Úročení úvěru se dělí na jednoduché a složené, přičemž jednoduché úročení 

znamená, že jistina zůstává stejná a nenavyšuje se o již vypočtené úroky a to je důvod, proč se 

úrok vypočítává stále ze stejné hodnoty. Tento druh úročení se využívá především u doby 

splatnosti, která je kratší než 1 rok. O složené úroky by se jednalo tehdy, kdy se další úroky 

vypočítávají z jistiny, která je navýšena o minulé úroky. 

 Do ceny úvěru lze také zahrnout poplatky za vedení úvěrového účtu nebo poplatek za 

zřízení úvěru, popřípadě znalecké posudky. 
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3.5 Dělení úvěrů 

 

V České republice se můžeme setkat s mnoha druhy a členěními úvěru. Úvěry lze 

rozdělit podle následujícího dělení [5]: 

 

Podle doby splatnosti: 

 krátkodobý – do 1 roku 

 úvěry na směnku, 

 kontokorentní úvěry, 

 eskontní úvěry, 

 kreditní karty. 

 střednědobý – od 1 – 4 let 

 spotřebitelské úvěry, 

 revolvingové úvěry, 

 hypotéční úvěry, 

 splátkové úvěry, 

 dispoziční úvěry, 

 úvěry v rámci stavebního spoření, 

 leasing automobilů. 

 dlouhodobý – nad 4 roky 

 hypotéční úvěry 

Úvěry dle subjektu: 

 podnikatelské úvěry, 

 úvěry občanům, 

 mezibankovní úvěry, 

 úvěry obcím a městům. 

Úvěry dle poskytovatele: 

 bankovní úvěry, 

 nebankovní úvěry. 
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3.5.1 Kontokorentní úvěr 

 

Kontokorentní úvěr je nejběžnější bankovní produkt, který je poskytován bankami. 

Tento druh úvěru je bankami poskytován v kombinaci s běžným účtem. Klient se předem 

musí s bankou dohodnout na tom, že může ze svého běžného účtu čerpat, i když na svém 

bankovním účtu již nemá své peněžní prostředky, a to do určitého a předem dohodnutého 

limitu. Běžný bankovní účet tak může klesnout do záporných hodnot, ale nejvýše však do 

předem stanoveného limitu. V momentě, kdy klient využije kontokorentní úvěr, čerpá od 

banky úvěr a platí za něj úroky. 

Tento úvěr se řadí k úvěru neúčelovému, tudíž je jedno, k čemu jsou finanční 

prostředky použity, ale kontokorentní úvěr má poměrně vysoké úroky, proto se tento typ 

úvěru vyplatí využít pouze v případě, pokud zjistíme, že je to pro klienta momentálně 

výhodné. Splácení kontokorentního úvěru probíhá automaticky, po připsání jakékoli platby na 

běžný účet. Důležité je však dodržet termín, do kdy musí být kontokorentní úvěr splacen, to 

je, do kdy musí být kladný zůstatek na běžném účtu. Tento termín je dán po dohodě s bankou 

a na jejich obchodních podmínkách. Po následném splacení kontokorentního úvěru a úroků se 

dá znova využít kontokorentní úvěr opět do stanoveného limitu a na stanovenou dobu. 

 

3.5.2 Hypotéční úvěr 

 

 Hypotéční úvěr je druh úvěru, jehož splacení je zajištěno zástavním právem 

nemovitého majetku (pozemkový a bytový majetek) [10]. Nemůže se jednat o průmyslový 

majetek, kvůli jeho kolísavé hodnotě. Tento zastavený nemovitý majetek musí být na území 

České republiky, členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. 

Tento nemovitý majetek je brán jako „pojistka“ při neschopnosti splácet hypotéční úvěr. Doba 

splatnosti hypotéčního úvěru se pohybuje od 5 do 45 let. Doba splatnosti bývá většinou 

dlouhodobá, proto by měl být klient po dobu splácení hypotéčního úvěru v produktivním 

věku. 

 Získání hypotéčního úvěru je složitější než u ostatních druhů úvěrů. Je zapotřebí 

prokázat finanční příjem, v případě, že má klient bankovní účet u banky, u které žádá 

hypotéční úvěr, tak je prokazování finančního příjmu jednodušší a banka může nahlédnout, 
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jaké má klient příjmy a výdaje. Pokud má klient bankovní účet u jiné banky, je potřeba, aby 

klient měl potvrzení finančního příjmu. 

 Hypotéční úvěr se dělí na účelový a neúčelový úvěr, podle účelu využití. U poskytnutí 

účelového úvěru chce banka vědět, k čemu tento úvěr slouží, například k financování bydlení. 

Zatímco u neúčelového hypotéčního úvěru není žádné omezení k tomu, k čemu bude tento 

úvěr použit. Rozdíl je také v tom, že účelové hypotéční úvěry mají lepší podmínky a nižší 

úrokové sazby oproti neúčelovým hypotéčním úvěrům. 

 

3.5.3 Investiční úvěr 

 

 Investiční úvěr je druh úvěru určen pro formy a podnikatele. Získaný úvěr může být 

použit pro pokrytí dřívějších úvěrů a půjček a také jej lze kombinovat s dalšími úvěry, ale také 

na nákup investic, jako jsou například stroje, cenné papíry nebo nemovitosti. 

 Investiční úvěr lze čerpat jako účelový úvěr, přičemž klient dokládá věřiteli (bankovní 

nebo nebankovní instituci), jak nakládá s financemi, a to fakturami nebo kupními smlouvami. 

Může být také sjednán jako neúčelový úvěr, kdy klient využije finance dle svého uvážení. 

Takový úvěr bývá čerpán jednorázově například k úhradě dodavatelských faktur. 

 Žádost o úvěr musí zahrnovat popsaný investiční úvěr a ručí se většinou předmětem 

investice. 

 

3.5.4 Revolvingový úvěr 

 

 Revolvingový úvěr je určen pro podnikatele a firmy k financování jejich provozních 

potřeb v podobě oběžných aktiv, především bonitní pohledávky, doplňkově i zásoby. Je 

podobný jako kontokorentní úvěr, ale rozdíl je v tom, že není závislý na tom, zda má klient 

běžný účet u dané banky. Jedná se o účelový úvěr, a proto je zde nižší úroková sazba. 

Revolvingový úvěr je vhodný především pro ty podniky, které potřebují získat peníze 

ještě dříve, než se jim zaplatí vystavené faktury. Díky tomuto úvěru mohou podnikatelé nebo 

firmy překlenout období mezi fakturací a splatností svých pohledávek. Pokud klient splatí 

část svého revolvingového úvěru, může si opět za předpokladu dodržení podmínek úvěrové 

smlouvy půjčit až do výše úvěrového rámce.  
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Revolvingový úvěr je většinou na jeden rok, avšak po uplynutí této doby je úvěr 

automaticky prodloužen na další stejné období. Pokud se nečerpají žádné finanční prostředky, 

neplatí se žádné úroky a finanční rezerva zůstává na účtu. 

 Pro získání revolvingového úvěru je potřeba, aby bankovní nebo nebankovní instituce 

znaly bonitu klienta a také musí nahlédnout do registru dlužníků. Podnikatelé pro získání 

tohoto úvěru musí předložit doklad o právní subjektivitě, podnikatelský záměr, účetní 

závěrku, daňová přiznání, výroční zprávy z posledních tří let, informace o firmě, podklady pro 

zajištění úvěru, finanční plán a doklad o zajištění odbytu produkce.  

 Výhodou revolvingového úvěru je to, že není potřeba účet znova zřizovat při potřebě 

získání úvěru a může se čerpat i splácet současně. Čerpat finanční prostředky lze 

prostřednictvím kreditní karty. 

 

3.6 Výhody a nevýhody koupě majetku na úvěr 

 

Hlavní výhody financování pomocí úvěru 

Mezi výhody financování majetku pomocí úvěru patří to, že podnik má velkou výhodu 

oproti koupi za hotové v tom, že nemusí disponovat větším množstvím volných finančních 

prostředků. Ty si podnik získává prostřednictvím bankovní nebo nebankovní instituce. Toto 

ovšem není jediná výhoda. Další výhodou je to, že je majetek zakoupen za „cizí“ finanční 

prostředky, a tím se majetek stává daňově odepisovatelným majetkem pro kupujícího. Další 

výhodou je to, že úroky z úvěru jsou daňově uznatelným nákladem, a tak podnik získává za 

půjčené finanční prostředky právo uplatňovat odpisy majetku i placené úroky z úvěru. Tím, že 

je podnik předem seznámen se splácením výše splátek, tak si může předem naplánovat cash-

flow. 

Hlavní nevýhody financování pomocí úvěru 

Mezi nevýhody financování majetku pomocí úvěru patří to, že je potřeba vynakládat 

zvýšené náklady o úroky z úvěru, poplatky, které jsou spojeny s vedením úvěrového účtu 

nebo s žádostí o úvěr. Podnik musí splácet své úvěrové splátky i v případě, že se dostává do 

tíživé finanční situace. Další nevýhodou úvěru je to, že při úvěru dochází k účetnímu 

zadlužení podniku, jelikož se výše přijatého úvěru objeví v rozvaze podniku v podobě 

položky cizích zdrojů, což zhoršuje hodnocení rizikovosti podniku pro investory či obchodní 
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partnery nebo v případě žádosti o další úvěr. Banka vždy prověřuje bonitu podniku žádající o 

úvěr, v případě, že podnik nesplňuje podmínky dané bankou, banka neposkytne úvěr. 

 

3.7 Koupě za hotové 

 

Koupí majetku za hotové peníze se rozumí, že podnik má k dispozici volné finanční 

prostředky na pořízení požadovaného majetku. To, že má podnik dostatek volných finančních 

prostředků, nemusí hned znamenat, že pořízení majetku za hotové peníze je tou nejvýhodnější 

volbou. Podnik musí i přesto zvážit další alternativy, jako např. leasing či úvěr. Koupě za 

hotové má však největší výhodu v tom, že se daná firma v případě dostatečných finančních 

prostředků ke koupi požadovaného majetku nijak nezadlužuje, jako například u leasingu či 

úvěru. Zakoupením majetku za hotové peníze se ihned stává kupující vlastníkem a není nijak 

omezován v užívání majetku. Peněžní toky podniku také nejsou do budoucna zatěžovány 

leasingovými či úvěrovými splátkami. Nevýhodou pořízení majetku za hotové peníze je 

nutnost vysokého jednorázového výdaje v hotovosti, což se negativně promítá do cash-flow. 

 

3.7.1 Výhody a nevýhody koupě za hotové peníze 

 

 Koupě majetku za vlastní finanční prostředky má řadu výhod i nevýhod, mezi některé 

patří například: 

Výhody koupě majetku za hotové peníze: 

 koupí majetku za hotové peníze se podnik nezadlužuje, na rozdíl od využití 

financování pomocí leasingu nebo úvěru, 

 po zakoupení majetku se vlastníkem ihned stává kupující, 

 nedochází k finančnímu zatížení podniku v dalších obdobích kvůli splácení splátek a 

úroků. 

Nevýhody koupě majetku za hotové peníze: 

 poskytnutí vysokých jednorázových výdajů v hotovosti v momentě pořízení majetku, 

což se negativně promítá do cash-flow, 
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 výdaje potřebné na pořízení majetku nelze u dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku použít za daňově uznatelné výdaje, daňově uznatelným nákladem se rozumí 

pouze daňové odpisy majetku. 

 

3.8 Metoda čisté výhody leasingu 

 

Čistou výhodou leasingu se rozumí rozdíl mezi kapitálovým výdajem a souhrnem 

aktualizovaných leasingových splátek, které jsou již zdaněny v jednotlivých letech leasingu. 

Tato metoda, u které se dá rozhodnout o výhodnosti mezi leasingem a úvěrem je 

založena na čisté současné hodnoty investice financované leasingem a úvěrem. Metodu čisté 

výhody leasingu lze vyjádřit matematickým vzorcem [5]: 

                     Č𝑉𝐿 = 𝐼𝑁 −  ∑
𝐿𝑡 .(1−𝑑)+𝑑 .𝑂𝑡

(1+𝑡)𝑡
𝑛
𝑡=1                                               (5) 

Kde: 

ČVL = čistá výhoda leasingu, 

IN = investiční náklady projektu (kapitálový výdaj), 

Ot = odpisy v jednotlivých letech životnosti projektu, 

Lt= leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti (doba leasingu = doba životnosti), 

I = je diskontní míra upravená o vliv daně /i = u (1 - d), u – úroková sazba u úvěru/, 

D = sazba daně z příjmu, 

N = doba životnosti investice, 

T = počet období od 1 až do n. 

 

 Porovnáním čisté současné hodnoty investice s leasingovým a úvěrovým 

financováním dostaneme čistou výhodu leasingu [11]: 

 jestliže ČVL > 0 (Čl > Ču), je ČVL pozitivní (leasing je efektivnějším financováním), 

 jestliže ČVL < 0 (Čl < Ču), pak je ČVL negativní (efektivnějším je úvěr). 
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3.9 Metoda diskontovaných výdajů 

 

 Tato metoda porovnává aktualizované výdaje na leasing a úvěr, tzn. výdaje snížené o 

vliv daní. 

Metoda diskontovaných výdajů je trochu rozdílná od metody čisté výhody leasingu 

v tom, že nevychází z průměrných veličin, ale vychází z diskontu, které vyžadují odúročení 

nákladů v průběhu životnosti projektu. Základní podoba výpočtu je velmi jednoduchá, za 

předpokladu investičního výdaje v roce nula. 

 

                                                             ON = I + NPd                                             (12) 

Kde: 

I – investiční výdaj, 

NP – diskontované provozní náklady vzniklé od uvedení projektu do provozu. 

  

 

 

Rozhodování při této metodě lze vyjádřit pomocí 4 dostupných kroků [11]: 

 nejdříve se kvantifikují výdaje (snížené o daňovou úsporu), které vzniknou nájemci 

v souvislosti s leasingem, 

 obdobně se určí výdaje (opět snížené o vliv daní), které by měl nájemce v souvislosti 

s úvěrem, 

 obojí výdaje se musí aktualizovat s přihlédnutím k času, ve kterém byly 

vynaloženy, 

 vybere se ta varianta financování, která má nejnižší celkové diskontované 

výdaje. 
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4 Metody hodnocení finanční náročnosti financování majetku 

 

4.1 Metoda diskontovaných výdajů 

 

 Metoda diskontovaných výdajů je jednou z metod, jak porovnat výhodnost 

financování investice pomocí leasingu a pomocí úvěru. Tyto výdaje jsou propočteny za každý 

rok splácení, ve kterých jsou promítnuty daňové výhody při leasingových splátkách a je 

potřeba myslet na to, že leasingová splátka je daňově účinným nákladem a zůstává ve 

vlastnictví pronajímatele, který si jej také odepisuje. U úvěru je třeba myslet na výhody 

úrokového a odpisového daňového štítu při splácení úvěru. Pro přesnější výpočty se 

jednotlivé splátky upraví o vliv časové hodnoty peněz. Výsledný součet všech upravených 

plateb, jak úvěrového financování, tak leasingového financování umožňuje porovnat obě 

varianty financování a určit, který je pro klienta výhodnější, což je ta varianta, která má nižší 

výdaje. 

 

4.1.1 Analýza financování majetku metodou diskontovaných výdajů 

 

Cílem této kapitoly je analyzovat možnosti financování stroje. Pro tuto práci byly 

osloveny leasingové společnosti a banky.  

Je naplánován nákup stroje za 600 000 Kč s životností na 5 let. Je potřeba porovnat, 

zda vyjde výhodněji pořídit stroj na leasing nebo si vzít od banky úvěr. Je dobré vědět, že 

leasingová splátka je daňově účinným nákladem, avšak majetek zůstává ve vlastnictví 

pronajímatele (leasingové společnosti), která si majetek také odepisuje. Pořízením strojního 

zařízení na úvěr se také dá majetek odepisovat, jelikož odpis je daňově účinným nákladem. 

Úroky z úvěru jsou také daňově účinným nákladem, a tak se dá využít úspora v podobě 

daňových štítů. 

Nabízí se možnost vzít si od banky úvěr v celé výši kupní ceny stroje, který bude 

splatný v následujícím 5 letém období. Banka požaduje 15 % úrok. Strojní zařízení bude 

odepisováno po celou bodu životnosti rovnoměrně. Zatímco druhou možností je, pořízení 
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stroje na leasing, který bude také splatný v následujícím 4 letém období. Leasingová 

společnost požaduje zaplacení akontace ve výši 10%. 

Je potřeba srovnat financování strojního zařízení pomocí úvěru a pomocí leasingu. 

Leasingová společnost nabídla následující splátkový kalendář: 

Tab. 1 Splátkový kalendář 

Rok Dlužná částka Splátka Úrok Splátka celkem 

2015 600 000 Kč 120 000 Kč 90 000 Kč 210 000 Kč 

2016 480 000 Kč 120 000 Kč 72 000 Kč 192 000 Kč 

2017 360 000 Kč 120 000 Kč 54 000 Kč 174 000 Kč 

2018 240 000 Kč 120 000 Kč 36 000 Kč 156 000 Kč 

2019 120 000 Kč 120 000 Kč 18 000 Kč 138 000 Kč 

Celkem  600 000 Kč 270 000 Kč 870 000 Kč 

 

V případě, že by byl využit úvěr z banky, byl by získán na dobu 5 let s úrokovou 

sazbou ve výši 15 % p.a. a splátkami hrazenými na konci období. Stroj se bude odpisovat po 

celou dobu životnosti stroje rovnoměrně. 

Je požadována výnosnost ve výši 10 % a daňová sazba z příjmu bude každý rok ve výši 19 %. 

Tab. 2 Výdaje na leasing 

Rok Leasingová splátka Daňová úspora Výdaje po zdanění 

2015 210 000 Kč 39 900 Kč 170 100 Kč 

2016 192 000 Kč 36 480 Kč 155 520 Kč 

2017 174 000 Kč 33 060 Kč 140 940 Kč 

2018 156 000 Kč 29 640 Kč 126 360 Kč 

2019 138 000 Kč 26 220 Kč 111 780 Kč 

 

𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑙á𝑡𝑘𝑎 = 𝑣ýš𝑒 ú𝑣ě𝑟𝑢 ∙ umořovatel (i %, n let)                                                         (12) 

𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑙á𝑡𝑘𝑎 = 600 000 ∙ 𝑢𝑚𝑜ř𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙 (15 %, 5 𝑙𝑒𝑡)        

𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑙á𝑡𝑘𝑎 = 600 000 ∙ 0,2983 = 178 980 𝐾č 

Částka 178 980 Kč udává výši roční splátky úvěru. 

V následující tabulce je vidět splátkový kalendář úvěru. 
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Tab. 3 Splátkový kalendář úvěru 

Rok PS úvěru Splátka Úrok Úmor KS úvěru 

2015 600 000 Kč 178 980 Kč 90 000 Kč 88 980 Kč 511 020 Kč 

2016 511 020 Kč 178 980 Kč 72 000 Kč 106 980 Kč 404 040 Kč 

2017 404 040 Kč 178 980 Kč 54 000 Kč 124 980 Kč 279 060 Kč 

2018 279 060 Kč 178 980 Kč 36 000 Kč 142 980 Kč 136 080 Kč 

2019 136 080 Kč 178 980 Kč 18 000 Kč 160 980 Kč 0 Kč 

Celkem X 894 900 Kč 270 000 Kč 624 900 Kč x 

 

Z tabulky je patrné, že celková splátka úvěru činí 894 900 Kč, z čehož tvoří 270 000 Kč úrok 

a 624 900 Kč úmor. Již je z tabulek patrné, že celková splátka za leasing je 870 000 Kč a 

celková splátka za činí 894 900 Kč. 

V následující tabulce jsou znázorněny výdaje na úvěr. 

Tab. 4 Výdaje na úvěr 

Rok Splátka Úrok Odpisy Celkem Daňová 

úspora 

Výdaje po 

zdanění 

2015 178 980 Kč 90 000 Kč 120 000 Kč 210 000 Kč 39 900 Kč 139 080 Kč 

2016 178 980 Kč 72 000 Kč 120 000 Kč 192 000 Kč 36 480 Kč 142 500 Kč 

2017 178 980 Kč 54 000 Kč 120 000 Kč 174 000 Kč 33 060 Kč 145 920 Kč 

2018 178 980 Kč 36 000 Kč 120 000 Kč 156 000 Kč 29 640 Kč 149 340 Kč 

2019 178 980 Kč 18 000 Kč 120 000 Kč 138 000 Kč 26 220 Kč 152 760 Kč 

 

V tabulce č. 4 jsou propočteny splátky, úroky, odpisy, daňová úspora a výdaje po zdanění na 

úvěru. Výdaje jsou propočteny pro každý rok splácení zvlášť. 
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Tab. 5 Diskotance výdajů na leasingu a výdajů na úvěru 

Rok Odúročitel Výdaje na 

leasing po 

zdanění 

Diskontované 

výdaje na 

leasing 

Výdaje na 

úvěr po 

zdanění 

Diskontované 

výdaje na 

úvěr 

2015 0,9091 170 100 Kč 154 638 Kč 139 080 Kč 126 438 Kč 

2016 0,8264 155 520 Kč 128 522 Kč 142 500 Kč 117 762 Kč 

2017 0,7513 140 940 Kč 105 888 Kč 145 920 Kč 109 630 Kč 

2018 0,6830 126 360 Kč 86 304 Kč 149 340 Kč 101 999 Kč 

2019 0,6209 111 780 Kč 69 404 Kč 152 760 Kč 94 849 Kč 

 

V tabulce č. 5 jsou vypočteny diskontované výdaje na leasing a na úvěr. K výsledku 

diskontovaných výdajů na leasing se došlo tak, že odúročitel je vynásoben s výdajem na 

leasing po zdanění. Diskontovaný výdaj na úvěr je získán stejným způsobem a to tak, že 

odúročitel je vynásoben výdajem na úvěr po zdanění. 

 

Metodou diskontovaných výdajů na leasing a úvěr vyšlo, že diskontované výdaje na 

leasing jsou nižší než diskontované výdaje na úvěr. Diskontované výdaje na leasing vyšly 

870 000 Kč a diskontované výdaje na úvěr vyšly 894 900 Kč. Z toho je patrné, že pořízení 

majetku je výhodnější pomocí leasingu, jelikož oproti úvěru vychází o 24 900 Kč výhodněji. 

 

4.1.2 Analýza financování majetku metodou čisté výhody leasingu 

 

Druhou z metod, kterou lze srovnat výhodnost úvěrového či leasingového financování, 

je tzv. čistá výhoda leasingu. Tato metoda porovnává hodnotu investice financované úvěrem 

(jedná se o kapitálové výdaje související s investicí) s čistou současnou hodnotou investice 

pořízené na leasing. V rámci propočtů je třeba uvažovat s odpisovým daňovým štítem. 

Výpočet bude proveden pomocí výpočtu metody čisté výhody leasingu. 

    ČVL = ČSHú, ČSHl = KV – (diskontované LS + diskontovaný odpisový daňový štít)       (13) 

Kde: 

ČVL – čistá výhoda leasingu, 

ČSHú – čistá současná hodnota úvěru, 
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ČSHl - čistá současná hodnota leasingu, 

KV – kapitálový výdaj, 

LS – leasingová splátka. 

 

 Pokud vyjdou výdaje čisté výhody leasingu v kladných hodnotách, je výhodnější 

financovat majetek prostřednictvím leasingu. Pokud by byla čistá hodnota leasingu 

v záporných hodnotách, bude výhodnější financovat majetek prostřednictvím úvěru. 

 Při výpočtu kritérií pomocí metody čisté výhody leasingu z hlediska investičního 

rozhodování se dojde ke stejným analýzám, jako při využití výpočtu metodou diskontovaných 

výdajů na leasing a úvěr. 

 Při výpočtu této metody se bude vycházet ze zadání z předchozí metody. 

Tab. 6 Výpočet čisté současné hodnoty leasingu 

Rok Odúročitel Výdaje na 

leasing po 

zdanění 

Odpisový 

daňový štít 

Celkem ČSH 

leasingu 

2015 0,9091 170 100 Kč 24 000 Kč 194 100 Kč 176 456 Kč 

2016 0,8264 155 520 Kč 24 000 Kč 179 520 Kč 148 355 Kč 

2017 0,7513 140 940 Kč 24 000 Kč 164 940 Kč 123 919 Kč 

2018 0,6830 126 360 Kč 24 000 Kč 150 360 Kč 102 696 Kč 

2019 0,6209 111 780 Kč 24 000 Kč 135 780 Kč 84 306 Kč 

Celkem x x x x 635 732 Kč 

 

Čistá současná hodnota leasingu se vypočte sečtením výdaje na leasing po zdanění a 

odpisového daňového štítu a následný výsledek se vynásobí s odúročitelem. Výsledkem vyjde 

požadovaná čistá současná hodnota leasingu, která v tomto případě vychází 635 732 Kč. 
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Výpočet čisté současné hodnoty úvěru se vypočte pomocí vzorce: 

                                                   ČSHú = KV = 600 000 Kč                                                   (13) 

Kde:  

ČSHú – čistá současná hodnota úvěru, 

KV – kapitálový výdaj. 

 

Čistá hodnota leasingu se vypočte pomocí vzorce:  

                            ČVL = ČSHú - ČSHl = 600 000 – 635 732 = - 35 732 Kč                          (13) 

Kde:  

ČVL – čistá výhoda leasingu, 

ČSHú – čistá současná hodnota úvěru, 

ČSHl - čistá současná hodnota leasingu. 

Výsledek čisté hodnoty leasingu vyšel v záporných hodnotách, proto je výhodnější financovat 

majetek prostřednictvím úvěru. 
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5 Závěr 

 

 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vhodně uplatnit teoretické poznatky 

z oblasti vhodného financování majetku podniku do praktických výpočtů pomocí metod. 

 Dalším cílem bakalářské práce bylo pomocí rešerší odborné literatury shromáždit 

teoretické podklady konkrétních způsobů financování majetku podniku a na základě 

v literatuře uvedených příkladů a zkušeností a v návaznosti na provedené výpočty, následně 

navrhnut a doporučit nejvhodnější způsob financování. 

 Teoretická část mé bakalářské práce byla věnována charakteristikám jednotlivých 

způsobů financování majetku třemi způsoby, a to pomocí leasingu, úvěru a koupí za hotové 

peníze. Možnost nákupu potřebného vybavení jsou široké. Největší přínos pro ekonomiku 

podniku je možnost financování za pomoci cizích zdrojů. V současné době je to jednak pro 

jejich dostupnost a nízkou úroveň úrokových sazeb. Další neméně významný přínos je 

možnost detailně plánovat firemní cash -flow.  

 Praktická část bakalářské práce prokázala, že teoretické metody, které se používají 

k rozhodování mezi jednotlivými způsoby financování majetku, nejsou využitelné na 

kterýkoliv příklad. Pro každý nově pořizovaný majetek podniku je vhodný jiný způsob 

financování. Jde o to, vždy dobře zvážit způsob pořízení, délku využití a morální zastarání. Po 

provedené analýze zvolených metod, tj. metody čisté výhody leasingu a metody 

diskontovaných výdajů, lze usoudit, že přinesla rozdílné výsledky. Výsledky použití metody 

čisté výhody leasingu jsou odlišné od výsledků metody diskontovaných výdajů. Nelze se na 

použité srovnávací metody spoléhat vždy, ale je vždy nutno porovnat další ukazatele. 

 Při výběru vhodné formy financování je potřeba brát ohled nejen na konečnou cenu 

finančních zdrojů, ale je potřeba zvážit také další faktory, kterými jsou například převod 

vlastnictví daného předmětu financování, pojištění či rizika, pojištění pořizovaného předmětu 

apod. Leasingové služby se jeví také lépe dostupnými i menším firmám a podnikatelům, 

protože na následné zajištění a bonitu klienta je kladen menší důraz z důvodu, že předmět 

pořízení je v majetku leasingové společnosti po celou dobu financování. Vlastnictví majetku 

je nespornou výhodou úvěrového financování, protože předmět pořízení je od počátku 

zařazen do majetku firmy a je odepisován. Konečné posouzení a výběr vhodného způsobu 
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získání finančních zdrojů je zcela individuální a proto je potřeba zvážit aktuální situaci a 

možné dopady na budoucnost firmy. 
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