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Anotace 

Leasing nemovitostí je specifickou formou financování nemovitostí a přesto, že 

během let získal na značné popularitě, není široké veřejnosti stále ještě příliš znám. 

S tím také souvisí malá dostupnost podrobnějších informací o leasingu nemovitostí a 

možnostech struktury takových obchodních případů. Ještě méně informací o leasingu 

nemovitostí je k dispozici z pohledu poskytovatelů leasingu. Tato práce se na tuto 

formu financování právě z tohoto pohledu zaměřuje. Popisuje co je pro poskytovatele 

leasingu důležité, na co se zaměřuje ve smlouvách a jak kalkuluje leasingovou splátku. 

Zobrazuje komplexnost celého obchodního případu a oborovou provázanost s oblastmi 

práva, bankovnictví, daní, účetnictví i stavebnictví. 

Klíčová slova: leasing nemovitostí, leasingová smlouva, leasingová splátka    

 

 

 

Summary 
Real estate leasing is a specific form of real estate financing and even though it 

has gained on popularity throughout the years it is still not much known among the 

public. Related to that is also minor accessibility to detailed information about the 

leasing of real estate and about the possibilities of structuring such business cases. 

There is even less information available about real estate leasing related to the point of 

view of the lessor. This work is focusing on this form of financing exactly from such 

point of view. It describes what is important for the lessor, what his targets in the 

contracts are and how he calculates a leasing instalment.  It shows the 

comprehensiveness of the whole business deal and the field connectivity with law, 

banking, taxation, book keeping and construction. 
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Seznam použitých zkratek 

ČLFA Česká leasingová a finanční asociace 

ČNB  Česká národní banka 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

HDP  Hrubý domácí produkt 

PRIBOR Prague InterBank Offered Rate - pražská mezibankovní 

nabídková sazba 

EURIBOR  The Euro Interbank Offered Rate - evropská mezibankovní 

nabídková sazba 
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1 Úvod 

Leasing je finanční produkt, který byl vyvinut a je také využíván v tržních 

ekonomikách. Slouží především k uskutečňování podnikatelských záměrů pomocí 

financování z cizích zdrojů. Leasing nabízí většina finančních institucí a je součástí trhu 

všech vyspělých ekonomik. Patří mezi moderní, v USA a v zemích západní Evropy 

(např. v Itálii či Španělsku) i mimořádně často využívaným nástrojem financování 

nemovitostí. Je využitelný především při naplnění investičních záměrů spojených 

s pořízením, zásadní opravou či rekonstrukcí nemovitosti pro podnikatelské, obslužné či 

správní účely, méně je využíván při financování obytných objektů či bytů. Jeho hlavní 

výhodou je flexibilita leasingových modelů, díky které je leasing dostupný nejen 

pro velké firmy, ale i malé a střední podnikatele a subjekty veřejného sektoru. Mezi 

další hlavní přednosti leasingu nemovitostí patří: 

• jeho dostupnost, a to i při nedostatku vlastního kapitálu, 

• pružnost v reakci na platební schopnost klienta (= leasingového 

nájemce), 

• příznivý vliv na cash flow a likviditu, 

• umožnění souběhu nákladů a výnosů a zjednodušení účetnictví 

leasingového nájemce, 

• možnost řadit leasingové splátky do nákladů a snížit základ pro výpočet 

daně z příjmu. 

Naopak nevýhodou tohoto způsobu pořízení nemovitosti je dvojí zdanění 

při převodu nemovitosti. Nejprve je třeba zaplatit daň z převodu nemovitostí 

při pořizování nemovitosti, podruhé pak při skončení leasingové smlouvy, kdy 

nemovitost přechází na nájemce. Sazba daně činí 3 %. 

Leasing nemovitostí je dosti komplikovaný produkt. Ne každá společnost má 

takové zázemí, aby ho mohla poskytovat. Tento způsob financování totiž vyžaduje 

organizační, technickou a finanční připravenost. Na našem trhu je zhruba desítka 

leasingových společností, které nabízejí mimo jiné i financování nemovitostí. 
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Právě mé zaměstnání v jedné ze společností, která poskytuje leasing 

nemovitostí, mě přivedlo na myšlenku popsat leasing nemovitostí z pohledu 

poskytovatelů leasingu. V mé praxi jsem se totiž setkala se skutečností, že z tohoto 

pohledu neexistuje příliš mnoho podkladů. Cílem práce je proto popsat podrobněji 

strukturu obchodního případu leasingu nemovitostí včetně nejdůležitějších smluvních 

dokumentů a jejich obsahu. Práce by měla poskytnout základní přehled o výstavbě 

obchodního leasingového případu a také by měla poskytnout informace o kalkulaci 

úrokových sazeb a splátek leasingu.  
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2 Charakteristika leasingu nemovitostí 

„Pojem leasing pochází z anglického výrazu „lease“ znamenajícího pronájem, 

resp. Smlouvu o pronájmu. Leasing tedy neznamená nic jiného, než pronájem (nájem) 

hmotných či nehmotných věcí a práv, kdy pronajímatel (osoba, která majetek 

pronajímá) poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění nájemci (osobě, která 

získává možnost majetek používat) právo danou věc v průběhu doby pronájmu 

používat. Důležité je, že po dobu pronájmu zůstává majetek ve vlastnictví 

pronajímatele. Na nájemce přechází pouze právo daný majetek používat“ (VALOUCH, 

2008 [2]). 

Jako leasing se v českém prostředí označuje finanční produkt, kterým je možné 

financovat jak movité tak i nemovité věci, s vazbou na financovaný předmět. Finanční 

společnosti v České republice nepotřebují k poskytování leasingu zvláštní povolení 

(licenci) ČNB či jiného orgánu státu. Nepodléhají bankovnímu dohledu ani jinému 

zvláštnímu administrativnímu dozoru státního orgánu. Leasing finanční společnosti 

poskytují na základě živnostenského zákona. Jsou povinny dodržovat obecně závazné 

předpisy na ochranu spotřebitele, hospodářské soutěže, daňových a účetních předpisů, 

trestněprávních norem i životního prostředí. Úroveň jejich služeb, včetně leasingu pro 

spotřebitele, je zajišťována především působením leasingového trhu, který patří 

k nejvyspělejším trhům střední Evropy. Přitom působí také analytické a kontrolní 

aktivity České leasingové a finanční asociace (ČLFA), včetně dohledu nad dodržováním 

Etického kodexu jednání členů ČLFA. [6] 

Leasing není výslovně definován v platném českém soukromém právu. 

Soukromé právo je na leasingové operace aplikovatelné především ve svých obecných 

ustanoveních. Leasing není uveden ani mezi zvláštními smluvními typy ani 

v občanském zákoníku, ani v obchodním zákoníku ani v jiném (zvláštním) 

soukromoprávním předpisu.  

Leasing je v podstatě speciální nájemní systém, který spojuje výhody nájmu a 

koupě. Občanskoprávně se jedná o dohodu, podle níž jedna strana s podnikatelským 

záměrem a za úplatu poskytne druhé straně - tzv. leasingovému nájemci (nebo také 

příjemci leasingu) - jím vybraný předmět do užívání. Proto se pro leasing často 
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uplatňuje aplikace ustanovení občanského zákoníku o nájemní smlouvě jako i 

ustanovení § 489 - 496 obchodního zákoníku o smlouvě o koupi najaté věci. 

Při finančním pronájmu nepřechází nebezpečí škody na věci od leasingového 

pronajímatele na druhou smluvní stranu až s přechodem vlastnictví k předmětu 

smlouvy, jak je tomu u smlouvy o koupi najaté věci, ale zásadně okamžikem předání 

předmětu leasingu. Přechod vlastnictví je v leasingové operaci chápán jako součást 

celého komplexu vztahů charakteristických pro leasing, nedochází k němu odděleně a 

pouze v návaznosti na nájemní smlouvu, jak je tomu u koupě najaté věci pojímané 

obchodním zákoníkem. Proto leasing nelze označit jako běžný nájem, jelikož 

při finančním leasingu se na příjemce leasingu přenášejí všechny tradiční povinnosti 

vlastníka a také rizika, která má příjemce leasingu nést. Na straně leasingové 

společnosti leží úvěrové riziko. 

2.1 Základní typy leasingu 

V zásadě se rozlišují dva základní druhy leasingu: 

- finanční leasing 

- operativní leasing 

2.1.1 Finanční leasing 

Finanční leasing lze definovat jako závazkový vztah. Místo pojmu finanční 

leasing se můžeme v českých daňových předpisech setkat spíše s pojmem finanční 

pronájem (zákon č. 235/2004 Sb., o DPH) nebo finanční pronájem s následnou koupí 

najaté věci (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) V případě tohoto typu leasingu 

pořizuje leasingová společnost podle zadání budoucího příjemce leasingu určitou 

nemovitost a poskytuje ji za úplatu do dlouhodobého užívání. Na příjemce leasingu 

v tomto případě přenáší odpovědnost za nemovitost (především za její údržbu a opravy). 

Na příjemce leasingu je také převedena většina nebezpečí a rizik vztahujících se jak 

k leasované nemovitosti (včetně nebezpečí jejího poškození či zničení a rizika poklesu 

její tržní hodnoty), tak k jeho užívání (včetně nebezpečí plynoucích z provozu leasované 

nemovitosti pro třetí osoby). Vlastnické právo leasingové společnosti k leasované 

nemovitosti trvá po celou dobu leasingu. Příjemce leasingu má pak právo získat danou 
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nemovitost do vlastnictví při splnění všech podmínek obsažených v leasingové 

smlouvě. Finanční leasing je tak cestou k pořízení potřebné nemovitosti s využitím 

cizích zdrojů. 

2.1.2 Operativní leasing 

Stejně jako finanční leasing je operativní leasing založen na pořízení 

nemovitosti do vlastnictví leasingové společnosti a její následný pronájem příjemci 

leasingu a to na dobu určitou (doba leasingu). Na rozdíl od finančního leasingu 

nedochází na konci leasingové smlouvy k automatickému převodu vlastnictví 

na příjemce leasingu, který zároveň není povinen financovaný objekt nabýt do svého 

vlastnictví. Smlouvy o operativním (provozním) leasingu umožňují příjemci leasingu 

dočasné užívání potřebné nemovitosti, které však může trvat po celou dobu její 

životnosti či využitelnosti. U tohoto typu leasingu je také častější, že náklady spojené 

s údržbou, opravami pronajatého majetku hradí pronajímatel (u leasingu nemovitostí se 

ale většinou tyto náklady smluvně přenášejí na nájemce). 

2.2 Vývoj leasingu 

2.2.1 Rok 2007 

Do konce roku 2007 roste počet uzavíraných obchodů spojených s leasingem 

nemovitostí i celkový objem pořizovacích cen nemovitostí předaných do leasingu. Je to 

dáno především daňovými výhodami, které finanční leasing až do konce roku 2007 

nesl. Roste počet uzavřených obchodů, počet běžících leasingů nemovitostí, objem 

finančních prostředků poskytnutých do leasingu nemovitostí i zůstatková hodnota 

nemovitostí v leasingu. V roce 2007 předaly leasingové společnosti v České republice 

do užívání 145 budov v celkové pořizovací ceně 11,9 mld. Kč, z toho 30 budov 

do operativního leasingu. Proti předchozímu roku tak bylo aktivováno o 52 budov více, 

souhrn jejich pořizovacích cen se zvýšil o 717 mil. Kč. [5] 



Dagmar Benešová: Leasing nemovitostí z pohledu leasingových společností 

2010  6

2.2.2 Rok 2008 

S rokem 2008 vstoupily v platnost nové právní reformy, které měly vliv 

na poskytovatele leasingu. Především se jednalo o prodloužení minimální doby leasingu 

na 30 let (přičemž většina leasingových smluv se do roku 2007 pohybovala v rozmezí 

od 8 do 12 let). Dále také předpisy způsobující nižší daňovou účinnost leasingu a nová 

pravidla pro podkapitalizaci. Všechny tyto vlivy měly za následek mírný útlum v oblasti 

leasingu nemovitostí. K tomu také přispěla slábnoucí poptávka po investičních i 

spotřebitelských finančních produktech. V průběhu roku 2008 postupně klesala tempa 

růstu HDP – z 5,4% v 1. čtvrtletí na 4,5% ve 2. čtvrtletí a na 4,2% ve 3. čtvrtletí, tento 

trend se dále prohloubil v závěrečných měsících roku 2008. Odpovídajícím způsobem 

klesaly jak investice, tak i výdaje domácností.  

V roce 2008 byly do leasingového užívání poskytnuty nemovitosti v celkové 

pořizovací ceně 11,56 mld. Kč. Proti roku 2007 to znamená pokles o 2,9 %. Meziročně 

došlo ke snížení počtu nemovitostí předaných do leasingu, významně se však zvýšila 

průměrná cena nemovitosti pořízené pro účely leasingu. Dosáhla 135 mil. Kč (zatímco 

v r. 2007 šlo o 82 mil. Kč). Do finančního leasingu bylo v roce 2008 předáno 71 

nemovitostí, do operativního leasingu 15 nemovitostí. Kromě toho bylo v roce 2008 

uzavřeno dalších 39 smluv o leasingu nemovitostí, které však nebyly do konce roku 

předány do užívání (aktivovány). Pořizovací cena nemovitostí, které budou předány 

na základě těchto smluv do finančního leasingu, činí 6,1 mld. Kč, cena nemovitostí 

pro operativní leasing 1,6 mld. Kč. [5] 

2.2.3 Rok 2009 

V roce 2009 byly do leasingového užívání poskytnuty nemovitosti v celkové 

pořizovací ceně 3,21 mld. Kč. Proti roku 2008 to znamená pokles o 72,2 %. Meziročně 

došlo ke snížení počtu nemovitostí předaných do leasingu a snížila se průměrná cena 

nemovitosti pořízené pro účely leasingu na hodnotu 107 mil. Kč. Do finančního 

leasingu bylo v roce 2009 předáno 24 nemovitostí, do operativního leasingu 

6 nemovitostí. Mimo to bylo v roce 2009 uzavřeno dalších 15 smluv o leasingu 

nemovitostí, které však nebyly do konce roku předány do užívání (aktivovány). 

Pořizovací cena nemovitostí, které budou předány na základě těchto smluv 
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do finančního leasingu, činí v souhrnu 1,3 mld. Kč, cena nemovitostí pro operativní 

leasing 0,4 mld. Kč. [5] 
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Graf 1: Počet budov předaných do užívání v letech 2007 – 2009 (zdroj: ČLFA) 

Z grafu (Graf 1), který zobrazuje počet budov předaných v daném roce 

do užívání, je velmi dobře patrné, jaký vliv měla změna legislativy v roce 2008 na vývoj 

leasingu nemovitostí v České republice. Vývoj je znát s ročním posunem, protože mezi 

uzavřením leasingové smlouvy a předáním předmětu leasingu do užívání je období 

z pravidla 12 až 18 měsíců. Proto je zřejmé, že změna legislativy znevýhodňující 

leasing nemovitostí v roce 2008 se projevila nejvýrazněji až v roce 2009. 

Obdobně se změna legislativy projevila u hodnot celkové hodnoty předaných 

budov do užívání (Graf 2). 
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Graf 2: Celková hodnota budov předaných do užívání v letech 2007 – 2009 (zdroj:ČLFA) 
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3 Struktura obchodního případu 

Leasingové společnosti nabízí několik různých typů produktů v oblasti 

leasingu. Nejčastěji se jedná o klasický finanční leasing, který může být buď splatný 

do nuly (tzv. full-pay-out) a nebo do výše zůstatkové hodnoty, prodej a zpětný pronájem 

(tzv. „Sale and lease back“) a operativní leasing.  

Rozdíl mezi finančním a operativním leasingem je již popsán v kapitole 2.1 

této práce.  

Leasing na zůstatkovou hodnotu znamená, že klient splácí formou 

leasingových splátek poskytnuté finanční zdroje až do výše zůstatkové hodnoty. 

Zároveň zůstatkovou hodnotu spoří formou kaucí, které se většinou hradí společně 

s leasingovou splátkou leasingové společnosti. Tyto kauce jsou úročeny podle 

ustanovení v leasingové smlouvě a po řádném ukončení leasingu, tzn. po odkupu 

nemovitosti klientem na konci leasingu se zúčtují s kupní cenou.  

Pojmem prodej a zpětný pronájem se rozumí zvláštní forma leasingu. Příjemce 

leasingu v tomto případě prodá leasingové společnosti nemovitost, kterou má ve svém 

majetku a leasuje ji zpět. Touto cestou získá příjemce leasingu kapitál ve formě prodejní 

ceny nemovitosti, aniž by k ní ztratil právo užívání.  

Pro účely popisu struktury obchodního případu se budu zabývat nejčastěji 

poskytovaným produktem leasingových společností a to finančním leasingem. Strukturu 

obchodního případu znázorňuje Obrázek 1. Na obrázku jsou znázorněné jednotlivé fáze 

projektu (označené zelenou barvou) a popis procesů, které v dané fázi probíhají 

(označené žlutou barvou). Těmito fázemi a událostmi se zabývám v následující části mé 

práce. O bíle označených procesech se zmíním pouze okrajově, protože jsou interního 

rázu a můžou se v jednotlivých leasingových společnostech velmi lišit a také není 

možné podrobnosti o těchto procesech dostatečně prověřit. 
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Obrázek 1:  Struktura obchodního případu [4] 

3.1 Schválení projektu 

Klient, který má zájem o financování svého projektu formou leasingu musí 

poskytnout leasingové společnosti všechny podklady, které jsou třeba ke schválení 

projektu. Především se jedná o výkazy firmy (budoucí příjemce leasingu), obchodní 

plán (tj. představa využití budovy, předpokládané příjmy a výdaje), plány budovy a 

ostatní dokumenty vztahující se k samotnému plánovanému objektu. V tomto okamžiku 

by již také mělo být jasné, jakým způsobem se pořídí pozemek, na kterém se 

financovaný projekt bude realizovat. Leasingová společnost hodnotí bonitu zájemce 

o leasing a také kalkuluje, zda bude plánovaný projekt výhodný i pro ni. V případě, že 

je hodnocení pozitivní a klient souhlasí s předloženou nabídkou, kterou pro něj 

zpracovala leasingová společnost přechází se do další fáze, kterou je interní 

schvalování. V této práci se však touto fází nebudu podrobněji zabývat, protože se jedná 

o velmi individuální postup, který je v každé leasingové společnosti odlišný.  

V případě schválení projektu se přechází do fáze sestavování a přípravy smluv 

a to především smlouvy o leasingu nemovitosti.  
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3.2 Fáze sestavování smluv 

3.2.1 Pořízení pozemku 

Pořízení pozemku leasingovou společností lze provést dvěma způsoby. Jedním 

způsobem je tzv. Asset deal což znamená nabytí samotného pozemku kupní smlouvou. 

Tomuto způsobu pořízení pozemku musí předcházet Due Diligence (tímto pojmem se 

označuje „kompletní prověření“ předmětu Due Diligence). V rámci Due Diligence 

pořizovaného pozemku se především prověřují následující skutečnosti a dokumenty: 

- od koho se vlastně pozemek získává; tyto údaje se zjišťují 

především z výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z katastru nemovitostí 

(zástavní práva a věcná břemena), 

- geometrický plán pro účely dělení pozemku (v případě že má být 

pozemek následně rozdělen), 

- přístup k veřejným dopravním komunikacím a k inženýrským 

sítím (napojení na dodávku elektrické energie, na vodní řad a kanalizaci), 

- zda pozemek není kontaminován, případně zda se na pozemku 

nenacházejí archeologické předměty, 

- plán na využití plochy, územní plán - jestli pozemek může být 

využit pro výstavbu plánovaného projektu, 

- je-li pozemek již zastavěný, bude se budova, nebo její část bourat, 

či zůstane zachována, 

- stávající nájemní smlouvy, 

- stávající pojistné smlouvy. 

Předpoklady k nabytí pozemku tímto způsobem jsou: 

- výše uvedené pozitivní Due Diligence, 

- kupní smlouva. 

Náležitosti kupní smlouvy pro koupi pozemku (popřípadě i stávající budovy): 
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- způsob výplaty kupní ceny za pozemek - protože kupující je 

ze zákona garantem za úhradu daně z převodu nemovitostí, a protože 

leasingová společnost se potřebuje zajistit, že daň z převodu bude uhrazena, 

aby se na ni neobracel finanční úřad, vyplácí se často kupní cena ve dvou 

částech. 97% po zápisu vlastnictví do katastru nemovitostí a 3% až po 

předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitosti ze strany příjemce 

leasingu, 

- záruky k pozemku:  

o žádná zatížení pozemku v katastru nemovitostí, 

o žádná kontaminace a archeologické památky, 

o žádná probíhající soudní nebo úřední rozhodnutí, 

o žádné nedoplatky na poplatcích (kanalizace, odvoz 

odpadu), 

o předložení všech potřebných povolení k užívání budovy 

(v případě koupě pozemku i s budovou), 

o technicky bezvadný stav budovy, 

- právo odstoupit od smlouvy (např. pokud nejsou dispozici ještě 

všechna potřebná povolení, zvláště stavební povolení). 

Druhým způsobem pořízení pozemku je tak zvaný Share deal neboli odkup 

obchodních podílů společnosti, která má ve svém majetku pozemek určený 

pro zamýšlený projekt. K tomu je třeba především uzavření smlouvy o koupi a převodu 

obchodních podílů společnosti. Nutné je také sepsat notářský zápis o převodu 

obchodních podílů na nového společníka.  

I při tomto způsobu je nezbytné Due Diligence ovšem tentokrát zaměřené 

na získávanou společnost. Předmětem kontroly jsou především: 

- společností uzavřené smlouvy, které zůstávají v platnosti se 

zaměřením především na přebírané povinnosti, 

- společenská smlouva a rozhodnutí společníků, 

- roční závěrky, seznam zůstatků, 
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- otevřené pohledávky, 

- pozemek (zde platí podobná kritéria jako při koupi samotného 

pozemku). 

Kupní smlouva o koupi obchodních podílů by měla obsahovat zejména 

následující: 

- obchodní podíly, investiční a oběžný majetek nesmí být 

jakýmkoliv způsobem zatíženy a omezeny, 

- řádné uhrazení všech poplatků, resp. prohlášení o jejich úhradě, 

- pozemek – osvobozen od všech zástav, nezatížen kontaminacemi 

a úředními řízeními, neuhrazenými poplatky, k dispozici jsou 

všechna potřebná povolení pro budovu a nájemní smlouvy. 

3.3 Leasingová smlouva 

Dalším krokem je uzavření smlouvy o leasingu nemovitosti. Smlouva 

o leasingu nemovitosti je v podstatě „základním kamenem“ celého leasingového 

případu. Právě v této smlouvě jsou obsažena základní práva a povinnosti jak příjemce, 

tak i poskytovatele leasingu. Hlavní povinností poskytovatele leasingu je zhotovit 

předmět leasingu a předat jej příjemci leasingu do užívání. Hlavní povinností příjemce 

leasingu je hradit splátky za užívání předmětu leasingu. Smlouvy o leasingu nemovitosti 

mohou být uzavřeny jako smlouvy o finančním nebo operativním leasingu. Pro účely 

této práce se zaměřím na běžnou smlouvu o finančním leasingu nemovitosti.  

3.3.1 Základní ustanovení leasingové smlouvy 

Doba trvání leasingu - smlouva se uzavírá většinou na dobu 8 – 12 let, 

příjemce leasingu nemá právo během dohodnuté lhůty trvání leasingu smlouvu 

vypovědět, z jakéhokoliv důvodu. 

Fáze výstavby – stavebníkem je poskytovatel leasingu. On tedy následně 

uzavírá smlouvy o dílo, díky čemuž má přímý dohled nad průběhem stavby. 

Stavebníkem může být také příjemce leasingu. V takovém případě, může leasingová 
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společnost vykonávat (nebo jí pověřená společnost) stavební dozor za účelem kontroly 

průběhu a kvality stavby. 

Splátky leasingu, celkové investiční náklady a přizpůsobení – základem 

pro výpočet leasingové splátky jsou celkové investiční náklady, odpisy, úroková sazba, 

doba trvání leasingu a zůstatková hodnota (výše zůstatkové ceny je ovlivněna zvoleným 

způsobem odpisování). Přizpůsobení splátek probíhá při změnách úrokové sazby, 

většinou dvakrát ročně, dále při požadavku na vlastní zdroje, a/nebo při změně daňové 

právní situace. K překročení celkových investičních nákladů nesmí dojít. Pokud 

k překročení celkových investičních nákladů dojde a jejich navýšení již není možné, 

musí nájemce toto překročení  uhradit z vlastních prostředků. 

Vedlejší náklady leasingové smlouvy jako jsou náklady a výdaje za předmět 

leasingu, jeho části a součásti, mezi něž patří hlavně provozní náklady (v případě, že 

dodavatel energií nesouhlasil, aby byla smlouva uzavřena přímo se skutečným 

uživatelem objektu), daň z nemovitosti, případné náklady na správu objektu, všechny 

ostatní daně a poplatky spojené s předmětem leasingu nese příjemce leasingu. 

Užívání předmětu leasingu – příjemce leasingu nesmí bez souhlasu 

poskytovatele leasingu podnajmout předmět leasingu třetí osobě. Příjemce leasingu je 

oprávněn používat předmět leasingu výhradně k podnikatelskému účelu oznámenému 

poskytovateli leasingu. 

Údržba předmětu leasingu – příjemce leasingu je povinen udržovat předmět 

leasingu ve funkčním stavu vhodném ke smluvnímu užívání. 

Odpovědnost za rizika – příjemce leasingu nese odpovědnost za zánik 

předmětu leasingu výjimkou zániku z důvodu vyšší moci.  

Pojištění – poskytovatel a příjemce leasingu jsou povinni uzavřít dostatečné 

pojištění majetku a odpovědnosti (podrobněji viz bod 3.3.3)  

Stavební úpravy – všechny stavební úpravy a instalace strojových zařízení smí 

být provedeny pouze po souhlasu poskytovatele leasingu. Na konci leasingu je možnost 

stavební úpravy a vnesené předměty odstranit nebo ponechat. V případě, že stavební 

úpravy budou ponechány, musí dojít k finančnímu vyrovnání mezi příjemcem a 

poskytovatelem leasingu. 
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Vrácení předmětu leasingu – při ukončení leasingového vztahu, pokud 

příjemce leasingu neuplatní své opční právo, musí být předmět leasingu vrácen 

v řádném stavu, vyčištěný a zbavený speciálního odpadu. 

Předčasné zrušení smlouvy – je možné pouze z důvodů uvedených 

v leasingové smlouvě. Těmito důvody je především nesplnění platebních závazků 

ze strany příjemce leasingu, nebo jestliže dojde k podstatné změně ekonomické nebo 

právní situace nebo struktury příjemce leasingu. 

Odstoupení od smlouvy – příjemce leasingu může odstoupit od smlouvy 

v případě, že nejsou splněny podstatné předpoklady k leasingovému financování. K této 

situaci může dojít zejména, jestliže poskytovatel leasingu nezískal nemovitosti 

do smluvené lhůty nebo jestliže nemohl do této lhůty zahájit výstavbu stavebního 

záměru nebo ji nemohl dokončit (např. jestliže poskytovatel leasingu nezíská stavební 

povolení apod.). 

3.3.2 Zajištění 

V rámci leasingové smlouvy se také sjednává zajištění, které slouží k zajištění 

povinností příjemce leasingu. 

Druhy zajištění: 

- vlastnictví předmětu leasingu leasingovou společností; 

- povinnost příjemce leasingu k odkupu z rozhodnutí poskytovatele leasingu 

(nejedná se o opci, v případě opce má příjemce leasingu právo odkupu); 

- zajišťovací cese (postoupení pohledávek) – užívá se především v případech, kdy 

příjemce leasingu předmět leasingu pronajímá třetím osobám; v tomto případě 

jsou pak příjmy z nájmů, které příjemci leasingu z podnájmu plynou, 

postoupeny smlouvou o postoupení pohledávek na poskytovatele leasingu, tak, 

že v případě neplnění platebních podmínek příjemce leasingu jsou příjmy 

z nájmů od třetích osob postoupeny na příjemce leasingu, aby z nich mohl 

uspokojit své pohledávky za příjemcem leasingu. Zajišťovací cese má pouze 

zajišťovací funkci v případě neplnění závazků příjemce leasingu vůči 

poskytovateli leasingu; 
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- garance – v tomto dokumentu se garant zavazuje uhradit předem dohodnutou 

částku příjemci garance za dosud nenastalou škodu bez ohledu na to, kdo škodu 

zavinil; výplata částky musí být provedena bezodkladně, bez námitek a na první 

výzvu až do výše uvedené v garanci; garance je vždy vystavena na dobu určitou; 

- ručení – jedná se o smlouvu mezi věřitelem a ručitelem, ve které se ručitel 

zavazuje uspokojit věřitele v případě, že dlužník nedostane svým závazkům; 

ručení má pouze zajišťovací funkci; 

- vstup do podnájemních smluv – jedná se o trojstrannou dohodu mezi 

poskytovatelem a příjemcem leasingu a podnájemcem, na základě které je 

poskytovatel leasingu oprávněn vstoupit do uzavřené podnájemní smlouvy 

uzavřené mezi příjemcem leasingu a podnájemcem v případě ukončení 

leasingové smlouvy; 

- zástava cenných papírů. 

3.3.3 Pojištění  

Důležitým bodem v leasingové smlouvě je pojištění. Vzhledem k tomu, že 

objekt je v majetku leasingové společnosti, je na pojištění budovy ze strany leasingové 

společnosti kladen velký důraz. Poskytovatel leasingu uzavírá pojištění odpovědnosti 

za škodu z držby nemovitosti, na dobu stavby pojištění odpovědnosti stavebníka, 

stavební pojištění a pojištění proti požáru, po ukončení výstavby pak pojištění na novou 

cenu na pojistná rizika jako je požár, voda z vodovodního potrubí, bouře a pojištění 

odpovědnosti z držby nemovitosti. Příjemce leasingu uzavře na své náklady pojištění 

odpovědnosti z provozu. V leasingové smlouvě také často bývá ponechána možnost, 

aby výše uvedená pojištění uzavřel příjemce leasingu. V tomto případě má pak ale 

povinnost nechat pojišťovnu vystavit vinkulaci pojistného plnění ve prospěch 

poskytovatele leasingu. V případech kdy pojistku nelze vinkulovat (především 

u pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti), a kdy se pojistné plnění vyplácí třetím 

osobám, musí být poskytovatel leasingu uveden v pojistné smlouvě jako pojištěný. 
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3.4 Fáze výstavby předmětu leasingu 

Tato fáze odpadá v případě, že se jedná o prodej a zpětný pronájem (tzv. Sale 

and Lease back) nebo o nákup již postavené budovy od třetí osoby. V tomto případě již 

totiž předmět leasingu existuje a je leasingovou společností odkoupen a hned dán 

do užívání příjemci leasingu. V případě klasického finančního leasingu nebo 

operativního leasingu je však tato fáze podstatnou součástí celého projektu. 

Výstavba předmětu leasingu se dělí do několika fází: 

- Návrh a plánování 

- Územní rozhodnutí 

- Stavební řízení 

- Stavební povolení 

- Výstavba  

- Kolaudační souhlas 

- Předání předmětu leasingu do užívání příjemci leasingu 

Stavebníkem může být poskytovatel leasingu, který pak uzavírá všechny 

smlouvy s projektanty a stavebními firmami, případně vstupuje do již uzavřených 

smluv. Všechny náklady s tímto spojené se započítávají do celkových investičních 

nákladů. Vzhledem k tomu, že příjemce leasingu má velký zájem na výstavbě předmětu 

leasingu poskytuje leasingové společnosti při plánování a výstavbě veškerou podporu. 

Proto může být také uzavřena smlouva o pověření mezi poskytovatelem a příjemcem 

leasingu. Příjemce leasingu tak z pověření poskytovatele leasingu přebírá na vlastní 

zodpovědnost všechny úkoly spojené se zhotovením stavby na klíč jako je plánování, 

získání všech potřebných úředních povolení (zejména stavební povolení), dozor, 

kontrola a koordinace stavebních prací a realizace uzavřených smluv.  

3.4.1 Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo je v našem případě smlouvou, ve které se zhotovitel díla 

zavazuje objednateli vystavět předmět leasingu za předem dohodnutou cenu díla. Tuto 

smlouvu, ať ji uzavírá poskytovatel nebo příjemce leasingu, lze uzavřít buď 
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s generálním dodavatelem, nebo s jednotlivými specializovanými dodavateli. Obecně 

lze říci, že leasingové společnosti upřednostňují generální dodavatele, tedy jednu firmu, 

která zrealizuje předmět leasingu od plánů, projektu až po samotnou stavbu včetně 

všech instalací. Taková firma pak uzavírá vlastní smlouvy se svými subdodavateli. 

Největší výhody pro leasingovou společnost v takovém případě jsou, že existuje pouze 

jedna kontaktní osoba, nevznikají problémy při rozlišování odpovědnosti za dílo a také 

administrativa je jednodušší (kontrola faktur, garance apod.) I případné opravy se 

v rámci záručních lhůt řeší pouze s jedním subjektem a v případě, že generální 

dodavatel ani po opakovaných výzvách neodstraní závadu, lze využít bankovní garanci. 

V případě využití menších dodavatelů tato možnost častokrát není, protože jim banka 

bankovní garanci neposkytne. Další výhodou generálního dodavatele je úspora času. 

Pokud se na každý typ práce využívá jiný dodavatel, musí se na každou část  udělat 

výběrové řízení, což je časově i administrativně náročné. Nezanedbatelná je i kvalita 

odvedené práce. U velkých stavebních společností není problémem doložit reference 

o již provedených stavbách, které jim poskytly společnosti, pro které stavěly. U malých 

živnostníků se kvalita odvedené práce nedá většinou dopředu ověřit. 

Nevýhody spočívají při možném vyhlášení konkursu na generálního dodavatele 

a také celková cena díla bývá nakonec vyšší než když se práce a dodávky sjednávají 

přes jednotlivé dodavatele.   

Účtování probíhá dílčími fakturami podle harmonogramu prací vždy 

po ukončení ucelené části díla dle harmonogramu prací. Zhotovitel vystavuje faktury 

v souladu s harmonogramem prací, a to na základě vzájemně odsouhlasených měsíčních 

zjišťovacích protokolů. 

V rámci smlouvy o dílo se také sjednává zádržné, což je procentuelní srážka 

z celkové ceny díla bez DPH (obvykle 10%) a slouží jako záruka, že dodavatel předá 

dílo včas a bez vad a nedodělků objednateli a že splní a dodrží všechny své povinnosti 

během záruční doby vyplývající ze smlouvy o dílo. Část zádržného (5%) je zhotoviteli 

vyplacena po odstranění vad a nedodělků a po odstranění dalších vad a nedodělků, které 

objednatel vytknul u zhotovitele. Druhá část zádržného (zbylých 5%) je vyplacena 

po uplynutí záruční doby, pokud se nevyskytnou vady a nedodělky na díle. Bývá 

zvykem, že se zádržné nahradí bankovní garancí, která slouží k zajištění všech nároků 
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objednatele ze záruky za jakost, z odpovědnosti za vady na náhradu škody a obdobných 

nároků objednatele dle smlouvy o dílo. V tom případě po předložení bankovní garance 

je vyplacena i druhá část zádržného. 

3.4.2 Předání předmětu leasingu do užívání příjemci leasingu 

Po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu předává poskytovatel leasingu 

příjemci leasingu předmět leasingu do užívání. Od tohoto okamžiku začíná běžet 

leasingový pronájem a s ním spojená povinnost příjemce leasingu hradit v pravidelných 

měsíčních splátkách leasingové splátky tak jak je uvedeno v leasingové smlouvě. 

3.5 Doba leasingu 

3.5.1 Podnájemní smlouvy 

Podnájemní smlouvy se uzavírají v případě, že příjemce leasingu chce dále 

pronajmout předmět leasingu třetí osobě, ale potřebuje k tomu předem vždy souhlas 

poskytovatele leasingu. V některých případech je dán souhlas s podnájmem třetí osobě 

již ve smlouvě o leasingu nemovitosti. V zásadě ale platí, že příjemce leasingu jako 

pronajímatel smí uzavřít podnájemní smlouvu s třetí osobou pouze se souhlasem 

poskytovatele leasingu. 

Obsah podnájemních smluv sice je v odpovědnosti příjemce leasingu, přesto jej 

musí poskytovatel leasingu prověřit zejména z ekonomického hlediska. Příjemce 

leasingu musí být totiž schopen plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy o leasingu 

nemovitostí na základě uzavíraných podnájemních smluv. Proto musí být vyjasněny 

především tyto body: 

- výše nájemného, 

- indexace nájemného, 

- kdo nese jaké provozní náklady, 

- kdo je zodpovědný za údržbu objektu, 

- zálohy na nájemné, 
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- kauce, 

- další podnájem, 

- předání 

apod. 

Ustanovení podnájemní smlouvy si nesmí odporovat s ustanoveními 

ve smlouvě o leasingu nemovitosti. Například příjemce leasingu nesmí provádět 

stavební úpravy v předmětu leasingu bez souhlasu poskytovatele leasingu. Proto 

v podnájemní smlouvě nesmí být ustanovení povolující podnájemci stavební úpravy bez 

předchozího souhlasu pronajímatele.  

V některých případech, kdy to již bylo předem sjednáno ve smlouvě o leasingu 

nemovitosti, musí být uzavřena trojstranná dohoda o vstupu do podnájemních smluv 

mezi poskytovatelem leasingu, příjemcem leasingu jako pronajímatelem a třetí osobou 

jako podnájemcem. Jak již bylo řečeno v bodě 3.3.2, jedná se o dohodu na základě 

které, je poskytovatel leasingu oprávněn vstoupit do uzavřené podnájemní smlouvy 

po ukončení leasingové smlouvy. V této dohodě se mimo jiné také zavazují příjemce 

leasingu a podnájemce, že nesmí provést v podnájemní smlouvě žádné zásadní změny 

bez souhlasu poskytovatele leasingu a příjemce leasingu se zavazuje, že pohledávky, 

které mu vznikly vůči podnájemci, nesmí postoupit žádné jiné třetí osobě, vyjma 

poskytovatele leasingu.  

3.5.2 Změna příjemce leasingu 

V průběhu doby leasingu může dojít ke změně příjemce leasingu. Při takové 

změně vystupuje současný příjemce leasingu ze smlouvy o leasingu nemovitosti a místo 

něj do smlouvy vstupuje nový příjemce leasingu. Nebo se původní leasingová smlouva 

ukončí a s novým příjemcem leasingu se uzavře nová. V zásadě je při změně leasingu 

třeba vycházet minimálně z ještě nesplaceného finančního rámce ze staré leasingové 

smlouvy. Případná zajištění, jako vystavené garance a podobně se musí původnímu 

příjemci leasingu vrátit a nový nájemce musí poskytnout garance nové. Eventuální 

zájemce o převzetí leasingu samozřejmě podléhá internímu schválení a na základě jeho 

bonity mohou být požadována i dodatečná zajištění, která u původního nájemce 

požadována nebyla. 
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3.6 Konec leasingu 

V ideálním případě na konci leasingu nabývá příjemce leasingu 

od poskytovatele leasingu předmět leasingu za zůstatkovou hodnotu (v případě 

klasického finančního leasingu se zůstatkovou hodnotou). Kupní cena odpovídá 

zůstatkové hodnotě s připočtením veškerých nákladů, odvodů resp. poplatků a daní 

(včetně daně z převodu nemovitostí, dodatečně splatných odvodů a/nebo ztráty 

odpočitatelných daní) vzniklých pronajímateli z důvodu prodeje, jakož i případných 

výdajů uskutečněných pronajímatelem na předmět leasingu. 

 Příjemci leasingu se vrací všechna zajištění, která během doby leasingu 

poskytovateli leasingu předložil (např. garance, ručení, cenné papíry apod.) Příjemce 

leasingu má také nárok na vrácení všech uhrazených kaucí. Kauce se většinou 

započítávají s kupní cenou. 

Při předčasném ukončení leasingu musí příjemce leasingu uhradit 

poskytovateli leasingu veškeré pohledávky splatné ke dni předčasného zániku smlouvy 

a nahradit pronajímateli škodu a ušlý zisk. Škoda a ušlý zisk se stanoví jako součet 

všech plateb leasingových splátek a kaucí, které by byl příjemce leasingu povinen 

poskytovateli leasingu zaplatit od okamžiku předčasného zániku této smlouvy do jejího 

řádného zániku, tj. do uplynutí doby leasingu a zůstatkové hodnoty. Tento součet je 

odúročen na základě báze nákladů financování použité při výpočtu posledního 

leasingové splátky ponížené o smluvní pokutu, např. o 2 % p.a.. 

Příjemce leasingu je dále povinen poskytovateli leasingu nahradit veškeré 

náklady (zejména provozní a vedlejší náklady), výdaje a škody, které poskytovateli 

leasingu vznikly v souvislosti s uzavřením smlouvy o leasingu nemovitostí, 

souvisejících smluv a/nebo v souvislosti s předmětem leasingu, daně (včetně dodatečně 

splatných daní), honoráře a poplatky, pojistné náklady, náklady na uzavření smluv, 

náklady na ocenění a zhodnocení předmětu leasingu, náklady související s prodejem 

předmětem leasingu nebo s předčasným zánikem smlouvy a se zhodnocením předmětu 

leasingu, náklady vzniklé v souvislosti s uzavřenými smlouvami o financování, resp. 

refinancování atd..  

Při předčasném ukončení leasingu je také důležité prověřit, zda příjemcem 

leasingu nebyla uhrazena mimořádná splátka leasingu. Mimořádná leasingová 
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splátka se zpravidla platí, pokud příjemce leasingu během výstavby překročil 

celkové investiční náklady. V tom případě se hradí mimořádná leasingová splátka 

ve výši rozdílu mezi celkovými investičními náklady a skutečnými náklady. Taková 

splátka se pak rozpouští v průběhu celé doby leasingu a příjemci leasingu je 

při předčasném ukončení třeba vrátit její alikvotní část. 
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4 Výpočet leasingové splátky 

Před tím než se dostanu ke způsobu výpočtu leasingové splátky, je třeba 

definovat některé pojmy, které s tím souvisí. 

4.1 Celkový rámec financování 

Celkový rámec financování, který je příjemci leasingu poskytnut se skládá 

z celkových investičních nákladů, což jsou náklady za pozemek jako je kupní cena 

pozemku a vedlejší náklady (zprostředkovatelské provize, náklady na právní 

poradenství) a náklady na budovu jako jsou stavební náklady a vedlejší náklady 

(náklady na financování, úroky z mezifinancování, stavební dozor, notářské 

poplatky, právní poradenství apod.) Od nich se pak odečítají vlastní zdroje, mezi 

které patří především nevratné vložené vlastní prostředky, nevratné 

dotace/příspěvky, kauce zúročené nebo nezúročené a/nebo mimořádná leasingová 

splátka, která se rozpouští lineárně během celé doby leasingu. 

4.2 Zůstatková hodnota 

Zůstatková hodnota je částka, která zůstává na konci leasingu nesplacena. 

Příjemce leasingu tuto částku spoří formou kaucí během doby leasingu (viz. Graf 3).  

 
Graf 3: Spoření zůstatkové hodnoty formou kaucí [3] 

Doba leasingu

Zůstatková 

hodnota 

splátky leasingu 

kauce 

EUR 

t 



Dagmar Benešová: Leasing nemovitostí z pohledu leasingových společností 

2010  23

4.3 Úroková sazba  

Úroková sazba (i) představuje v procentech vyjádřenou smluvně dohodnutou 

cenu za cizí kapitál.  

i = sazba refinancování + marže 

sazba refinancování: 

- fixní 

- variabilní (např. 6-měsíční PRIBOR v případě financování  v Kč, nebo 

EURIBOR v případě financování v Eur) 

Marže je procentuelní přirážka k úrokové sazbě sjednaná ve smlouvě 

o leasingu nemovitostí a zohledňuje míru rizika pro poskytovatele leasingu. 

4.3.1 Metody výpočtu úrokové sazby 

- počet úrokových období za rok (obvykle 12/měsíčně, 4/čtvrtletně, 2/půlročně, 

nebo 1/ročně); určuje, kolikrát za rok se přičítají úroky k základnímu kapitálu; 

pro přepočet roční úrokové míry na denní, měsíční, čtvrtletní, aj. úrokovou míru 

se užívá následující vzorec: 

m
m

roč ii =−+ 1)1( .  

kde im je úroková míra, na kterou chceme roční úrokovou míru převádět 

m je počet úrokovacích období během roku pro im [7] 

- splatnost splátek  

o předlhůtní (nebo také anticipativní) znamená, že úroky připadají 

na začátek úrokového období 

o polhůtní (nebo také dekursivní) znamená, že úroky připadají na konec 

úrokového období 

- přepočty úrokových sazeb 

o 360/360 (tzv. německý standard): při této metodě platí, že měsíc má vždy 

30 dnů a rok má vždy 360 dnů 
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o 365/360 (tzv. francouzský standard): je založen na aktuálním počtu dnů 

v měsíci, avšak zjednodušeně vychází z předpokladu, že rok má pouhých 

360 dnů 

Příklad 1: Pro výpočet podílu úroků se použije jako báze 6-M PRIBOR ze dne 

1.2.2010. Přirážka na výše uvedenou základní úrokovou sazbu činí 1,35%. Sazba se 

přepočítává podle 365/360. V jaké výši bude měsíční úroková sazba? 

Báze: 1,77% 

Přirážka: 1,35% 

Roční úroková sazba = (báze + přirážka)·365/360 

Roční úroková sazba = (1,77+1,35)·365/360=3,16333% 

Pro přepočet roční úrokové sazby použijeme vzorec pro přepočet úrokové míry 

na měsíční úrokovou míru tedy: m
m

roč ii =−+ 1)1( .  

Po dosazení do vzorce dostáváme měsíční úrokovou míru ve výši: 0,26% 

4.4 Leasingová splátka 

Leasingová splátka je anuitní, tzn., že je po celou dobu splácení stejná. Mění se 

tedy pouze díky tomu, že se přizpůsobuje úroková sazba podle toho jak je uvedeno 

v leasingové smlouvě. Obvykle bývá sjednáno půlroční přizpůsobení.  

4.4.1 Výpočet leasingové splátky 

Pro výpočet leasingové splátky se používá vzorec finanční matematiky 

pro výpočet anuitní splátky:  

 

S – leasingová splátka 

U – celkový finanční rámec 

q – q = 1 + úroková míra 

n – počet období [8] 

1
)1(

−
−⋅

⋅= n

n

q
qqUS
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Příklad 2: Celkový finanční rámec je 50 000 000,- Kč, doba leasingu 12 let, 

báze pro výpočet úrokové sazby je 6-M PRIBOR zveřejněný ČNB k 1.2.2010 

s připočtenou přirážkou 1,35%. Sazba bude přepočtena podle 365/360 (viz výpočet 

z příkladu 1).  

U = 50 000 000,- Kč 

q = 1+ 0,26% = 1,0026 

n = 12 · 12 (měsíční splácení) = 144 měsíců 

Po dosazení do vzorce dostáváme: 
10026,1

)10026,1(0026,100000050 144

144

−
−⋅

⋅=S  

 S = 416 676,39 

Měsíční leasingová částka činí 416 677,- Kč (leasingové splátky se zaokrouhlují na celá 

čísla).  
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5 Závěr 
Cílem práce bylo popsat podrobněji strukturu obchodního případu leasingu 

nemovitostí včetně nejdůležitějších smluvních dokumentů a jejich obsahu a také ukázat 

způsob kalkulace úroků a leasingových splátek. 

Leasing nemovitostí je popsán od počátku vzniku smluvního vztahu, přes 

výstavbu smluvního objektu, pojištění během výstavby i během doby leasingu, platby 

leasingových splátek i výpočet úroků. Je analyzována problematika dalšího pronájmu 

leasované nemovitosti, případně její části, a smluvní ošetření tohoto případu a také 

možnosti prodeje na konci leasingu. Pozornost je věnována i smluvnímu ošetření 

zůstatkové hodnoty a kaucím, které byly během leasingu spořeny. 

První část práce se zabývá leasingem nemovitostí jako takovým, ustanoveními 

v českém právu, které leasing nemovitostí upravují. Věnuje se také vývoji leasingu 

v letech 2007 až 2009 a vlivu ekonomické recese a legislativních změn v roce 2008.  

Další část práce vysvětluje jednotlivé produkty, které leasingové společnosti 

v rámci leasingu nemovitostí nabízejí, a popisuje již jednotlivé fáze struktury 

obchodního případu. Ukazuje, že uzavření smlouvy o leasingu nemovitostí předchází 

poměrně složité prověření klienta a také pozemku, na kterém by se měl předmět 

leasingu realizovat. Leasingové společnosti je tak poskytnut celkový obraz společnosti, 

která má zájem o tento způsob financování, o její bonitě a záměrech, které s předmětem 

leasingu nemovitostí plánuje. Ukazuje se, že existuje několik způsobů, kterými lze 

nabýt pozemek do vlastnictví leasingové společnosti. Prvním způsobem je tzv. Asset 

deal v jehož rámci se nabývá samotný pozemek pomocí kupní smlouvy. Druhý 

způsobem je tzv. Share deal, kde leasingová společnost kupuje obchodní podíly 

společnosti, v jejímž majetku se nachází pozemek, na němž se má předmět leasingu 

realizovat. 

Poté co je prověřen pozemek i společnost z hledisek uvedených výše a po 

interním schválení financování se přechází k sestavení leasingové smlouvy. Práce 

analyzuje, na jaká ustanovení v této smlouvě klade poskytovatel leasingu, které formy 

zajištění jsou v rámci leasingového obchodu užívány, a také jaké se sjednává pojištění 

předmětu leasingu, tak aby leasingová společnost byla kryta ve všech případech 
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pojistných událostí. Leasingová smlouva také definuje všechna práva a povinnosti jak 

příjemce, tak i poskytovatele leasingu.  

Následující fází, kterou se práce zabývá je fáze výstavby předmětu leasingu a 

věnuje se nejen možnostem volby dodavatele stavby a služeb, ale hlavně se věnuje 

smlouvě o dílo, protože na jejím základě bývají vypláceny finanční prostředky 

na výstavbu předmětu leasingu. Smlouva o dílo obsahuje ustanovení a podmínky, které 

musí být dodrženy, aby finanční prostředky mohly být uvolněny. Tato fáze odpadá 

v případě, že se jedná o zpětný leasing nemovitostí nebo o nákup již postavené budovy 

od třetí osoby.  

Během fáze doby leasingu, která nastává po vystavění předmětu leasingu a 

jeho kolaudaci se mohou, v případě, že se předmět leasingu vystavěl za účelem jeho 

dalšího podnájmu, uzavírat podnájemní smlouvy. I tuto problematiku práce analyzuje a 

popisuje.  

Poslední fází struktury obchodního případu, kterou se tato práce zabývá, je 

konec leasingu a možnosti prodeje předmětu leasingu příjemci leasingu. 

V poslední části této práce je věnována pozornost metodám výpočtu úrokové 

sazby a výpočtu leasingové splátky. V práci jsou uvedené také příklady výpočtů. 

V celé práci byl kladen důraz na to, aby procesy, které se během leasingového 

obchodu odehrávají, byly pochopitelné i pro čtenáře, kteří s leasingem nemovitostí 

nemají žádné zkušenosti, ale také, aby práce poskytla přehled lidem, kteří se již o tuto 

problematiku dříve zajímali. 

Tato práce ukazuje, že leasing nemovitostí je obor financování, který klade 

vysoké nároky na znalosti nejen v oblasti bankovnictví, práva, daní, ale také 

stavebnictví a finanční matematiky. 
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