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1 Úvod 
 

Leasing patří v poslední době mezi velmi využívané nástroje tržní ekonomiky nejen  

na našem trhu. Nejedna firma se při rozhodování, jak financovat majetek, obrátí právě  

na možnost leasingu. Od roku 2008 je ovšem v zákona o dani z příjmu zakotveno,  

že leasingové splátky a náklady příštích období si může podnik uplatnit v nákladech pouze, 

pokud je doba trvání finančního leasingu stejná nebo větší jako doba odepisování 

pořizovaného majetku. Ovšem leasing využívají nejen firmy, ale i fyzické osoby. U těchto 

fyzických osob se můžeme nejčastěji setkat s formou leasingu při koupi osobního automobilu.   

 

Cílem diplomové práce bude analýza a porovnání jednotlivých variant leasingového 

financování pomocí metody diskontovaných nákladů a metody roční procentní sazby nákladů 

a výběr nejvýhodnější variant pro danou společnost.  

 

První dvě kapitoly jsou teoretické. Třetí kapitola je praktická.  

 

První kapitola obsahuje obecnou charakteristiku leasingu. Je zde popsána jak historie 

leasingu, tak základní typy leasingu, výhody a nevýhody leasingového financování, jak má 

vypadat leasingová smlouva, postup při jejím zpracování, náležitosti leasingové smlouvy atd. 

Dále obsahuje různé metody, jak zhodnotit dané leasingové varianty a vybrat tu nejlepší.  

 

Druhá kapitola zahrnuje popis a způsob výpočtu nákladů na kapitál. Tento kapitál 

může být vlastní, cizí a celkový. V druhé části této kapitoly je popsána simulace náhodného 

vývoje pomocí různých procesů. Mezi tyto procesy patří např. Wienerův a Brownův proces. 

Je zde také popsána metoda nejmenších čtverců, která slouží  k simulaci vývoje cen.  

 

Teoretické postupy a metody jsou následně uplatněny ve 3. kapitole. V první části této 

kapitoly je proveden výpočet nákladů na vlastní kapitál a nákladů na celkový kapitál  

a následně jsou tyto náklady na celkový kapitál převedeny na diskontní faktor, který slouží 

k převedení peněžních toků na současnou hodnotu. Pomocí simulace je výše diskontního 

faktoru pro každý měsíc splácení leasingových splátek jiná. Dále je krátce představena 

společnost, která se rozhodla pro koupi nového osobního automobilu pomocí finančního 

leasingu.  Následně jsou pomocí metody diskontovaných nákladů a metody roční procentní 
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sazby nákladů zhodnoceny jednotlivé varianty leasingového financování. Pro obě metody 

platí, že čím je výsledek nižší, tím je daná varianta pro společnost výhodnější.  Tyto varianty 

se liší podle délky splácení leasingu (3 až 7 let) a také podle výše navýšení první leasingové 

splátky (10% až 60%).  
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2 Charakteristika leasingového financování 
 

 V této kapitole diplomové práce bude popsán obecně leasing. Jeho historie, základní 

typy leasingu, výhody a nevýhody leasingového financování, postup při uzavření leasingové 

smlouvy aj. V této kapitole jsou taky popsány jednotlivé metody zhodnocení leasingového 

financování. 

 

Mezi hojně využívaným nástrojem tržní ekonomiky patří právě leasing. Klasický 

leasing představuje z právního hlediska vztah mezi nájemcem, dodavatelem  

a pronajímatelem, kdy dodavatel prodává majetek pronajímateli, ten jej poskytuje nájemci  

a  nájemce s ním za úplatu nakládá s možností, že po skončení leasingové smlouvy, přejde 

majetek do užívání právě nájemci. Podstatou leasingu je pronájem jakéhokoliv hmotného  

i nehmotného majetku na předem stanovené období na základě splátek (leasingových 

poplatků). Leasingem se zabývají specializované firmy nebo bankovní ústavy. Předmětem 

leasingu se v praxi stávají hlavně předměty, jež lze pro daňové účely odepisovat. Obchodní 

společnosti, jiné podnikatelské subjekty i spotřebitelé pomocí leasingu uspokojují své 

potřeby. Díky leasingu lze uskutečnit jak spotřebitelské, tak i podnikatelské plány, kdy mezi 

nejvýznamnější výhodu je považována  možnost získat finančního zdroje, aniž bychom 

potřebovali vlastní kapitál. Financování pomocí leasingu má i své nevýhody a rizika.  Jednou 

z nevýhod je, že pořízení majetku pomocí leasingu bývá dražší, než pořízení za hotové nebo 

na úvěr a to z důvodu, že v leasingových splátkách je zahrnut i zisk leasingové společnosti. 

Do zásadního rizika patří možnost špatné finanční situace pronajímatele v horším případě 

bankrot, kdy nájemce by byl v krajním případě nucen vrátit předmět pronajímateli a jednat  

o vyrovnání. Nájemce uzavírá s pronajímatelem, který je vlastník majetku, na předmět 

leasingu leasingovou smlouvu.  

 

Leasing lze také charakterizovat z finančního hlediska. Tato charakteristika spočívá 

v tom, že leasing lze také chápat jako speciální formu financování potřeb podniku cizím 

kapitálem. Rozdíl mezi leasingem, bankovním úvěrem a jinou formou cizího kapitálu spočívá 

v tom, že věřitel nebo-li pronajímatel (leasingová společnost) se stává vlastníkem zboží.  
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2.1 Historie leasingu 
 

Důkazy o leasingu ve své nejjednodušší podobě jsou dochovány z doby 3. tisíciletí 

před naším letopočtem. Na území mezi řekami Eufratem a Tigridem byly nalezeny hliněné 

destičky s klínovým písmem, které sloužily jako doklady o užívání majetku, který má  

ve vlastnictví jiný subjekt. Sumerská říše se tedy stala kolébkou pravidel, které upravovaly 

užívání majetku ve vlastnictví jiného subjektu. Mezi dalšími průkopníky leasingových vztahů 

byli starověcí Římané a Řekové. Smlouva o tzv. zpětném leasingu byla poprvé v historii 

uzavřena již v roce 370 před naším letopočtem. Dalším příkladem využití leasingu v historii je 

např. pronájem invazní flotily pro Viléma Dobyvatele v roce 1066 nebo pronájem brnění  

pro 7. křížovou výpravu roku 1248.  

 

V 18. stolení ve Spojených státech amerických se začíná využívat pronájem 

železničních vagónů a mlýnů na řece Potomac, který dává základ pro moderní leasing 

v dnešním slova smyslu. Také v Evropě se začínají objevovat základy moderního leasingu  

a to v druhé polovině 19. století, kdy jsou zakládány obchodní společností, které jsou 

zaměřené pouze na leasing lokomotiv a železničních vagónů.  

  

Leasing se rozšířil od počátku 50. let v USA jako zdroj dlouhodobého financování 

podnikových potřeb. V současné době je leasing velmi využíván ve všech tržních 

ekonomikách. Ve Velké Británii a USA, tedy v zemích, které jsou považovány za kolébku 

leasingu, je výše investic pořizována leasingem značná. Udává se, že pomocí leasingu je 

financováno až 30% všech investic. V evropských zemích je podíl leasingu na celkových 

investicích velmi rozlišný. Již několik let se pohybuje okolo 16%.  

 

V České republice před rokem 1990 byly leasingové operace spíše výjimkou. Průlom 

nastal až po roce 1990, kdy dochází k značnému nárůstu leasingových obchodů, přičemž se 

více soustřeďuje na finanční leasing než na operativní leasing. Právě finanční leasing se 

podílel na přírůstku o více než 25% nových investic. Dopravní prostředky, stroje a zařízení, 

které leasingové společnosti sídlící v ČR  v roce 1999 poskytly do leasingového užívání, činí 

více než 75 mld. Kč a v případě budov to činí více než 5 mld. Kč.  
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Na našem území existují mnoho leasingových společností. Některé společnosti mají 

poskytování leasingu jako svou hlavní činnost, některé zase jako svou doplňkovou činnost. 

Většina těchto leasingových společností se nespecializují na určité komodity, ale mají 

univerzální charakter. Díky tomu, že podniky měly omezené množství emitovaných 

podnikových obligací, nedostatečnou vybavenost vlastním kapitálem a přetrvávala silná 

úvěrová restrikce, převyšovala na našem leasingovém trhu poptávka nad nabídkou. Tato 

převaha měla za následek, že leasingové společnosti přesunovaly část rizika na nájemce, 

kalkulovaly s vyšší ziskovou přirážkou a potřebám a možnostem podniků se málo 

přizpůsobovaly. Z důvodu poklesu investic v roce 1999 bylo nevyhnutelné, že na českém 

leasingovém trhu dochází ke stagnaci. Několik leasingových společností trh opustilo a tím 

pádem se zvýšila konkurenceschopnost na straně nabídky. To mělo za následek snížení 

ziskových marží. Rozšířily se také nabídky leasingových společností, které nabízely různé 

slevy, nestandardní způsoby splátek atd.  Dnes již leasing hraje v našich podmínkách 

obdobnou úlohu jako v řadě vyspělých tržních ekonomikách.  

 

Od roku 2003 se množství uzavřených leasingových obchodů neustále každoročně 

zvyšuje. Objem leasingových obchodů v roce 2008 činil 54,4 mld. Kč což je o 36 mld. Kč 

více než oproti roku 2003. Tento vývoj udává následující tabulka č. 1.1. 

 

Tab. č. 2.1:Vývoj leasingových obchodů (v mld. Kč) 
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2.2 Základní typy leasingu 
 

Existuje několik kritérii, podle kterých lze leasing členit na jednotlivé druhy. Mezi 

nejzákladnější členění dle účelu patří: 

 

 provozní leasing,  

 finanční leasing. 

 

Rozdíl mezi provozním leasingem a finančním leasingem je především účelem,  

ke kterému slouží, délkou pronájmu a přechodem vlastnického práva k pronajímanému 

majetku při ukončení leasingové smlouvy. Společným znakem obou leasingů je vlastnictví 

pronajímaného majetku, který je v obou případech ve vlastnictví pronajímatele. 

 

2.2.1 Provozní leasing  
 

Provozní leasing nebo-li krátkodobý pronájem majetku. U tohoto leasingu  

je ekonomická životnost majetku delší, než doba pronájmu, přičemž není limitována 

minimální délka leasingu.  Pořizovací cena je pouze částečně kryta splátkami od jednoho 

nájemce. Náklady, které vznikají pronajímateli jsou kryty splátkami od dalších nájemců. 

Nevýhodou provozního leasingu je, že nájemce nemá právo po ukončení leasingu na koupi 

najatého majetku. Předpokládá se, že majetek si pronajímatel převezme zpět, ovšem existují  

i výjimky, kdy může být majetek odkoupen. U tohoto leasingu údržbu, opravy a servis 

provádí pronajímatel. Výhodou provozního leasingu je vypověditelnost smlouvy a přenesení 

všech rizik, plynoucí z vlastnictví majetku na pronajímatele. Provozním leasingem je většinou 

financován pronájem osobních automobilů, kancelářských strojů, ale i poskytnutí různých 

dodatkových služeb např. pronájem letadla spojen se zajištěním posádky.  

 

Účelem operativního leasingu je zabezpečit pro podnik potřebný majetek, kdy vlastníci 

podniku nemají zájem na vlastnictví pronajímaného majetku a očekávají, že leasingová 

společnost bude udržovat majetek v bezvadném stavu.  
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2.2.2 Finanční leasing  
 

Oproti operativnímu leasingu je finanční leasing daleko významnější, co se týče 

financování podnikového majetku. Některá rizika a výnosy, které souvisí s fungováním 

majetku, se převádí na nájemce. Pro finanční leasing je typické, že se jedná o dlouhodobý 

pronájem majetku a doba leasingu se kryje s dobou ekonomické životnosti pronajímaného 

majetku. Na rozdíl od provozního leasingu, kdy splátky pokryjí jen část pořizovací ceny, 

splátky u finančního leasingu pokryjí jak pořizovací cenu pronajatého zařízení, tak i ziskovou 

marži pronajímatele. Délku trvání finančního leasingu stanoví většinou daňové zákony a doba 

trvání se blíží odpisové skupině daného majetku.  

 

Pro nájemce představuje leasingový vztah dlouhodobý závazek. Za normálních 

podmínek nemůže být leasingová smlouva vypověditelná. Pronajímatel v tomto vztahu 

poskytuje pouze finanční služby. Pojištění, opravu, údržbu a servis zajišťuje nájemce.   

Po skončení doby leasingové smlouvy má nájemce právo na odkup majetku. Odkup majetku 

se provádí k nenulové zbytkové ceně, za kterou má právo nájemce odkoupit pomocí odkupní 

smlouvy od pronajímatele předmět leasingové smlouvy.  

 

Finanční leasing slouží k trvalému pořízení daného majetku formou splátek, které platí 

nájemce pronajímateli pravidelně nebo nepravidelně, jejichž součástí jsou různé zálohy  

a navýšení. Tyto splátky jsou považovány za náklad, snižující daňovou základnu. Tím, že si 

nájemce chce a může pořídit požadovaný majetek a nemusí disponovat vlastním kapitálem,  

se tato forma financování blíží výpůjčce peněz. Stejně jako u úvěru, se zavazuje platit 

pravidelné splátky, ale na rozdíl od úvěru se pořízený majetek nestává vlastnictvím podniku  

a tím pádem je podnik neodepisuje. 

 

Stejně jako vysoký podíl dluhu v celkové kapitálové struktuře, představuje leasingové 

zatížení pro podnik obdobné riziko. Účetní jednotka pořizující majetek si nemůže leasingové 

splátky zachytit v bilanci podniku. To má za následek zkreslování vypovídací schopnosti 

rozvahy o struktuře a výši majetku, stejně tak jako zkreslování struktury a výše kapitálu.  

Za základní ukazatel pro hodnocení finanční situace a rizika podniku se udává podíl dluhu  

na celkovém kapitálu. Jelikož leasingové splátky nevstupují do bilanci podniku, je tento 

ukazatel podhodnocen. 
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Finanční leasing lze rozlišit na další formy leasingu: 

 

 přímý finanční leasing, 

 nepřímý finanční leasing, 

 leverage leasing.  

 

Přímý finanční leasing je charakterizován tak, že nájemce si určí nejen druh majetku, 

ale může si určit i dodavatele, cenu majetku, podmínky dodávky atd. Tyto podmínky 

pronajímatel zpracuje, vybere vhodného výrobce, od kterého odkoupí majetek. Nájemci je  

na základě leasingové smlouvy pronajat majetek, kdy tento majetek musí být splacen 

leasingovými splátkami, které platí pronajímateli. V tomto vztahu fungují jen dva partneři,  

a to pronajímatel a nájemce, který nese odpovědnost za pojištění, daně a údržbu.  

 

 Nepřímý finanční leasing je druh leasingu, při níž společnost, která si chce 

pronajmout daný majetek, prodá tento majetek leasingové společnosti za tržní cenu a následně 

si jej hned zpátky pronajme. Splátky, které nájemce platí pronajímateli, uhradí tržní cenu. 

V těchto splátkách jsou zahrnuty i náklady a zisk leasingové společnosti. Ovšem splátky 

placené pronajímateli jsou vyšší, než je hodnota daného majetku. Výhodou tohoto druhu 

leasingu je fakt, že majetek neopustí své původní místo. Ovšem mezi největší výhody 

nepřímého finančního leasingu jsou udávány dva. Jeden z těchto důvodů je, že nájemce obdrží 

peněžní prostředky, které získá z prodeje majetku a tím pádem je může investovat někde 

jinde, nebo si je ponechat ke zvýšení své likvidity. Druhý z těchto důvodů je fakt, že i když je 

majetek ve vlastnictví někoho jiného, tak i nadále je může nájemce využívat.  

 

Mezi nejobvyklejší formu finančního leasingu patří právě třetí z těchto forem, a to 

leverage leasing. V tomto typu leasingu vystupuje nájemce, pronajímatel a věřitel, tudíž se 

jedná o třístranný vztah. Leverage leasing se uplatňuje u větších, rozsáhlejších investic, kdy 

nájemce si vybere požadovaný druh majetku, z jeho využití získává příjmy a platí leasingové 

společnosti splátky. Pronajímatel do svého vlastnictví odkoupí od nájemce majetek, kdy část 

tohoto majetku může pokrýt půjčkou od věřitele a část kryje vlastním kapitálem. Investoři 

nemohou vymáhat od pronajímatele splacení svých půjček. Zástavním právem na zařízení  

nebo právem na zboží je zajišťován dlužný podíl. Leverage leasing je uplatňován většinou  

u finančně náročnějších projektů. Organizace a průběh leasingu patří mezi finančně nákladné 

položky.  
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2.3 Předmět leasingu 
 

Mezi předměty leasingu se řadí takový majetek, který lze zařadit mezi hmotný nebo 

nehmotný dlouhodobý majetek. Pořizovací cena u hmotného majetku činí 40 000 Kč a více  

a u nehmotného majetku tato sazba činí 60 000 Kč a více. Předmět majetku je na základě 

leasingové smlouvy poskytnut do užívání nájemci. Po skončení leasingu přechází majetek  

do užívání nájemce, ovšem pouze v případě finančního leasingu. U operativního leasingu 

tomu tak není a majetek přechází zpátky na pronajímatele. Předmět leasingu lze rozdělit  

na leasing movitých věcí a leasing nemovitostí. Leasing movitých věcí lze rozdělit  

např. na leasing strojů a zařízení, dopravní techniky, výpočetní techniky atd.  

 

2.4 Determinace leasingové ceny a leasingových splátek 
 

Důležitým faktorem, kvůli kterému se firma rozhoduje, zda pořídí majetek na leasing, 

je především velikost leasingové ceny a  leasingové splátky.  

 

Leasingová cena v sobě zahrnuje pořizovací cenu. Dále obsahuje úrok z úvěru  

a leasingovou marži, které jsou označovány jako finanční náklad nebo leasingové úročení. 

Další vhodný termín používaný pro finanční náklad, který se začíná poslední době užívat,  

je leasingové navýšení.  

 

Mezi rozhodující faktory, které ovlivňují celkové leasingové úročení patří: 

 

 akontace (navýšení první splátky), 

 úroková sazba za úvěr, 

 doba trvání leasingu, 

 odkupní cena, 

 interval a pravidelnost splátek, 

 provize za zprostředkování pojištění předmětu leasingu, 

 dekapitalice, rekapitalizace. 

 

Rekapitalizací se rozumí záloha, kterou platí leasingová společnost dodavateli  

za pořízení majetku. Rekapitalizace leasingovou cenu zvyšuje. Naopak dekapitalizace 
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leasingovou cenu snižuje. Příkladem dekapitalizace může být záloha placená nájemcem  

na odkupní cenu. Procento obou faktorů se odvozuje od úroku z úvěru na refinancování. 

Procento rekapitalizace se ještě zvyšuje o část marže leasingové společnosti, kterou by 

získala, kdyby využila jinak vložené peněžní prostředky. Dekapitalizace lze také ještě 

snižovat o určité náklady vynakládající leasingovou společností (náklady spojené s evidencí 

majetku).   

 

Splátkový kalendář bývá nejběžnější a také nejucelenější  formou vyjádření leasingové 

ceny. Tento kalendář udává v jaké výši a ke kterému datu se nájemce zavazuje hradit 

leasingové společnosti jednotlivé splátky. Nejčastěji se tyto splátky hradí v pravidelně  

se opakujících platbách tzv. anuitní splátky. Část anuity tvoří vlastní splátky dluhu nebo-li 

úmor a část se podílí na placení úroku. Poměr mezi úrokem a úmorem se během splacení 

mění, ovšem výše anuity zůstává po celou dobu stejná.  

 

Leasingový koeficient je vztah mezi leasingovou cenou a vstupní upravenou  

o rekapitalizaci či dekapitalizaci. Vypočte se jako: 

 

,
zacerekapitalicena vstupní

cena leasingovákoeficient leasingový


      (2.1) 

 

Výpočet leasingových splátek je poměrně jednoduchý. Musí být určeny tak, aby byla 

pronajímateli uhrazena pořizovací cena, úrok z úvěru a kalkulovanou leasingovou marži. 

Výpočet leasingové splátky je následující: 

 

,uPSm 
           (2.2) 

kde mS  je splátka koncem měsíce, P je pořizovací cena a u je umořovatel. 

 

Výpočet umořovatele je následující: 

 
 

,
11

1



 n

n

i
iiu          (2.3) 

 

kde i  je úroková sazba, n je doba trvání leasingu. 
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2.5 Výhody a nevýhody leasingového financování 
 

Existují různé výhody a nevýhody leasingového financování. Často závisí i na tom, 

zda je posuzuje nájemce nebo pronajímatel. Také jsou ovlivňovány tím, jakou podobu má 

leasingová smlouva a také na konkrétním leasingovém prostředí dané země. Leasingové 

financování má vliv na kapitálovou strukturu. Proto také účetní jednotka musí pokaždé 

pořádně zhodnotit, zda bude majetek financovat pomocí leasingu. Rozšiřování leasingu totiž 

může podstatně ovlivnit stabilitu podniku. Toto rozhodování by mělo být uskutečňováno  

na nejvyšší řídící úrovni podniku.  

 

Mezi výhody leasingového financování patří: 

 snadná dostupnost, 

 administrativně menší náročnost na pořízení majetku oproti bankovnímu úvěru, 

 společnost nemusí mít dostatečný vlastní kapitál na pořízení majetku, 

 velice flexibilní financování, jelikož splátky mohou být přizpůsobeny možnostem 

a potřebám nájemce, 

 možnost zahrnout leasingové splátky do nákladů a tím si snížit základ zdanění, 

 pronajímatel nepožaduje záruky díky tomu, že po celou dobu trvání leasingu, 

zůstává majitelem předmětu právě pronajímatel, 

 nezvyšuje míru zadlužení podniku 

 nájemce nepodstupuje riziko spojené s pořízením majetku, 

 inflační riziko nese leasingová společnost.  

 

Mezi nevýhody leasingového financování patří: 

 leasingové financování majetku bývá finančně náročnější než pořízení pomocí 

úvěru, 

 nájemce není vlastníkem předmětu během trvání leasingu, 

 nájemce nemůže vypovědět smlouvu o finančním leasingu, 

 v případě nepříznivé situace leasingové smlouvy může být nájemci odebrán 

předmět leasingu, 

 nelze zahrnout postupně celou leasingovou cenu u nemovitostí do nákladů, 

 některá rizika přecházejí na nájemce, 

 nutný souhlas pronajímatele při úpravách majetku.  
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2.6 Leasingová smlouva 
 

Na našem leasingovém trhu jsou leasingové smlouvy uzavírány jako inominatní nebo-

li nepojmenované. Specifika formulace práva a povinností jednotlivých účastníků smlouvy, 

musí být jasně vyjádřeny v textu smlouvy. Tato smlouva představuje dohodu smluvních 

stran leasingového vztahu a o všech podstatných náležitostech. Obě strany musí respektovat 

obecné procedury stanovené platným občanským a obchodním právem. Musí dostatečně 

určit základní závazky pronajímatele i příjemce leasingu.  

 

Ve smlouvě není pouze rozhodující úprava práv a povinností stran leasingové 

smlouvy. Její obsah musí být stručný. Zaměřuje se pouze na individuální okolnosti konkrétní 

leasingové operace. Součástí smlouvy bývají také obchodní podmínky jednotlivých 

leasingových společností. Pokud leasingová smlouva předloží nájemci tyto podmínky, 

nájemce je nemusí přijat jako celek a tím pádem se mohou v konkrétní smlouvě upravit. Tyto 

obchodní podmínky konkretizují a doplňují leasingovou smlouvu.  

 

Celkový postup při zpracování leasingové smlouvy probíhá způsobem, který můžeme 

shrnout do následující postupu. Když se společnost rozhodne, že bude svůj majetek 

financovat pomocí leasingu, zkontaktuje vybranou leasingovou společnost. Na našem trhu 

působí několik leasingových společností, např. ČSOB leasing, Agro Leasing, Unicredit 

Leasing CZ, Unileasing a.s. atd. V při schůzce si nájemce i pronajímatel vzájemně poskytnou 

informace, objasní si podmínky financování např. jak časté budou splátky, jestli měsíční, 

čtvrtletní atd. a objasní si také celkový průběh leasingové operace. Po objasnění těchto 

podmínek nájemce předloží základní podklady, které slouží k uzavření leasingové smlouvy. 

Které podklady patří do základních při uzavření smlouvy je popsáno níže. Leasingová 

společnost si poté ověří potencionálního nájemce, zda je vůbec schopný platit leasingové 

splátky. Toto ověření probíhá např. pomocí dotazníku. Po ověření je provedena kalkulace 

různých variant leasingových splátek, podle toho, jaké požadavky a možnosti má nájemce. 

Mezi tyto požadavky může patřit např. navýšení první splátky, doba trvání leasingové 

smlouvy, pravidelnost splácení aj. V případě, že se nájemce a pronajímatel dohodnou, 

uzavřou leasingovou smlouvu. Tato smlouva musí obsahovat určité náležitosti, aby byla 

platná. Tyto náležitosti jsou popsány dále. Leasingová společnost kromě uzavření leasingové 

smlouvy uzavře také kupní smlouvu na předmět leasingu s dodavatelem nebo výrobcem,  

kdy doba a uhrazení faktury jsou závislé na celkovém objemu leasingové operace a daným 
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předmětem operace. Následně se provede pojištění předmětu. Sepíše se zápis o uvedení  

do provozu a následně může nájemce předmět užívat. Po celou dobu trvání leasingové 

smlouvy je vedena dokumentace smlouvy a účtováno o leasingových splátkách jak na straně 

nájemce, tak i na straně pronajímatele. Po skončení doby trvání leasingové smlouvy  

je ukončen také vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Předmět leasingové smlouvy je  

při finančním leasingu odkoupen nájemcem za určitou hodnotu.  

 

Leasingová smlouva může skončit jak ukončením doby trvání, tak například výpovědí 

ze strany pronajímatele, a to z důvodu řádného neplnění smlouvy nájemce. Mezi tyto důvody 

patří např. pokud nájemce nezaplatí včas splátky nájemného, pokud bez souhlasu 

pronajímatele upravuje předmět leasingu nebo pokud bez vědomí pronajímatele dává předmět 

k užívání další osobě 

 

Náležitosti leasingové smlouvy 

 

Asociace leasingových společností vydala všeobecné smluvní podmínky pro své 

členy, které se využívají jako základ pro zpracování konkrétní leasingové smlouvy. 

 

Mezi tyto náležitosti patří: 

 

 identifikace pronajímatele a nájemce (název, adresa, sídlo, v případě fyzické osoby 

jméno a příjmení, bydliště), 

 předmět leasingu, 

 cena předmětu, 

 splátkový kalendář, 

 zálohy na kupní cenu, 

 identifikace první navýšené splátky, 

 datum platnosti smlouvy, 

 datum účinnosti smlouvy, 

 datum ukončení smlouvy, 

 vlastnická práva, 

 údržba a ošetřování předmětu, 

 opravy a technické zhodnocení, 
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 ručení, garance, 

 penále v případě škody způsobené nájemcem, 

 podmínky při předčasném ukončení smlouvy, 

 podpisy, 

 razítka. 

 

 

Podklady k uzavření smlouvy 

 
 

V případě, že se nájemce rozhodne financovat pořízení majetku pomocí leasingu, musí 

předložit pronajímateli tyto podklady: 

 
 živnostenský list, koncesní listinu nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního 

rejstříku, která ovšem nemůže být starší než 3 měsíce, 

 kopii osvědčení o registraci k DPH, 

 stavy účtů u jednotlivých bank a smlouvy o vedení těchto účtů, 

 účetní závěrku za předcházející rok, 

 interní účetní závěrku za období běžného roku, 

 oprávnění k uzavření leasingové smlouvy, 

 kopii daňového přiznání, výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích 

v případě společnosti vedoucí jednoduché účetnictví, 

 celková výše úvěrů poskytnuté peněžními ústavy a jejich zůstatek.  
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2.7 Metody hodnocení leasingového financování 
 
 

V leasingové praxi existuje řada modelů, které slouží k praktickému porovnání 

ekonomické výhodnosti pořízení majetku prostřednictvím leasingu. Mezi těmito modely jsou 

často pouze nepatrné odlišnosti. Všechny tyto metody jsou striktně finanční, tzn. že pracují 

s peněžními toky přírůstkového charakteru a zohledňují faktor času. Mezi nejznámější 

modelové postupy patří: 

 

 metoda diskontovaných nákladů, 

 metoda komplexní čisté současné hodnoty, 

 metoda čisté výhody leasingu, 

 metoda RPSN, 

 a další.  

 
 

2.7.1 Metoda diskontovaných nákladů 
 
 

Metoda diskontovaných nákladů identifikuje a porovnává jednotlivé náklady  

na leasing a příslušné daňové efekty ke konkrétním okamžikům, kdy si jej účetní jednotka 

zachytí v účetnictví. Abychom zjistili celkovou současnou hodnotu těchto nákladů, je nutné  

je diskontovat. Nejvýhodnější forma leasingového financování je pak taková forma,  

kdy je současná hodnota těchto nákladů nejnižší.  

 

Aplikační postup lez rozdělit do následujících kroků: 

 

 kvantifikace finančních toků leasingu FTL => náklady, které vzniknou 

v souvislosti v leasingovým financováním (splátky leasingu, náklady příštích 

období, akontace) snížené o daňovou úsporu, 

  vyjádření těchto finančních toků na současnou hodnotu, tj. hodnotové vyjádření 

s přihlédnutím k času, ke kterému jsou identifikovány,  

 určení varianty, která má nejnižší SH a tím pádem je pro podnik ekonomiky 

nejefektivnější.  
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Součet hodnot výdajů je určen podle následujícího vztahu: 

 

  


n
n
n

i
FTLSHL ,
1

                               (2.4) 

 

kde FTL  jsou finanční toky leasingu, i je diskontní míra, n  jsou jednotlivá léta (pravidelná 

platební období).        

 

 Pro diskontování finančních toků se používá cena kapitálu podniku (WACC) vyčíslená 

v tržní hodnotě a se zohledněním na konkrétní podmínky financování.    

 

2.7.2 Metoda komplexní čisté současné hodnoty   
 

Tato metoda zohledňuje všechny finanční důsledky leasingového financování, 

zahrnované do peněžních toků předmětného investičního projektu. Identifikace účinků 

financování se provede selektivně a to tak,že se zahrnou zvlášť do peněžních příjmů: 

 výdaje, které v daném platebním období ovlivní zisk, 

 ostatní výdaje, které v platebním období neovlivní zisk. 
 
 

Čistá současná hodnota se vypočítá následujícím způsobem: 
 
 

  ,1
1

JKVRFCFNPV t
T

t
t  


        (2.5) 

 
 

kde NPV je čistá současná hodnota investiční varianty, T je doba životnosti projektu, R 

je náklad kapitálu, FCFt jsou volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu 

investice, JKV  jednorázové kapitálové výdaje.  
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Nejvýhodnější je ta varianta, pro kterou je komplexní ČSHk největší. Investiční projekt 

s kladnou čistou současnou hodnotou zvyšuje hodnotu podniku, jelikož se očekává,  

že náklady na kapitál je menší než výnosnost z projektu.  

 

Pro posuzování efektivnosti financování poskytuje nejzřetelnější výsledky právě tato 

metoda. Umožňuje důsledně zohlednit odlišné rizika každé formy financování, ale také 

všechny podrobnosti každé formy.  

 

     Za výhody tohoto kritéria lze považovat, že se vychází z finančních toků, je 

respektován faktor času, náklad kapitálu může být měněn v čase a vlastnost aditivity. 

Aditivitou se rozumí možnost sčítat NPV jednotlivých projektů. 

 

     Za nevýhodu metody čisté současné hodnoty lze považovat možnost umělého 

nadhodnocování projektu tím, že se stanoví delší doba životnosti než odpovídá reálným 

podmínkám.  

 

2.7.3 Metoda čisté výhody leasingu 
 
 

Tato metoda se používá při rozhodování mezi financováním pomocí leasingu, úvěru 

nebo jinou formou dlouhodobého financování. Metoda čisté výhody leasingu je založena  

na porovnání čisté současné hodnoty investice financované leasingem a čisté současné 

hodnoty investice financované různými formami dlouhodobého financování.  

 

Čistá současná hodnota investice financované leasingem ČSHL lze vyjádřit jako: 

 

 

     
 

,
1

11

1

 




N

n
n

nprovoz
L i

dLdNT
ĆSH      (2.6) 

 

kde nL jsou leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti investice,T  jsou 

tržby, provozN jsou provozní náklady, d je sazba daně z příjmu. 
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Při financování leasingem podnik neprovádí odpisy. Během doby životnosti uhrazuje 

leasingové splátky, které mu snižují daňový základ namísto kapitálového výdaje hrazeného  

na začátku investování. Daňová úspora je tvořena finančním nájmem, které si nájemce účtuje 

do nákladů. Při výpočtu se jako diskontní míra použije sazba alternativního úvěru. Leasingové 

financování totiž zvyšuje finanční riziko podniku stejně jako úvěrové riziko.  

 

Čistou současnou hodnotu investice financované pomocí úvěru ČSHu lze vyjádřit 

takto: 

   
 

,
1

1

1









N

n
n

nfinnprovozn
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i
OdNONT

ČSH      (2.7) 

 

Kde nO  jsou odpisy v jednotlivých letech životnosti, finN  jsou roční úroky z úvěru, kterým je 

investice financována, KV  je kapitálový výdaj v současné hodnotě, ostatní symboly stejné 

jako ve vzorci (1.6). 

 

Po úpravě v čitateli dostaneme následující tvar: 
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                (2.8) 

 

 

Čistá současná výhoda leasingu se vypočte jako rozdíl ČSHL investice při leasingovém 

financování a ČSHU při úvěrovém financování: 

 

UL ČSHČSHČVL            (2.9) 

 

Pokud z výše uvedené rovnice vyplývá, že: 

 

 LČSH < UČSH => efektivnější formou financování je úvěr, jelikož čistá výhoda 

leasingu je negativní,  

 LČSH > UČSH => leasing je efektivnější formou financování než úvěr z důvodu 

pozitivní čisté výhody leasingu.  
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Matematicky lze čistou výhodu leasingu vyjádřit, po dosazením do vzorce (1.6), (1.8) 

a (1.9), takto: 

 

 

  n

N

n
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n
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1 1               (2.10) 

 

 

 ČVL > 0, pak je financování prostřednictvím leasingu výhodnější, 

 ČVL < 0, pak je financování prostřednictvím úvěru výhodnější. 

 
 

2.7.4 Metoda roční procentní sazby nákladů 
 
 

Výhodnost nebo nevýhodnost leasingového financování umožňuje lépe vyhodnotit 

roční procentní sazba nákladů nebo-li RPSN. Tato sazba udává procentní podíl z dlužné 

částky, kterou musí zaplatit spotřebitel za jeden rok v souvislosti se splátkami, správou  

a dalšími výdaji spojenými s leasingovým financováním.  

 

Výpočet RPSN zohledňuje nejen leasingové splátky, ale také další náklady,  

které souvisejí s financováním. Mezi tyto náklady patří např.: 

 

 administrativní poplatky, 

 akontace  

 odkupní cena předmětu, 

 pojištění schopnosti splátek, 

 aj. 

 

RPSN vyjadřuje takovou úrokovou sazbu, při které se čistá současná hodnota 

získaných příjmů musí rovnat čisté současné hodnotě výdajů (splátek atd). 
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Výpočet roční procentní sazby nákladů je následující: 

 

 
   

,
11 11


 




n

j
s

j
m

i
t

i
ji r

B
r

A
                  (2.11) 

 

kde m  je počet poskytnutých půjček, iA  je výše i-té poskytnuté půjčky, it  je doba, kdy byla 

i -tá půjčka poskytnuta, n  je počet plateb, jB  je výše j -té platby (splátky, poplatku atd.), js  

je doba, kdy byl j-tý poplatek zaplacen, r je RPSN.  
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3. Způsoby stanovení diskontní sazby 
 

 
V této kapitole diplomové práce je popsáno stanovení diskontního faktoru. V první 

části jsou popsány způsoby stanovení nákladu kapitálu. Je zde popsán výpočet nákladů  

na vlastní kapitál, nákladů na cizí kapitál i nákladů na celkový kapitál.  

 

V druhé části této kapitoly je popsán způsob simulace a vývoj stochastických procesů. 

Je zde popsána i metoda nejmenších čtverců, která slouží k odhadu parametrů modelu. 

 

 

3.1 Náklady kapitálu 
 
 

Náklady na kapitál jsou takové náklady, které podniku vznikají při získávání 

jednotlivých složek podnikového kapitálu. Skládají  se z rizikové prémie RP a bezrizikové 

sazby RF. Náklady kapitálu představují vnitřní výnosové procentu nebo-li požadovanou míru 

výnosnosti kapitálu. Náklady podléhají vývoji v čase a v jednotlivých složkách jsou různé.  

Na tyto náklady lze pohlížet ze dvou pohledů a to jak z pohledu podniku, tak z pohledu 

investora. Z pohledu investora jde o požadavek, aby firma dosáhla požadované výnosnosti, 

aby bohatství investora nepokleslo. Z pohledu podniku představují náklady kapitálu cenu, 

kterou musí podnik vynaložit na kapitál, který potřebuje pro další rozvoj své činnosti.  

Pod pojmem  výnosnost, kterou požaduje investor, se chápe takové vnitřní výnosové procento 

kapitálu, aby se součastná hodnota finančních toků, které aktivum generuje rovnala tržní 

hodnotě daného aktiva.   

 

V podniku existují rizika jednotlivých  aktiv. Velikost nákladu kapitálu závisí právě  

na riziku těchto aktiv. Pro stanovení hodnoty podniku, oceňování jednotlivých složek majetku 

a  investičního rozhodování je kategorie nákladů na kapitál velmi významná.  
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3.1.1 Náklady na celkový kapitál 
 
 

Výpočet nákladů na celkový kapitál se může jevit jako jednoduchý, ovšem doplnit  

do vzorce konkrétní data nemusí být snadné. Tento kapitál je kombinací nákladů na různé 

formy kapitálu a vypočítá se takto: 

 

 
,

1
ED

ERDtRWACC ED




        (3.1) 

 

kde DR  jsou náklady na úročený cizí kapitál, t  je sazba daně z příjmu, D  je úročený cizí 

kapitál, ER  jsou náklady vlastního kapitálu, E  je vlastní kapitál, ED   je celkový 

investovaný kapitál. 

 

Do tohoto kapitálu se zahrnují dvě složky a to náklady na vlastní kapitál a náklady  

na cizí kapitál. Stanovení nákladů kapitálu by mělo být tržně orientováno, jelikož se k ocenění 

pohlíží z pohledu trhu. Volba nákladu kapitálu může výrazně ovlivnit odhady hodnoty 

podniku. Pokud vycházíme z účetních dat, jelikož finanční trh není dostatečně rozvinut, je 

nutné dané údaje chápat jako určité přiblížení se tržním podmínkám, tudíž jako určitou 

aproximaci. 

  

3.1.2 Náklady na cizí kapitál 
 

Úroky nebo kupónové platby, které je nutno platit věřitelům, se nazývají náklady  

na cizí kapitál. Základní úroková míra, která se odlišuje z několika hledisek, se odvíjí od 

situací na trhu. Mezi tyto hlediska patří: 

 

 hledisko času, 

 očekávaná efektivnost, 

 hodnocení bonity dlužníka.  
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Náklady na cizí kapitál získává podnik formou dluhu a vypočtou se: 

 

 ,1 tiRD            (3.2) 

 

kde i je úroková míra, t  je sazba daně.  

 

Jinou variantou jak zjistit náklady na cizí kapitál je vážený aritmetický průměr 

z efektivních úrokových sazeb, ovšem v případě, že podnik má různou strukturu úvěru.  

 

Pokud podnik upisuje obligace, pak náklady dluhu se vypočítají jako výnos  

do splatnosti obligace: 

 

    ,11
1

T
D

tT

t
D RNVRcP 





       (3.3) 

 

kde P  je tržní cena obligace, c  je kupónová platba, T  je doba do splatnosti obligace, NV  je 

nominální hodnota obligace. 

 

3.1.3 Náklady na vlastní kapitál 
 

Náklady na vlastní kapitál, jsou náklady, které musí podnik vynaložit na získání 

vlastního kapitálu. Důvody, proč jsou náklady na vlastní kapitál pro podnik vyšší než náklady 

na cizí kapitál, jsou dvojího charakteru. Zejména riziko, které vlastník podstupuje tím,  

že vloží prostředky do podniku je vyšší než riziko, kterému podléhá věřitel, který vkládá své 

prostředky na omezenou dobu. Bez ohledu na to, zda podnik dosahuje zisku, dostává věřitel 

pravidelný úrokový výnos. Naopak vlastník, který vkládá prostředky na omezenou dobu, 

nemá jistotu, že výnosu dosáhne. Tento výnos závisí na hospodářské situaci podniku. Druhý 

charakter spočítá v efektu daňového štítu, tzn. nákladové úroky jsou daňové uznatelnými 

náklady, které snižují zisk.  

 

Určení nákladu na vlastní kapitál ER je poněkud složitější. Existují dva přístupy, jak je 

lze určit. První metoda vychází z tržních dat, naopak druhá metoda vychází z účetních dat. 
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Rozhodování mezi těmito dvěmi přístupy je v dostupnosti dat. Používá se několik metod, jak 

lze tyto náklady určit. Mezi ně patří: 

 

 CAPM nebo-li model oceňování kapitálových aktiv, 

 APM nebo-li arbitrážní model oceňování, 

 stavebnicové modely, 

 dividendový růstový model. 

 

 

Model oceňování kapitálových aktiv 

 

Tento model patří opět mezi tržní přístupy ke stanovení nákladů na vlastní kapitál. 

Tento model patří mezi hojně využívané modely, především v anglosaských zemích. Jelikož 

se jedná o rovnovážný model oceňování kapitálových aktiv, musí existovat rovnováha,  

která je dána tím, že mezní sklon očekávaného výnosu a riziko je stejný pro všechny 

investory. Vztah mezi výnosem daného aktiva a tržního portfolia je lineární. Model patří mezi 

jednofaktorové modely.  

 

Vzorec pro CAPM-SML je následující: 

 

    ,FMEFE RRERRE                   (3.4) 

 

kde  ERE  je očekávaný výnos vlastního kapitálu, E  je koeficient citlivosti dodatečného 

výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos tržního portfolia,  MRE  očekávaný výnos 

tržního portfolia, FR  je bezriziková sazba.  

 

Odhad koeficientu   se provádí stejně jako u modelu APM. Tento koeficient je 

ovlivněn zadlužeností firmy. Koeficient   zadlužené firmy lze určit následovně: 

 

  ,11 



 

E
DtUL  .                (3.5) 
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Kde U  je beta koeficient nezadlužené firmy, D  je cizí kapitál, E   je vlastní kapitál, t  

je sazba daně z příjmu.  

 

 
Arbitrážní model oceňování  
 
 

Tento model je alternativní model oceňování aktiv a  patří mezi tržní přístupy zjištění 

nákladů na vlastní kapitál. Jelikož bereme v úvahu více rizikové faktory, pak model patří mezi 

vícefaktorové modely. Tyto faktory mohou být jednak mikroekonomické (zadluženost, 

rentabilita, likvidita aj.) tak makroekonomické (inflace, HDP aj.). Tento model je založen  

na nemožnosti arbitráže, což znamená, že žádný investor nemůže dosáhnout arbitrážního 

zisku.  

 

Model APM má tvar: 

 

    ,Fj
j

EJFE RRERRE          (3.6) 

 

kde EJ  je koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na  dodatečný výnos  

j -tého faktoru,  jRE  je očekávaný výnos j -tého faktoru, FR  je bezriziková sazba.  

 

Parametr EJ  lze vypočítat pomocí vícerozměrných metod regresní analýzy mezi které 

patří např. metoda maximální věrohodnosti nebo metoda nejmenších čtverců.  

 

 

Stavebnicové modely 

 

Tyto modely se využívají v případě nedokonalého kapitálového trhu a s krátkou dobou 

fungování tržní ekonomiky. Používá se tam, kde nelže použít model CAPM ani APM.  

U stavebnicových modelů lze náklady na vlastní kapitál vypočíst jako součet výnosnosti 

bezrizikového aktiva a rizikových prémií. Existuje několik variant stavebnicových modelů. 

Liší se mezi sebou podle algoritmu stanovení a vyčíslení rizikových přirážek. 
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Náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy podle stavebnicového modelu,  

který používá Ministerstvo průmyslu a obchodu zní následovně: 

 

,LAfinstabsképodnikatelF RRRRWACC                    (3.7) 

 

kde FR  je bezriziková sazba, sképodnikatelR  je riziková přirážka za obchodní podnikatelské 

riziko, finstabR  je riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability, LAR  je riziková 

přirážka za velikost podniku.  

 

Náklady vlastního kapitálu lze pomocí stavebnicového modelu vypočítat následovně: 
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                 (3.8) 

 

 

kde UZ  jsou úplatné cizí zdroje, A  jsou aktiva, Ú jsou úroky, BÚ  jsou bankovní úvěry, 

OBL  jsou obligace, VK  je vlastní kapitál. 

 

 

Dividendový model 

 

Jestliže je tržní cena akcie dána současnou hodnotou budoucích dividend z této akcie, 

pak se využívá pro výpočet vlastního kapitálu právě dividendový model. Pokud jsou 

konstantní hodnoty dividendy, DIV, a je předpoklad nekonečně dlouhé držby akcii, lze tržní 

cenu akcie určit jako perpetuitu. Z toho plyne, že náklady na vlastní kapitál lze určit 

následovně: 

 

,
akcie cena tržní

DIVRE               (3.9) 
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Pokud ovšem hodnota dividendy není konstantní a roste tempem, g, pak se náklad 

kapitálu vypočte pomocí Gordonova dividendového modelu: 

 

 

,
akcie cena 

g
tržní

DIVRE                    (3.10) 

 

3.2 Kapitálová struktura a náklady kapitálu 
 
 

Míra zadluženosti podniku, nebo-li kapitálová struktura ovlivňuje náklady kapitálu.  

U nákladů na cizí kapitál, nákladů na vlastní kapitál a nákladů na celkový kapitál se musí 

zvlášť sledovat působení zadluženosti podniku. Existují řada přístupů k této problematice. 

Mezi hlavní se řadí dva přístupy. První přístup hledá závislost mezi náklady kapitálu a mezi 

kapitálovou strukturou a bere v úvahu méně deterministické činitelé. Druhý přístup je 

charakterizován tím, že kapitálová struktura je ovlivněna celou řadou faktorů, které na ni 

můžou působit jak stejně, tak protichůdně. Jelikož závisí na celé řadě specifických  faktorů,  

je velmi obtížné je určit. Mezi tyto specifické faktory patří např. typ podniku, finanční síla, 

fáze vývoje, problém agenturních nákladů aj.  

 

Mezi základní modely patří model MM, který vytvořili autoři M. Miller a F. 

Modigliani. Existují tři verze tohoto modelu a to MM I, MM II, M III. Tyto verze se liší 

výchozími předpoklady.  

 

MM I 

 
Mezi výchozí předpoklady tohoto modelu patří: 

 

 informace jsou dostupné všem investorům, 

 žádný z investorů nemůže ovlivnit cenu cenných papírů, 

 neexistují transakční náklady, 

 sazba dluhu je bezriziková,  

 náklady finanční tísně jsou zanedbány, 

 zisk se nezdaňuje. 
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Tento model předpokládá, že průměrné náklady WACC jsou na kapitálové struktuře 

podniku nezávislé a  s rostoucím zadlužením se nemění. Náklady na vlastní kapitál ER  rostou 

a přitom náklady dluhu DR se nemění. Náklady na vlastní kapitál jsou v případě nezadlužené 

firmy stanoveny takto: 

 

,AUE RRR                     (3.11) 

 

kde ER  jsou náklady vlastního kapitálu, UR  jsou náklady nezadlužené firmy, AR  jsou 

náklady aktiv. 

 

V případě zadlužené firmy jsou náklady se náklady na vlastní kapitál vypočítá jako: 

 

  ,
E
DRRRR DUUE                    (3.12) 

 

kde D  je úročený cizí kapitál, E  je vlastní kapitálu, DR  náklady dluhu.  

 

Model MM I neakceptuje vliv daní. Jestliže podnik financuje své aktivity pomocí 

dluhového financování, působí na něj úrokový daňový štít. Na vývoj podnikového výsledku 

nepůsobí úroky z dluhu v plné výši, ale jsou o vliv daní sníženy.  
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Graf č. 3.1: Vývoj nákladů kapitálu dle MM I  
 

 

 
MM II 

 

Předpoklady u tohoto modelu jsou stejné jako u modelu MM I, ovšem s jednou 

výjimkou a to, že tento model připouští zdanění zisku. V důsledku daňového efektu je 

výhodné, pokud se podniku zvýší zadluženost, neboť díky právě tomuto  zvýšení zadluženosti 

se snižují průměrné náklady na kapitál WACC. Podnik by měl maximálně využít dluh  

ve struktuře zdrojů financování. V tomto modelu platí, že pokud roste míra zadluženosti,  

pak vývoj průměrných nákladů v důsledku úrokového daňového štítu klesají. Tedy pro 

WACC platí: 

 

,1 





  t

A
DRRWACC UA                 (3.13) 

 

kde D  je cizí kapitál, A  jsou aktiva, UR  jsou náklady nezadlužené firmy, AR  jsou náklady 

aktiv, t  je sazba daně z příjmu. 

 

Náklady dluhu jsou stanoveny: 

 ,1 tiRD                    (3.14) 

 

kde i  je úroková míra.  

ARWACC   

ER  

DR  

Zadluženost VK  
 

Náklady 
kapitálu 

UR  
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Náklady vlastního kapitálu se vypočtou jako: 

 

   
E
DtRRRR DUUE  1                  (3.15) 

 

kde symboly jsou stejné jako jako ve vzorci (2.12) 

 

Graf č. 3.2:Vývoj nákladů na kapitál dle MM II 
 
 
 

 
 
M III 

 

U modelu M III se připouštějí náklady bankrotu nebo-li náklady finanční tísně. 

V podnicích, které mají příliš vysoký dluhový poměr, jsou tyto náklady přirozeným jevem. 

Riziko bankrotu roste v případě, že v podniku roste podíl financování na dluh. Díky tomuto 

riziku rostou náklady finanční tísně. Od určité míry zadlužení tyto náklady zvyšují náklady 

dluhu. Tím ,že náklady dluhu rostou, je způsobeno, že náklady finanční tísně v určité míře 

pohlcují efekty z úrokového daňového štítu. Růst nákladů dluhů má také za následek,  

že v konečném důsledku rostou průměrné celkové náklady na kapitál.  

 

 

 

 

WACC  

ER  

 tRD 1  

Zadluženost VK 

 

Náklady  
kapitálu 

UR  
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Graf. č. 3.3:Vývoj nákladů na kapitál dle M III 

 

 
 

Z grafu můžeme vypozorovat, že náklady vlastního kapitálu ER i náklady dluhu 

DR mají rostoucí průběh. Křivka WACC má tvar písmene U, tzn. že pro minimální náklady 

kapitálu existuje optimální míra zadluženosti.  

 

Do nákladů finanční tísně lze zahrnout náklady úpadku a agenturní náklady.   

Do nákladů úpadků se zahrnují všechny přímé a nepřímé náklady, které vzniknou firmě, 

pokud se dostane do finančních obtíží. Patří sem např. poplatky expertům a právníkům, 

zvýšené úroky požadované věřitelem, snížený zájem zákazníků o dodávky firmy, nižší tržní 

cena majetku aj. Mezi agenturní náklady se řadí takové náklady, které firmě vzniknou 

v důsledku konfliktu mezi zájmy vlastníků a manažerů. Mezi zájmy manažerů se řadí např. 

udržení svého pracovního místa, vysoký plat, firemní výhody atd. Vlastníci se naopak 

soustřeďují na maximalizaci tržní hodnoty firmy.  

ER  

WACC  

 tRD 1  

Zadluženost VK 

Optimální 
zadluženost 

UR  

Optimální 
výše 
WACC 

Náklady 
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3.3 Charakteristika náhodných procesů 

 
Stochastickým procesem bývá označován průběh, pro který je charakteristický 

náhodný vývoj v čase u finančních aktiv. Tento proces lze popsat dvojím způsobem, a to 

diskrétně s aplikacemi při simulacích nebo spojitě s využitím zejména při analytickém řešení.  

 

Mezi stochastické procesy patří: 

 

 Wienerův proces, 

 Brownův proces, 

 Itoův proces. 

 

Specifický Wienerův proces, jak bývá někdy Wienerův proces označován, je 

základním prvkem ostatních procesů. Tento proces vychází ze dvou předpokladů a to: 

 

 predikované ceny nejsou ovlivněny historickými cenami, ale pouze aktuální cenou, 

 změny cen jsou nezávislé v čase.  

 

Wienerův proces je definován jako: 

 

,~~
0 dtzdzzz t                    (3.16) 

 

kde z  je náhodná proměnná z normovaného normálního rozdělení N (0;1), dt je interval, 

dz je náhodná složka.  

 

Jestliže je vývoj ceny v čase za několik intervalů, pak Wienerův proces vypadá takto: 

 

,~~
1

0 dtzzz
n

t
iT  



                   (3.17) 
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Dalším stochastickým procesem je Brownův aritmetický proces, který je také 

označován jako zobecněný Wienerův proces. Tento proces je definován jako: 

 

,dzdtdx                      (3.18) 

 

kde   je průměrný výnos (zpravidla za období jednoho roku),   je směrodatná odchylka za 

rok. 

 

Pokud se cena vyvíjí exponenciálním trendem, je proces označován jako Brownův 

geometrický proces. Tento proces má velké uplatnění ve finančním modelování a je určen 

takto: 

 

,dtdzxdtxdx                              (3.19) 

 

Aby byla patrná interpretace jednotlivých parametrů a celého procesu, dá se výše 

uvedený Brownův geometrický proces zapsat jako: 

 

,dtdzdt
x

dx
                                                             (3.20) 

  

Kde symboly jsou stejné jako ve vzorci (2.16) a (2.17). 

 

Střední hodnotu a směrodatnou odchylku u tohoto procesu lze stanovit následovně: 

 

  dtdxE                           (3.21) 

 

,

1 2

dt
N t

t



              (3.22) 
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Dalším stochastickým procesem je Itoův proces. Tento proces je jedním z obecných 

typů stochastických procesů a zahrnuje Wienerovy a Brownovy procesy. Itoův proces je 

definován jako: 

 

    ,;; dztxbdttxadx                  (3.23) 

 

kde a  je přírůstek proměnné, b  je směrodatná odchylka změny proměnné. 

 

             

3.3.1 Obecný odhad náhodných procesů 
 
 

Obecně se stanovený náhodný odhad modelu, který se použije na vývoj cen, dá vždy 

rozdělit na dvě složky. Tyto dvě složky jsou následující: 

 trend ( y~ ), 

 reziduální odchylka ( ). 

 

Při odhadu regresní metodou nejmenších čtverců se převede původní model na 

lineární tvar. Následně se odhadnou parametry a pak se zpětně dopočtou výchozí parametry.  

 

Obecně odhadnutý model je následující: 

 

Δ r Δ ,~ r                    (3.24) 

 

kde Δ r  je náhodný přírůstek cen, Δ r~  je odhadnutý trend statistického modelu,   je 

reziduální odchylka. 

 

 Reziduální odchylka se pomocí regresní metody nejmenších čtverců (MNČ), se 

vypočítá následovně: 

 

t Δ r - Δ r~ Δ  ,^^ 1 trr                    (3.25) 

 

kde  ^,̂  jsou nezávislé parametry.  
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4 Analýza a zhodnocení jednotlivých variant  
 
  

Poslední kapitola diplomové práce je rozdělena na několik částí. V první části je 

představena společnost, která se rozhodla koupit si osobní automobil pomocí finančního 

leasingu. Vybrala si automobil Škoda Octavia, jeho pořizovací cena je 750 000 Kč a rozhodla 

se ho pořídit k 1.1. 2008. V další části je popsán postup výpočtu diskontního faktoru. Poslední 

část této kapitoly obsahuje zhodnocení jednotlivých variant leasingového financování a výběr 

té nejvhodnější. Mezi metody zhodnocení jednotlivých variant si společnost vybrala metodu 

diskontovaných nákladů a metodu RPSN. Varianty se mezi sebou liší dobou trvání leasingové 

smlouvy  (3 roky až 7 let) a výši akontace (10% až 60%). 

 

4.1 Představení společnosti (ČEZ, a.s.) 
 
 Společnost ČEZ vznikla jako jeden z nových subjektů z majetkové podstaty Českých 

energetických závodů. Byla založena 6. května 1992 Fondem národního majetku České 

republiky a je českou elektrárenskou společností. Akcie této společnosti prošly první a druhou 

vlnou kupónové privatizace. Z toho vyplývá, že více jak 30 procent akcií nebylo od roku 1992 

ve státním vlastnictví. Akcie se obchodují na burzách v Praze a Varšavě, kde jsou významnou 

součástí burzovních indexů. Akcie ČEZ mají největší podíl v indexu středoevropských 

nejlepších akcií NTX, který je sestavován vídeňskou burzou  a bankou Erste Bank. Mezi 

rozhodující poslání Skupiny ČEZ je zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře.  

  

4.1.1 Předmět podnikání 
 

Skupina ČEZ má ústředí v České republice a  působí v řadě zemí střední  

a jihovýchodní Evropy. Hlavním předmětem podnikání  je výroba, distribuce a obchod 

s elektrickou i tepelnou energii a těžba uhlí.  

 

 ČEZ se také zaměřuje na rozvoj aktivit mimo území České republiky. Soustřeďuje se 

hlavně na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Na těchto trzích může uplatnit své 

zkušenosti s řízením energetického koncernu. Úspěšně proběhla akvizice v Polsku, 

Bulharsku a Rumunsku. Aktivně pracují vlastní obchodní společnosti v Srbsku, na Slovensku 
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a v Maďarsku. V Bosně a Hercegovině začal fungovat společný podnik na obnovu  

a výstavbu výrobního zdroje. Skupina ČEZ také vyhledává příležitosti k výstavbě větrných 

elektráren. 

 

4.1.2 Struktura akcionářů Společnosti  
 

Následující tabulka udává údaje o vlastnictví Společnosti k 31. prosinci 2007. Tyto 

údaje jsou dány v procentech.  
 

Tab. č. 4.1: Struktura akcionářů k 31. 12. 2007  
Název Podíl na ZK v % 
Právnické osoby celkem 95,86 
Česká republika 65,99 
ostatní právnické osoby 29,87 
Fyzické osoby celkem 4,14 
tuzemské 4,04 
zahraniční 0,10 

 
 

Graf. č. 4.1: Struktura akcionářů k 31.12.2007 

65,99

29,87

4,14 0,1

ČR Ostatní PO Tuzemské FO Zahraniční FO

 
 

 

Česká republika je ve skupině ČEZ zastoupena Ministerstvem financí České 

republiky. V roce 2007 se podíl České republiky na základním kapitálu snížil o 7% z důvodu 
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rozhodnutí vlády o prodeji těchto 7%. Naopak podíl na hlasovacích právech roste,  

protože počet vlastních akcií ČEZ se zvýšil více, než se snížil počet akcií v držení České 

republiky. Česká republika může přímo ovládat ČEZ běžnými formami. Mezi tyto formy patří 

zejména hlasováním na valných hromadách. Je také vydávána Zpráva o vztazích mezi 

propojenými osobami, která je součástí výroční zprávy a informuje ostatních akcionářů  

o případném negativním vlivu ovládající osoby na společnost. Cenné papíry o celkové 

nominální hodnotě 1 243 mil Kč, které vlastní 117 akcionářů, spravuje Československá 

obchodní banka. Akcie 95 akcionářů o nominální hodnotě 4 106 mil. Kč spravuje Citibank, 

a.s. a ING Bank N.V spravuje akcie 70 akcionářů o nominální hodnotě 1 063 mil. Kč.  

 

 

4.2 Stanovení diskontního faktoru 
 
 

Při zhodnocení různých metod financování leasingu je nutné, abychom peněžní toky 

těchto metod převedli na současnou hodnotu peněžních toků. Toto provedeme pomocí 

diskontního faktoru. Abychom diskontní faktor mohli propočítat, musíme nejprve vypočítat 

diskontní sazbu.  

 

Diskontní sazba představuje náklady celkového kapitálu nebo-li WACC. Při výpočtu 

těchto nákladů budeme vycházet ze vzorce  (3.1). Abychom mohli WACC vypočítat, musíme 

nejdřív zjistit velikost nákladů na vlastní kapitál, ER , a náklady dluhu, DR . 

 

 
 
Stanovení nákladů dluhu 
 
 

Jelikož se náklady dluhu stanoví jednodušeji než náklady vlastního kapitálu, budeme 

se jimi zabývat dříve.  Náklady dluhu vyjadřují úroky, které musíme platit věřitelům.  

Při stanovení těchto nákladů jsme vycházeli z vlastního uvážení, jak se tyto náklady mohou 

na trhu vyvíjet. Následující tabulka udává vývoj těchto nákladů od roku 2008 do roku 2014. 
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Tab. č. 4.2:Vývoj nákladů dluhu 
Rok Náklady dluhu 
2008 15% 
2009 14% 
2010 16% 
2011 14,50% 
2012 13% 
2013 14% 
2014 15% 

 

 

 

Stanovení nákladů na vlastní kapitál 

 

Náklady na vlastní kapitál představují náklady, které musí podnik vynaložit na získání 

vlastního kapitálu. Existuje několik metod zjištění těchto nákladů. Pro tuto diplomovou 

práci jsme se rozhodli použít model CAPM nebo-li model oceňování kapitálových aktiv. 

Vycházíme ze vzorce (3.4). Tento vzorec obsahuje bezrizikovou sazbu, beta koeficient  

a rizikovou prémii.  

 

Bezriziková sazba je stanovena dle výnosu bezrizikového aktiva. Tento výnos jsme 

zjistili na internetových stránkách České národní banky a je stanoven ve výši 3,7% ročně.  

 

Pro stanovení beta koeficientu jsem vybrali časovou řadu výnosu akcie společnosti 

ČEZ, a.s. a indexu PX. Tato časová řada je měsíční a začíná lednem 2002 a končí prosincem 

2008.  

 

Výpočet koeficientu se provádí pomocí odhadu jednoindexního modelu, kdy pomocí 

funkce Regrese v Excelu je spočtena regresní funkce. Pro vstupní oblast X jsme vybrali 

výnos indexu PX a pro vstupní oblast Y výnosy ČEZu. Pomocí tohoto jednoindexního 

modelu vyšel koeficient 1  = 0,900256981 a 0  = 0,01784648. 

 

Tvar odhadnutého modelu zní: 

 

 .90025698,00178,0)( ME RERE     
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Pomocí t- testu jsem také testovali statistickou významnost odhadnutých parametrů, 

kdy je stanovena nulová a alternativní hypotéza. Pokud přijmeme nulovou hypotézu, 

parametr je statisticky významný, pokud přijmeme alternativní hypotézu parametr je 

statisticky nevýznamný. Pro přijetí nulové hypotézy (zamítnutí alternativní) zní rozhodovací 

pravidlo následovně: 

 

Hodnota .dfP  

 

Parametr 0  vyšel podle tohoto testu jako statisticky nevýznamný. Naopak parametr 

1  vyšel jako statisticky významný. Dále budeme pracovat pouze s parametrem 1 . 

 

Pro výpočet posledního parametru musíme použít metodu nejmenších čtverců, jejíž 

popis je uveden v kapitole (3.3.1). Abychom mohli použít tuto metodu, musíme nejdříve 

použít geometrický Brownův proces. U tohoto procesu vycházíme ve vzorce (3.20).  

 

Výsledky vypočtených parametrů jsou  následující: 

 

 =  4,07, 

 =   0,28. 

 

Zatím známe pouze polovinu parametrů, které geometrický Brownův proces obsahuje. 

Dále musíme vypočítat náhodně vygenerovaná čísla z~ a interval dt . z~ je náhodná 

proměnná z normovaného normálního rozdělení N (0;1). Tato náhodná čísla jsou 

vygenerována pomocí Generátoru pseudonáhodných čísel. V Excelu lze najít tento 

prostředek v Nástroje→Analýza dat→Generátor pseudonáhodných čísel. Počet 

proměnných přestavuje počet scénářů, v našem případě je to 1000 scénářů a počet 

náhodných čísel udává počet intervalů nebo-li kroků v jednom scénáři. V našem případě je 

těchto kroků 84.  

 

Interval dt se vypočítá jako 1/251. Hodnota 251 udává počet obchodních dní v roce.  

 

Jelikož už známe všechny parametry vzorce, můžeme je nyní do daného vzorce 

dosadit. Odhadnutý model geometrického Brownova procesu je následující: 
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.28,007,4 dtdzdt
x

dx
 . 

 

Jelikož jsme si vygenerovali 84 kroků pro 1 scénář, opět dostaneme 1000 scénářů,  

kdy každý ze scénářů obsahuje 84 kroků. Pro výpočet nákladů na kapitál pro jednotlivé 

měsíce se dosadí za rizikovou prémii střední hodnota jednotlivých kroků. Vývoj 

jednotlivých  ERE  je uveden v Příloze č. 1. V níže uvedeném grafu můžeme pozorovat, 

jak se náklady na vlastní kapitál mění v jednotlivých měsících.  

 

Po stanovení zjištěných parametrů můžeme dosadit do vzorce: 

 

   .90025698,0037,0 ME RERE   

 
Graf. č. 4.2: Vývoj nákladů na vlastní kapitál 
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Stanovení nákladů na celkový kapitál 

 

Jelikož již známe náklady dluhu i náklady na vlastní kapitál, můžeme nyní vypočítat 

náklady na celkový kapitál WACC. Vycházíme ze vzorce (3.1). 

 

 
312654

1494481632061 
 ED RtRWACC . 

 

Vývoj jednotlivých WACC je uveden v Příloze č. 2. 
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I když se jak náklady dluhu, tak daňová sazba i náklady na vlastní kapitál 

v jednotlivých měsících či letech mění, předpokládáme, že poměr vlastního a cizího kapitálu 

zůstane po celou dobu leasingového splácení neměnný. Vývoj DR  i ER je uveden výše. 

Nyní ještě musíme odhadnou vývoj daňové sazby daně z příjmu právnických osob t .  

Pro rok 2008 a 2009 již tuto sazbu známe. Pro rok 2010 je již známá předpokládaná 

hodnota. Pro další roky jsme vycházeli z vlastního uvážení. Následující tabulka udává tento 

vývoj.  

 

Tab. č. 4.3: Vývoj daňové sazby 
Rok Daňová sazba 
2008 21% 
2009 20% 
2010 19% 
2011 18% 
2012 17% 
2013 16% 
2014 15% 

 

Následující graf udává vývoj WACC v jednotlivých měsících.  
 

 

Graf. č. 4.3: Vývoj nákladů na celkový kapitál 
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Nyní při výpočtu WACC jsme stanovili diskontní sazbu. Peněžní toky ovšem 

převedeme na současnou hodnotu pomocí diskontního faktoru. Výpočet diskontního fakturu 

zní: 
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Diskontní faktor =   t
tWACC 1 ,       (4.1) 

 

kde t  je jednotlivý měsíc splátky, PT  jsou peněžní toky.  

 

 

4.3 Analýza jednotlivých variant leasingového financování 
 

 

 

Společnost ČEZ, a.s. se rozhodla pro nákup nového osobního automobilu ŠKODA 

OCTAVIA. Pořizovací cena tohoto automobilu činí 750 000 Kč bez DPH. Datum pořízení je 

1. ledna 2008. Společnost se rozhodla koupit toto auto na finanční leasing. Vybrala si 

společnost ČSOB Leasing. Zůstatková hodnota osobního automobilu činí 1 000 Kč. Všechny 

poplatky, pojištění atd. již započteny v leasingových splátkách. Byla ji navrhnuta varianta, při 

které by toto auto spláceli 5 let při 20% navýšení první splátky nebo-li akontace.  Leasingové 

splátky činí 14 274 Kč. Vycházeli jsme ze vzorce (2.2). Leasingový koeficient činí 1,343 Kč. 

Vycházeli jsme ze vzorce (2.1) 

 

Společnost se ovšem rozhodla provést analýzu jiných variant leasingového 

financování. Při této analýze použije metody: 

 

 diskontovaných nákladů, 

 RPSN.  
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4.3.1 Metoda diskontovaných nákladů 
 

 

Tato metoda vyčísluje jednotlivé náklady a příslušné daňové efekty ke konkrétním 

okamžikům, kdy podniku vzniknou. Díky diskontnímu faktoru se zjistí jejich celková 

současná hodnota. Společnost se rozhodla nejdřív porovnat diskontované náklady v případě, 

že by splácela 5 let, ale výše navýšení by byla jiná. Následující tabulka udává nejprve výši 

leasingových splátek a leasingových koeficientů při 5-ti letém splácení při různé výši 

akontace.  
 

Tab. č. 4.4:Údaje leasingového financování při 5-leté době splácení  
  10% 20% 30% 40% 50% 60% 
0. splátka  75 000 150 000 225 000 300 000 375 000 450 000 
měsíční splátka  16 058 14 274 12 490 10 705 8 921 7 137 
leasingový koeficient  (v %) 1,386 1,343 1,301 1,258 1,215 1,172 

 

  

 Z tabulky vyplývá, že čím je akontace nižší, tím jsou leasingové splátky vyšší. 

Následující tabulka dále udává propočet diskontovaných nákladů jednotlivých variant.  

Při výpočtu jsme vycházeli ze vzorce č. (2.4). 
 

 

 

 
 
 
 

Z tabulky můžeme vypozorovat, že diskontované náklady jsou nejmenší při nejnižším 

navýšení první splátky, naopak nejvyšší při nejvyšším navýšení první splátky.  Z toho 

vyplývá, že pokud chce podnik splácet leasing po dobu pěti let, je pro ni výhodnější varianta, 

při které bude navýšení první splátky 10%. Následující graf porovnává diskontované náklady 

jednotlivých variant.  

 

 

 

 

 

Tab. č. 4.5:Diskontované náklady pro jednotlivé varianty   
10% 20% 30% 40% 50% 60% 

545 051 566 926 587 946 608 794 630 811 652 259 
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Graf č. 4.4:Vývoj diskontních nákladů při 5-ti letém leasingovém financování 
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Dále se rozhodla společnost porovnat jednotlivé diskontované náklady v případě,  

že  nechá navýšení první splátky na 20-ti procentech, ovšem změní délky splácení 

leasingových splátek. Rozhodla se porovnat doby splácení od tří let po sedm let. Níže 

uvedená tabulka udává vývoj těchto diskontovaných nákladů. 

 

Tab. č. 4.6:Diskontované náklady při 20-ti % navýšení 1. splátky 
  3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 
20% navýšení 702 198 688 971 566 926 553 309 548 211 

 

 

Z tabulky je patrné, že pokud by společnost si vzala leasing na dobu pěti, šesti a sedmi 

let, je rozdíl mezi těmito diskontovanými náklady nepatrný. Při tříletém a čtyřletém trvání 

leasingové smlouvy jsou už diskontované náklady značně vyšší. Tento rozdíl je zapříčiněn 

tím, že od roku 2008 si společnost nemůže uplatnit do nákladů jak leasingové splátky,  

tak náklady příštích období v případě, že je doba leasingu kratší, než doba odepisování 

financovaného předmětu. Jelikož je osobní automobil zařazen do druhé odpisové skupiny  

při 5-ti letém odepisování, společnost si může dané náklady uplatit, až pokud financuje daný 



 46

osobní automobil po dobu pěti a více let. Následující graf nám porovnává diskontované 

náklady při různé době splácení a stejné výše akontace.  
 

Graf. č. 4.4:Diskontované náklady při 20-ti % navýšení první splátky 
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Z daného grafu vyplývá, že nejvýhodnější pro společnost je, vzít si daný leasing  

na dobu splácení sedm let při 20-ti % navýšení první splátky.  

 

Dále se společnost rozhodla provést analýzu leasingového financování v případě,  

že navýšení první splátky nebude pouze 20%, ale budou různé. Rozhodla se provést analýzu 

diskontovaných nákladů pro každý rok v případě, že akontace bude od 10-ti % po 60 %. 

Následující tabulky udávají souhrnný vývoj těchto nákladů při různých variantách 

leasingového financování.  

 

 

 

 

 

Pokud by si společnost vzala leasing, při kterém by byla akontace pouze 10 %, bylo by 

nejvýhodnější splácet daný osobní automobil po dobu sedmi let. Následující graf udává vývoj 

diskontovaných nákladů. 

Tab. č. 4.7:Diskontované náklady při 10-ti % navýšení 1. splátky 
  3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 
10% navýšení 696 226 681 694 545 051 536 725 513 315 
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                 Graf. č. 4.5:Vývoj diskontovaných nákladů při 10-ti% navýšení akontace 
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Pokud by společnost splácela daný automobil pouze tři roky, bylo by to pro ní 

nejméně výhodné.  

 

Další tabulka udává souhrn diskontovaných nákladů při třiceti procentním navýšení 

první leasingové splátky. Toto navýšení by bylo ve výši 225 000 Kč. 

 

Tab. č. 4.8:Diskontované náklady při 30-ti % navýšení 1. splátky 
  3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 
30% navýšení 708 170 696 862 587 946 566 299 563 100 

 

Opět jako v předcházejícím případě vyplývá, že čím je doba splácení delší, tím jsou 

diskontované náklady při 30-ti % navýšení první splátky nejnižší, tím pádem je tato varianta 

pro společnost nejvýhodnější.  

 
                    Graf č. 4.6:Vývoj diskontovaných nákladů při 30-ti % akontaci.  
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Další variantou, kterou se společnost rozhodla porovnat, je navýšení první splátky  

ve výši 40 %. Následující tabulka udává toto porovnání.  

 

Tab. č. 4.9:Diskontované náklady při 40-ti % navýšení 1. splátky 
  3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 
40% navýšení 714 142 704 463 608 794 584 106 581 276 

 

 

Znovu nám vychází u této varianty stejný výsledek jako u předcházející varianty, tzn. 

že nejvýhodnější je varianta při době splácení sedm let.  
 

Graf č. 4.7:Vývoj diskontovaných nákladů při 40-ti % akontaci.  
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Z grafu je patrné, že už není takový velký rozdíl mezi diskontovanými náklady 

v případě čtyřletého splácení a 5-ti letého jako je tomu u 10-ti % navýšení.  

 

Další tabulka vyjadřuje variantu při 50-ti % akontaci. Tato akontace je ve výši  

375 000 Kč.  

 

Tab. č. 4.10:Diskontované náklady při 50-ti % navýšení 1. splátky 
  3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 
50% navýšení 720 114 712 063 630 811 599 504 598 866 

 

Z tabulky můžeme vypozorovat, že rozdíl mezi diskontovanými náklady v případě 

prvního roku uplatnění leasingových splátek do nákladů a dalšími lety už začíná být větší,  

než je tomu v předcházejících variantách. 
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Graf č. 4.8:Vývoj diskontovaných nákladů při 50-ti % akontaci. 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

3 4 5 6 7

Rok

Di
sk

on
to

va
né

 n
ák

la
dy

 
 

Z grafu můžeme vypozorovat, že rozdíl mezi rokem, kdy si nemůžeme uplatnit 

leasingové splátky v podobě nákladů a prvním rokem, kdy si je uplatnit můžeme se opět 

snižuje. Tudíž můžeme říci, že čím je větší navýšení první splátky, tím se tento rozdíl snižuje.  

 

Poslední variantu, kterou se společnost rozhodla porovnat je taková varianta, při níž 

musí společnost na začátku leasingového vztahu zaplatit 60-ti % navýšení první splátky tzn. 

450 000 Kč. Níže uvedená tabulka charakterizuje tuto poslední variantu.  

 

Tab. č. 4.11:Diskontované náklady při 60-ti % navýšení 1. splátky 
  3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 
60% navýšení 726 112 719 631 652 259 614 935 615 762 

 

U této poslední varianty je to jinak, než tomu bylo v předcházejících variantách.  

U všech přecházejících variantách vycházelo, že nejlepší pro společnost je při jakékoliv výši 

akontace splácet daný předmět po dobu sedmi let. V této poslední variantě ovšem vychází,  

že výhodnější je pro společnost varianta se šestiletým splácením, jelikož jsou diskontované 

náklady nejnižší a to ve výši 614 935 Kč.  
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Graf č. 4.9:Vývoj diskontovaných nákladů při 60-ti % akontaci 

540 000

560 000

580 000

600 000

620 000

640 000

660 000

680 000

700 000

720 000

740 000

3 4 5 6 7

Rok

D
is

ko
nt

ov
an

é 
ná

kl
ad

y

 
 

Z grafu je patrné, že rozdíl mezi rokem, kdy si můžeme uplatnit náklady a rokem,  

kdy si dané náklady uplatnit nemůžeme je největší, než při kterékoliv jiné variantě.   

 

 

4.3.2 Metoda roční procentní sazby nákladů 
 

 

Společnost se také rozhodla pro jinou metodu srovnání různých variant financování. 

Tato metoda je pro společnost spíše doplňková, ale zajímá ji, jestli touto metodou dojde  

ke stejným výsledkům jako u metody diskontovaných nákladů.  

 

Tato sazba udává procentní podíl z dlužné částky, kterou musí zaplatit spotřebitel  

za jeden rok v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s leasingovým 

financováním.  

 

Metoda RPSN při základní variantě leasingového financování, která byla na pět let 

splácení při 20% navýšení první splátky činí 15,04%. Jelikož je tento výpočet pomocí vzorce 

složitý, použili jsme pro zjištění této sazby funkci v EXCELU a to MÍRA.VÝNOSNOSTI.  
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 Následující tabulka udává propočet všech sazeb RPSN při různých variantách 

leasingového financování. 

 

 

Tab. č. 4.11: Výpočet RPSN    
Počet let splácení Navýšení RPSN 

3 roky 

10% 15,067% 
20% 15,075% 
30% 15,085% 
40% 15,099% 
50% 15,118% 
60% 15,153% 

4 roky 

10% 15,045% 
20% 15,048% 
30% 15,057% 
40% 15,066% 
50% 15,083% 
60% 15,099% 

5 let 

10% 15,031% 
20% 15,036% 
30% 15,042% 
40% 15,046% 
50% 15,056% 
60% 15,072% 

6 let 

10% 14,926% 
20% 15,033% 
30% 15,030% 
40% 15,034% 
50% 15,041% 
60% 15,056% 

7 let 

10% 15,017% 
20% 15,020% 
30% 15,024% 
40% 15,029% 
50% 15,031% 
60% 15,040% 

 

 

Z tabulky vyplývá, že nejvýhodnější variant metody RPSN je při šestiletém splácení  

a 10-ti % navýšení první splátky.  Tato sazba činí 14,926%. Při základní variantě, která byla 

společnosti nabízena, tudíž při pětiletém splácení a 20% navýšení první splátky činí RPSN 

15,063%. Dále můžeme z tabulky vypozorovat, že RPSN je v každém roce vyšší, čím je vyšší 

navýšení první leasingové splátky. Následující graf  ukazuje grafické srovnání RPSN. 
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Graf č. 3.10:Vývoj ročních procentní sazby nákladů 
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4.4 Zhodnocení výsledků 
 

 

 

Společnost ČEZ se rozhodla koupit osobní automobil. Určila si jako způsob 

financování tohoto automobilu finanční leasing. Společnost ČSOB ji nabídla variantu  

pro dobu splácení 5 let a při navýšení první splátky 20%. Společnost se rozhodla, než tuto 

nabídku přijme, provést analýzu jednotlivých variant leasingového financování pomocí 

metody diskontovaných nákladů a metody RPSN. Jako varianty leasingového financování  

si vybrala doby splácení od tří do sedmi let a navýšení první leasingové splátky od 10% do 

60%. Následující tabulka vyjadřuje diskontované náklady jednotlivých variant.  
 

Tab. č. 4.12:Porovnání diskontovaných nákladů (v Kč) 
Počet let Navýšení Diskontované náklady 

3 roky 

10% 696 226 
20% 702 198 
30% 708 170 
40% 714 142 
50% 720 114 
60% 726 112 

4 roky 

10% 681 694 
20% 688 971 
30% 696 862 
40% 704 463 
50% 712 063 
60% 719 631 

5 let 

10% 545 051 
20% 566 926 
30% 587 946 
40% 608 794 
50% 630 811 
60% 652 259 

6 let 

10% 536 725 
20% 553 309 
30% 566 299 
40% 584 106 
50% 599 504 
60% 614 935 

7 let 

10% 513 315 
20% 548 211 
30% 563 100 
40% 581 276 
50% 598 866 
60% 615 762 
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Z tabulky propočtů diskontovaných nákladů vyplývá, že nejvýhodnější varianta  

pro leasingového financování je pro společnost vzít si leasing na dobu 7 let při 10% navýšení 

první leasingové splátky. Diskontované náklady této varianty činí 513 315 Kč. Pokud ovšem 

tuto variantu porovná s variantou, která vyšla u metody roční procentní sazby nákladů, zjistí, 

že analýzou těchto dvou metod nedojde ke stejnému výsledku. U metody RPSN vyšlo,  

že nejvýhodnější varianta pro společnost je leasing na dobu 6 let, při 10% navýšení první 

leasingové splátky. Toto RPSN vyšlo 14,926%. Ovšem RPSN při variantě 7 let a 10% 

navýšení vyšlo 15,017% což je druhá nejvýhodnější varianta podle této metody hodnocení. 

Jelikož je pro společnost metoda RPSN pouze doplňkovou metodou, dá přednost metodě 

diskontovaných nákladů a tudíž si vybere tu variantu, která vyšla nejlépe u této metody 

hodnocení leasingového financování. Společnost se také při rozhodování přiklání na dobu 

životnosti daného automobilu. Jelikož při tříleté a čtyřleté době trvání leasingové smlouvy  

si nemůže uplatnit náklady, posuzuje diskontní náklady při variantě pěti let. Nejmenší 

diskontované náklady jsou při této době trvání leasingové smlouvy v případě, že akontace činí 

10% a proto si vybírá tuto variantu na financování daného majetku.  

 

Poslední graf nám porovnání diskontované náklady jednotlivých variant leasingového 

financování.  
 

Graf č. 4.11:Vývoj diskontovaných nákladů 
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5 Závěr 
 

 

Jedním z možných nástrojů financování majetku je finanční leasing. Leasing lze také 

charakterizovat jako speciální formu financování potřeb podniku cizím kapitále. Rozdíl mezi 

leasingem, bankovním úvěrem a jinou formou cizího kapitálu spočívá v tom, že věřitel nebo-li 

pronajímatel (leasingová společnost) se stává vlastníkem zboží.  

 

Cílem této diplomové práce bylo posouzení různých variant leasingového financování 

při pořízení nového osobního automobilu.  

 

V teoretické části jsme se zabývali obecnou charakteristikou leasingu, jeho historie, 

druhy leasingu, metody zhodnocení leasingového financování atd. Dále byly vysvětleny 

jednotlivé náklady na kapitál (cizí, vlastní a celkový) a charakterizovány jednotlivé náhodné 

procesy.  

 

V praktické části jsme se zabývali společností ČEZ a. s. a jejím nákupem osobního 

automobilu pomocí finančního leasingu. V první části jsme krátce popsali tuto společnost. 

V další části jsme stanovili diskontní faktor. Jako metody porovnání různých variant 

leasingového financování jsme si vybrali metodu diskontovaných nákladů a metodu RPSN.  

U obou metod platí, že čím menší hodnota výsledku varianty, tím je daná varianta pro podnik 

výhodnější. Jednotlivé varianty se liší dobou splatnosti (3 roky až 7 let) a výši akontace  

(10% až 60%). Pomocí metody diskontovaných nákladů jsme přišli na to, že nejvýhodnější by 

byla varianta při sedmiletém trvání leasingového vztahu a 10-ti % navýšení první splátky. 

Diskontované náklady této varianty činí 513 315 Kč. Jako nejméně vhodná varianta vyšla 

varianta na dobu 3 let při 60-ti % navýšení první splátky, neboť při finančním leasingu  

si podnik nemůže uplatnit do nákladů ani leasingové splátky ani náklady příštích období, 

pokud je trvání leasingové smlouvy kratší, než je doba odepisování financovaného majetku. 

Diskontované náklady této metody vycházejí na 726 112. Jelikož automobil patří do druhé 

odpisové skupiny, podniku se nevyplatí vzít si finanční leasing na dobu 3 let nebo na dobu  

4 let. Další metoda, kterou jsme použili je metoda roční procentní sazby nákladů, která udává 

procentní podíl z dlužné částky, kterou musí podnik zaplatit. Při této metodě jsme nedošli ke 

stejným výsledkům jako u metody diskontovaných nákladů při posuzování nejvýhodnější 

varianty. U této metody vyšla jako nejvýhodnější varianta varianta na dobu šest let při 10% 
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navýšení první splátky. Sazba RPSN je ve výši 14,926%. Při určení nejméně vhodné varianty  

jsme došly ke stejným výsledkům jako u metody diskontovaných nákladů, tudíž varianta   

na dobu tří let při 60% akontaci. Tato sazba je ve výši 15,153%. Jelikož jsme tuto metodu 

určili jako doplňkovou, firma se více přiklání k metodě diskontovaných nákladů. Společnost 

se také při rozhodování přiklání na dobu životnosti daného automobilu. Proto se jí varianta  

na dobu sedmi let zdá nepřijatelná a posuzuje diskontní náklady při variantě pěti let. Nejmenší 

diskontované náklady jsou při této době trvání leasingové smlouvy v případě, že akontace činí 

10% a proto si vybírá tuto variantu na financování daného majetku.  
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Seznam zkratek symbolů 
 
 
USA   Spojené státy americké 
mld   miliarda 
Sm   leasingová splátka 
P   pořizovací cena  
u   umořovatel  
i   úroková míra 
DPH   daň z přidané hodnoty 
RPSN   roční procentní sazba nákladů 
FTL   finanční toky leasingu 
SHL   současná hodnota leasingu 
JKV   jednorázové kapitálové výdaje 
FCFt   volné peněžní toky v jednotlivých letech 
T   tržby 
N   náklady 
t   sazba daně z příjmu 
On   odpisy 
ČSHL   čistá současná hodnota leasingu 
ČSHU   čistá současná hodnota úvěru 
RF   bezriziková úroková míra 
Rfinstab   riziková přirážka vyplývající z finanční stability 
RLA   riziková přirážka za velikost podniku 
Rpodnikatelské  riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 
WACC  náklady na celkový kapitál 
RD   náklady dluhu 
RE   náklady vlastního kapitálu 
D   cizí kapitál 
E   vlastní kapitál 
A   aktiva 
Ú   úvěr 
OBL   obligace 
g   tempo růstu dividend 
DIV   dividendy 
σ   směrodatná odchylka 
α   alfa 
β   beta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60

 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 
 
 
Prohlašuji, že 
 
- byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou (bakalářskou) práci se plně vztahuje 

zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských  
a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 
dílo, 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen  
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou (bakalářskou) práci 
užít (§ 35 odst. 3), 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové (bakalářské) práce bude uložen v Ústřední 
knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 
diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové (bakalářské) práci, 
obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové (bakalářské) 
práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO, 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou (bakalářskou) práci nebo poskytnout licenci 
k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 
ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO  
na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
V Ostravě dne ……………………….. 
 
      ……………………………………………….. 
                        jméno a příjmení studenta 
 
 
Adresa trvalého pobytu studenta: 
 
………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61

Seznam příloh 
 
 

Příloha 1  Vývoj nákladů na vlastní kapitál v jednotlivých měsících 
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Příloha č. 1 
 

Vývoj nákladů na vlastní kapitál v jednotlivých měsících  
 
 

Měsíc E(Re)  Měsíc E(Re)  Měsíc E(Re) 
1 0,0263  37 0,0254  74 0,0257 
2 0,0260  38 0,0258  75 0,0256 
3 0,0257  39 0,0255  76 0,0252 
4 0,0256  40 0,0258  77 0,0257 
5 0,0254  41 0,0258  78 0,0256 
6 0,0256  42 0,0257  79 0,0261 
7 0,0256  43 0,0256  80 0,0260 
8 0,0253  44 0,0257  81 0,0257 
9 0,0262  45 0,0260  82 0,0258 

10 0,0260  46 0,0258  83 0,0256 
11 0,0255  47 0,0254  84 0,0259 
12 0,0261  48 0,0255    
13 0,0254  49 0,0261    
14 0,0257  50 0,0258    
15 0,0255  51 0,0256    
16 0,0259  52 0,0258    
17 0,0254  53 0,0258    
18 0,0257  54 0,0256    
19 0,0255  55 0,0257    
20 0,0258  56 0,0258    
21 0,0256  57 0,0256    
22 0,0260  58 0,0260    
23 0,0260  59 0,0256    
24 0,0255  60 0,0257    
25 0,0259  61 0,0255    
26 0,0258  62 0,0254    
27 0,0258  63 0,0257    
28 0,0255  64 0,0258    
29 0,0256  65 0,0255    
30 0,0257  66 0,0255    
31 0,0253  67 0,0258    
32 0,0260  68 0,0258    
33 0,0257  69 0,0260    
34 0,0255  70 0,0255    
35 0,0257  71 0,0256    
36 0,0256  72 0,0256    

   73 0,0257    
 



Příloha č. 2 
 

Vývoj nákladů na celkový kapitál v jednotlivých měsících 
 

 
Měsíc WACC  Měsíc WACC  Měsíc WACC  

1 0,0177  37 0,0175  74 0,0177  
2 0,0176  38 0,0177  75 0,0177  
3 0,0175  39 0,0176  76 0,0175  
4 0,0174  40 0,0177  77 0,0177  
5 0,0173  41 0,0177  78 0,0176  
6 0,0174  42 0,0176  79 0,0179  
7 0,0174  43 0,0176  80 0,0178  
8 0,0173  44 0,0176  81 0,0177  
9 0,0177  45 0,0178  82 0,0178  

10 0,0176  46 0,0177  83 0,0176  
11 0,0173  47 0,0175  84 0,0178  
12 0,0176  48 0,0176     
13 0,0174  49 0,0179     
14 0,0175  50 0,0177     
15 0,0174  51 0,0177     
16 0,0176  52 0,0178     
17 0,0173  53 0,0178     
18 0,0175  54 0,0177     
19 0,0174  55 0,0177     
20 0,0175  56 0,0178     
21 0,0175  57 0,0177     
22 0,0176  58 0,0178     
23 0,0176  59 0,0176     
24 0,0174  60 0,0177     
25 0,0177  61 0,0176     
26 0,0176  62 0,0176     
27 0,0176  63 0,0177     
28 0,0175  64 0,0177     
29 0,0175  65 0,0176     
30 0,0176  66 0,0176     
31 0,0174  67 0,0177     
32 0,0177  68 0,0177     
33 0,0176  69 0,0178     
34 0,0175  70 0,0176     
35 0,0176  71 0,0176     
36 0,0175  72 0,0176     

   73 0,0177     
 
 

 


