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1 ÚVOD 
Leasing, jako jeden z možných zdrojů financování dlouhodobého majetku, ale také 

nemovitostí, se pro podnik stává den ode dne méně zajímavým a to možná snad kvůli změnám, 

ke kterým došlo počínaje rokem 2008. Přesto ale existují i další způsoby, kterými lze majetek 

financovat, a to   nákup za hotové, na úvěr či již zmiňovaný nákup na leasing. Manažeři čelí 

rozhodnutím, který si z těchto způsobů vybrat. Jde o rozhodnutí dlouhodobějšího charakteru, 

které přináší řadu možných rizik a nejistoty. 

Cílem mé bakalářské práce je ujasnit si základní teoretické otázky, které leasingové 

financování přináší. Porovnat vybrané formy financování dlouhodobého majetku a následně 

vybrat nejvhodnější způsob, kterým lze majetek financovat.  

Práce bude rozdělena do tří částí. První část bude zaměřena zcela teoreticky, kdy se budu 

snažit vysvětlit, co leasing znamená, jaké druhy leasingu známe, které právní předpisy leasing 

upravují a řadu dalších otázek, které jsou s touto problematikou spojené.  

Ve druhé části se zaměřením na daňové i účetní aspekty leasingu. Kapitola bude teoreticko

praktická a bude doplněna vlastními příklady.  

A poslední – třetí část bude věnována přímému porovnání zvolených forem financování a 

následnému vyhodnocení. Nejprve znázorním rozdílnost teoreticky, pomocí přímého výčtu 

výhod či nevýhod u zvolených forem financování. Poté se zaměřím na výběr optimálního 

způsobu financování majetku ve fiktivní firmě ASS s.r.o. 

Během mé práce budu využívat znalosti, které jsem načerpala během mého dosavadního 

studia, ale také literaturu, ať už v tištěné či elektronické podobě. 
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2 TEORETICKÁ VYMEZENÍ LEASINGU 
 

2.1 Právní úprava leasingu 

Mezi základní normy, upravující leasing patří především zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a z hlediska 

daňového, je to pak také zákon č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmu a zákon č. 235/2004 Sb., o 

DPH  

Dalšími ustanoveními jsou: 

§ 489  § 496 obchodního zákoníku, upravující smlouvu o koupi najaté věci, popisuje postup 

při odkupování najaté věci, se kterým se lze setkat u finančního leasingu 

§ 630  § 637 obchodního zákoníku, vymezuje nájem dopravního prostředku.  

§ 659 – § 662 občanského zákoníku, které definují smlouvu o výpůjčce. 

§ 663 – § 723 občanského zákoníku, upravující nájemní smlouvu, která je základem pro vznik 

právního vztahu u operativního leasingu  

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění ZDzP 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 

Zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Pokyn MF č. D 234 – Uplatňování DPH při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o 

sdružení podle § 829 občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy 

Pokyn MF č. D – 227 – Uplatňování DPH u osobního automobilu 1 

 

                                                 
1 viz VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. ISBN 
978 80 247 2923 7. 



 
 

 

2.2 Historie leasing

První zmínka o leasingu

společnost BELL nenakoupila t

nýbrž si je přes leasingovou sm

leasingové obchody uzavírány 
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Po roce 1989 se stává

sdělovacích prostředků, ale tak
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listopadu 1989. Na počátku 90. l

Graf 2 – 1 První stopy leasingo

Pramen: DOUBRAVA, M. Leas

86131 47 5. 

                                                 
2 viz DOUBRAVA, M. Leasingová sm
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2.3 Charakteristika leasingu 

Pojem leasing lze vyjádřit jako pronájem určité hmotné, ale také nehmotné věci po 

dobu, která je sjednána v leasingové smlouvě. Po tuto dobu pronajímatel (osoba, která je 

vlastníkem věci) poskytuje nájemci právo věc používat, aniž by došlo ke změně vlastnických 

práv. Nájemce platí pronajímateli pouze finanční úhradu (nájemné). Dnes podniky pořizují 

právě prostřednictvím leasingu jakoukoliv část dlouhodobého majetku. 

Na leasing se můžeme dívat ze dvou hledisek 

• z právního hlediska jde o třístranný právní vztah, kdy pronajímatel kupuje majetek od 

dodavatele a následně jej poskytne nájemci, se kterým uzavře leasingovou smlouvu 

• z finančního hlediska lze leasing označit jako alternativní formu financování majetku 3 

 

 

2.4  Základní druhy leasingu 

2.4.1  Finanční leasing 

Finančním leasingem se rozumí dlouhodobý pronájem majetku, po jehož skončení 

dochází o odkupu najaté věci nájemcem. Dlouhodobý  z pravidla proto, že doba leasingu se 

kryje s ekonomickou životností dané věci. Daňové zákony stanovují minimální dobu trvání 

finančního – jinými slovy kapitálového leasingu.  

Leasingově financovat lze také i nemovitost. V ČR dosahuje leasing nemovitostí 

zanedbatelné procento. 

Leasingové splátky placené nájemcem, v sobě obsahují pořizovací cenu, za kterou byl 

majetek pořízen, eventuelně i úrok a ziskovou marži pronajímatele. Splátka je brána jako 

náklad, snižující daňovou základnu, pouze pokud jsou dodrženy podmínky podle § 24 odst. 4 

ZDP. 4 

 

                                                 
3 viz VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1.vyd. dotisk. Praha: Ediční odd. VŠE, 
1997. 130 s. ISBN 80 7079 067 9. 
4 viz VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování.  2. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 
80 86929 01 9. 
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Finanční leasing můžeme rozdělit na: 

 čistý leasing – obě strany se dohodnou, že pronajímatel nájemci poskytne pouze 

finanční služby, jiné starosti o servis, údržbu, opravu či pojištění automaticky přechází 

na nájemce a to, na jeho vlastní náklady 

 leasing s plným servisem – pojištění a další služby jsou poskytovány přímo 

pronajímatelem 

 úvěrový finanční leasing – jde o klasický třístranný právní vztah, mezi 

pronajímatelem, nájemcem a věřitelem. Leasingová společnost si vypůjčí určitou část 

peněžních prostředků na nákup majetku, věřiteli se zaváže o splacení úvěru smlouvou o 

finančním leasingu 

 přímý pronájem – podnik chce nakoupit určitý dlouhodobý majetek, ale nemá na to 

dostatečné peněžní prostředky, proto požádá leasingovou společnost o koupi 

požadovaného majetku a následně sepíše s podnikem leasingovou smlouvu, kterému 

majetek pronajme 

 zpětný pronájem – pronajímatel koupí majetek od podniku, kterému ho zpětně 

pronajme a tak se stane nájemcem.5 

 

2.4.2  Operativní leasing 

Druhým základním typem leasingu je leasing operativní. Na rozdíl od finančního 

leasingu, je doba pronájmu kratší, než je ekonomická životnost majetku a není zde zákonem 

stanovená minimální délka trvání. Smlouvu je zde také možné anulovat již před uplynutím 

předem dohodnuté doby. Další odlišností je, že pronajímatel nemusí vždy nájemci vyhovět, 

pokud chce po skončení pronájmu věc odkoupit. Dochází k tomu pouze za určitých podmínek, 

v jiném a to běžnějším případě dochází k vrácení věci pronajímateli.  

U této formy leasingu nese veškerá rizika, dále také i náklady na opravy, údržby či 

servis právě pronajímatel. Z daňových důvodů je důležité, aby se důsledně rozlišoval finanční 

leasing od leasingu operativního. Splátky jsou v plné výši daňově uznatelným nákladem.6 

 

                                                 
5 viz JÍLEK, J. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 648 s. ISBN 978 80 247 1653
4 
6 viz VALACH, J. Finanční strategie. 1.vyd. Praha: Ministerstvo financí ČR, 1997. 467 s.  ISBN 250596 4483/98 
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Je nutné také zmínit, že ekonomické pojetí obou typů leasingu se může zcela lišit od pojetí 

daňového.7 

 

 

2.5 Protikrizový balíček a leasing 

Protikrizový balíček, který byl vydán jako podpora ekonomiky v době celosvětové 

hospodářské krize se jistým způsobem začal dotýkat leasingového financování. 

  Nejprve vstoupila v platnost novela zákona o DPH. Pro podnikatele znamenala 

výhodu v podobě odpočtu DPH při pořízení osobního automobilu. O úspěchu této novely 

hovoří zcela jednoznačně až trojnásobné zvýšení zájmu ze stran podnikatelských subjektů, 

který zaznamenaly leasingové společnosti. 

Další  v pořadí již druhá novela, která vstoupila v platnost, byla novela zákona o daní 

z příjmu, podle které si podnikatel může zkrátit dobu odepisování nově pořízeného majetku o 

více jak polovinu. Uplatnit tyto zrychlené odpisy mohl až do konce června 2010. V praxi to 

znamená následující: prostředky, které podnikatel vyvinul na nákup dlouhodobého majetku 

prostřednictvím leasingového financování, se dříve dostanou do daňových nákladů, právě skrz 

již zmíněných daňových odpisů.  

Tyto legislativní změny přináší pro podnikatelské subjekty pomoc při investování do 

dlouhodobého majetku a zároveň mají zvýšit jejich investice.8     

 

 

 

 

                                                 
7 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. ISBN 978
80 247 2923 7. 
8 viz: World Wide Web: http://www.dnoviny.cz 
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2.6  Leasingová smlouva 

2.6.1  Leasingová smlouva  

Leasingová smlouva se řadí mezi obchodní nájemní smlouvy. Uzavírá se mezi 

nájemcem a pronajímatelem. Neexistuje žádný právní předpis, který by tuto smlouvu celou 

obecně definoval. I forma není předepsaná, pouze obchodní zákoník doporučuje písemnou 

formu pro uzavření této smlouvy. Zákon určuje jen podstatné právní náležitosti, které by tyto 

smlouvy měly obsahovat. 

 

Mezi tyto náležitosti patří zejména: 

• označení stran – jméno, příjmení, adresa bydliště   sídla, IČ, DIČ, v případě 

fyzických osob i rodné číslo 

• předmět smlouvy – definice majetku, značka, výrobní číslo, rok výroby 

• datum uzavření smlouvy, datum účinnosti smlouvy 

• termín předání předmětu 

• doba trvání 

• PH 

• údaj o leasingových splátkách 

• splátkový kalendář 

• podpisy obou smluvních stran 

• informace o pojištění, o případných sankcích, o povinnosti provádět opravy na 

majetku, o přechodu vlastnictví atd. 

 

2.6.2  Podklady k uzavírání leasingových smluv 

Podklady potřebné pro uzavření smlouvy se dělí podle nájemce, a to lze do tří skupin: 

První skupinu tvoří právnické osoby. Leasingová společnosti bude tedy požadovat tyto 

dokumenty: 

• ověřený výpis z obchodního rejstříku 

• přiznání k DPH za poslední tři zdaňovací období 
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• účetní závěrku za poslední rok, případně i mezitímní účetní závěrka 

• výpisy z bankovních účtů 

• výkaz cash flow (ukazující přehled o peněžních tocích podniku) 

• podklady o způsobu ručení  

• soupis dalších závazků, které daná společnost má 

 

Druhou skupinu tvoří fyzické osoby. V tomto případě lze očekávat zájem leasingové 

společnosti o: 

• živnostenský list – koncesní listinu 

• občanský průkaz a jeho kopie 

• kopii daňového přiznání 

• výpis z bankovního účtu 

• přehled o majetku a závazcích, o příjmech a výdajích 

• přehled o dalších poskytnutých úvěrech 

• daňová přiznání za několik období 

 

Poslední skupinu tvoří tzv. nepodnikatelé, což jsou soukromé fyzické osoby, které 

neprovozují žádnou podnikatelskou činnost. Leasingová společnost vyzve tyto osoby o 

předložení: 

• občanského průkazu a jeho kopie (případně i druhý doklad totožnosti – například 

řidičský průkaz či cestovní pas) 

• vyčíslení od zaměstnavatele o jiných závazcích 

• potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu 

• počet vyživovaných osob 

• souhlas manželky (manžela) s uzavřením leasingové smlouvy 

• povolení k pobytu a jeho kopie, pokud je nájemcem cizinec9 

 

                                                 
9 viz DOUBRAVA, M. Leasingová smlouva. 1. vyd. Praha: Linde, 2003. 93 s. ISBN 80 86131 47 5. 
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2.7 Cena leasingu 

Dnešní doba je typická dostupností všech statků i služeb, které člověk může potřebovat. 

Za vše se ale musí řádně zaplatit. V případě leasingu tomu není jinak. Leasingová společnost 

poskytuje službu nájemci ve formě pronájmu svého předmětu, za kterou očekává jistou úplatu.  

Cena za poskytnutí leasingu, neboli leasingová cena je placena v pravidelných 

měsíčních – čtvrtletních popřípadě ročních splátkách. Leasingová cena je tvořena součtem 

pravidelných splátek, leasingovou marží a ostatními náklady, které jsou s pronajatým 

majetkem spojeny. 

V leasingové smlouvě můžeme také narazit na termín „leasingový koeficient“, který 

udává, o kolik se zvýšila leasingová cena oproti pořizovací ceně daného majetku. Díky 

leasingovému koeficientu pak potencionální nájemce může snadno hodnotit nabídky 

jednotlivých leasingových společnosti.  

 

Leasingový koeficient = cena leasingu / vstupní cena 

 

S použitím koeficientu souvisí také jistá rozdílnost mezi operativním a finančním 

leasingem. U finančního leasingu se předpokládá následný odkup věci nájemcem. Proto tedy je 

PC rozložena do splátek, které bude platit pouze on. Na rozdíl od operativního leasingu, kdy se 

předpokládá, že počet nájemců během životnosti předmětu bude větší než jeden. V tomto 

případě, bude každý z nájemců platit pouze část pořizovací ceny. 

 

Př.: Společnosti Beta s.r.o. byl nabídnut od leasingové společnosti leasing stroje, jehož PC činí 

4 000 000 Kč. Celková doba pronájmu bude trvat 10 let. Na základě leasingového kalendáře 

bude činit první mimořádná splátka 411 400. Následujících 119 měsíců budou pravidelné 

splátky činit 35 400. O kolik % se bude leasingová cena lišit od PC? 

Leasingová cena = 511 400 + (35 400 x 119) = 4 724 000 Kč 

Leasingový koeficient = 4 724 000 / 4 000 000 = 1, 181 
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Společnost Beta s.r.o. bude platit po dobu trvání leasingu celkem  118, 1% pořizovací ceny, 

v důsledku tak přeplatí celkem 18,1% pořizovací ceny.10 

 

 

2.8 Úmluva UNIDROIT o mezinárodním finančním 
leasingu 

Úmluva UNIDROIT , jinými slovy „Ottawská úmluva o mezinárodním finančním 

leasingu“ je nejvýznamnější mezinárodně – právní dokument o leasingu. Stala se 

předpokladem pro správnou tvorbu leasingových smluv v ČR. Byla schválena na mezinárodní 

konferenci v Ottawě, konané dne 9. 5. 1988 – 28. 5. 1988 celkem 55 státy.11 

 

 

2.9 Česká leasingová a finanční asociace 

Byla založena roku 1991 jako nejvyšší asociace sdružující leasingové a některé finanční 

instituce. Napomáhá přípravě právních předpisů týkající se leasingového financování, 

faktoringu, splátkového prodeje a spotřebitelských úvěrů. Jejím úkolem je podávat informace, 

analyzovat konkrétní problémy na trhu, informovat zahraniční partnery o podmínkách pro 

leasing, investici či jiné další finanční možnosti v České republice, a v neposlední řadě 

zastupovat členské společnosti ve vztazích s jinými zahraničními sdruženími. V současné době 

má asociace 67 členských společností. 

Asociace se stala členem Evropské federace leasingových asociací (LEASEUROPE) a 

členem Evropské federace asociací finančních domů (EUROFINAS). 12 

 

 

                                                 
10 viz VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. ISBN 
978 80 247 2923 7. 
11 viz World Wide Web: http://www.clfa.cz 
12 viz World Wide Web: http://www.clfa.cz  
 
 



 
 

 

2.10   Leasing v čísl

Graf č.  2 2  Podíl jednotlivých

Graf č.  2 3  Podíl jednotlivých
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Tab. č. 2 – 1 Přehled změn v komoditách r. 2009 a r. 2010 

Komodity 2009 2010 Změna 

Osobní automobily 27,3 25,5 1,8 

Nákladní automobily 19,1 18,5 0,6 

Motocykly 0,1 0,1 0 

Užitkové automobily 8,9 4,2 4,7 

Autobusy, trolejbusy 1,8 1,4 0,4 

Ostatní těžší silniční vozidla 2 1,6 0,4 

Lodě, letadla, vagony, lokomotivy 2,2 5 2,8 

IT, kancelářská a komunikační technika 2,1 2,8 0,7 

Stroje a zařízení 32,7 21,4 11,3 

ostatní komodity 3,8 1,2 2,6 

  

Zdroj: autor 

Závěr: Předchozí grafy znázorňují spektrum komodit a jejich procentuální podíl na celkovém 

objemu předmětů leasingu v roce 2009 a 2010. Zde můžeme vypozorovat, které produkty 

pořízené na leasing jsou a naopak nejsou oblíbené. Vidíme, že jednoznačně nejoblíbenější 

komoditou je pořízení strojů a zařízení a pak také pořízení osobních automobilů, naopak 

nejméně oblíbenou se stalo pořízení motocyklů. 

Tabulka ukazuje, o kolik % se pořízení jednotlivých komodit měnilo v roce 2010 oproti roku 

2009. Znázorněny jsou produkty,jejíž procentuální podíl v roce 2010 klesl. Největší skok 

zaznamenaly stroje a zařízení, které klesly o 11,3 %. Naopak lodě, letadla a vagony 

zaznamenaly růst a to o 2,8 %. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Graf č. 2 4  Vývoj využití leasi
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musí banka i klient dostát určitých zásad, mezi které řadíme: účelovost, přímost, termínovanou, 

zajištěnost a také úročitelnost.  

 Bankovní úvěry obecně lze dělit: 

a) dle délky trvání: 

• krátkodobý ( do 1 roku) 

• střednědobé ( 1 – 3 roky) 

• krátkodobé  (3 a více let) 

 

b) dle účelovosti  

• účelové – při poskytnutí úvěru je znám účel pro který je sjednáván  

• bezúčelové – klient sdělí bance svůj záměr na co půjčené peníze využije 

c) dle typu vyplacení 

• hotovostní 

• bezhotovostní 

d) dle zajištění 

• zajištěné – klient ručí za své závazky vůči bance nemovitostí či movitostí 

• nezajištěné – klient nemusí ručit za své závazky žádným osobním majetkem13 14 

 

2.11.2 Nákup majetku za hotové 

Není nutnou podmínkou, že podnik musí využít při koupi majetku služby bankovní 

instituce či služby leasingové společnosti. Vše záleží na samotném rozhodnutí manažerů 

podniku. Pokud se chtějí vyhnout zadlužení, mohou si majetek pořídit za hotové. To znamená, 

že ze svých vlastních prostředků majetek nakoupí. Na jednu stranu se nestanou dlužníky, ale na 

druhou stranu, pokud se jedná o hodnotnější majetek, musí jednorázově vynaložit značnou 

sumu peněz, což přináší také řadu nevýhod, například že nebudou mít dostatek peněz na účtu 

na financování jiných běžných nákupů.15 

 

                                                 
13viz PLINA, S. a kol. Bankovní obchody. I.vyd. Praha: Aspi, 2009, 220 s. ISBN 978 80 7357 433 8. 
14viz Polouček, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy. I. vyd. Praha: C. H. Beck 2009, 415 s. ISBN 978 80 7400
152 9. 
15 viz VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. ISBN 
978 80 247 2923 7. 
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2.12  Metody používané při výběru optimální možnosti 
financování majetku 

 

2.12.1 Metoda čisté současné výhody leasingu 

Při využití této metody vycházíme ze vzorce: 
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kde: 

ČVL = čistá výhoda leasingu 

K = kapitálový výdaj 

La = leasingové splátky v jednotlivých letech životností 

d = daňová sazba 

On = daňové odpisy v jednotlivých letech životnosti 

n = jednotlivé roky životnosti 

N = doba životnosti 

i = úroková míra upravená o vliv daně z příjmů 

 

Pokud při po dosazení do vzorce hodnota ČVL bude kladné číslo, znamená to, že je 

leasingové financování výhodnější než úvěrové. Naopak pokud bude hodnota ČVL záporné 

číslo, leasingové financování bude méně výhodné než úvěrové.16 

 

 

                                                 
16 viz VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. ISBN 
978 80 247 2923 7. 
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2.12.2 Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr 

Při použití této metody vycházíme ze čtyř kroků: 

1) Určíme náklady, které přináší leasingové financování (po daňové úspoře) 

2) Určíme náklady, které přináší úvěrové financování (po daňové úspoře) 

3) Leasingové i úvěrové náklady diskontujeme a to s přihlédnutím na čas, ve kterém jsou 

vynaloženy 

4) Vybereme možnost s nejnižšími diskontovanými náklady, což pro nás představuje 

optimální možnost financování17 

 

I = K ( l + r)n  

kde: 

I = současná hodnota peněz 

K = hodnota peněz v budoucnosti 

r = roční úroková míra 

n = počet úrokových období 

(1 + r)n = úročitel 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Miroslav Čulík, přednášky z Finančního řízení a rozhodování 2010/2011 
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3 ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY 
 

Při rozhodování o financování, či investicích vychází každý manažer ze snahy 

minimalizovat náklady či naopak maximalizovat zisk. 

Velkou výhodou nákupu na leasing patřila až do roku 2008 daňová uznatelnost 

leasingových splátek. Od počátku roku 2008 byly podmínky pro tuto výhodnost značně 

zkomplikovány. Z přísloví „Neznalost neomlouvá“ můžeme tedy vydedukovat, jaké důsledky 

přináší chybně určená uznatelnost nájemného. Může se přihodit, že podnikatelský subjekt 

nesplní všechny podmínky pro daňovou uznatelnost leasingových splátek, ale přesto tyto 

náklady použije jako náklad snižující základ daně. V tomto okamžiku může být podnikatelský 

subjekt pokutován, penalizován či jinak sankčně stíhán. 

 

3.1 Leasingové financování z hlediska ZDP 

Daňová uznatelnost nájemného je upravena: § 24, odst. 2, písm. h., § 24 odst. 4 6 a § 25 

odst. 1 písm. za ZDP.  

3.1.1 Časové rozlišení nájemného 

Je důležité brát v potaz zásadu časového rozlišení nájemného. Říká nám, že podnikatelský 

subjekt si může vykázat ve zdaňovacím období pouze tu část nájemného, která pod tohle 

období skutečně bezprostředně spadá. 

„Povinnost časově rozlišovat nájemné mají všechny účetní jednotky vedoucí účetnictví 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (to znamená, že nájemce vedoucí účetnictví 

přímo ve své účetní evidenci časově rozlišuje placené nájemné formou nákladů příštích období, 

pronajímatel vedoucí účetnictví pak časově rozlišuje přijaté nájemné formou výnosů příštích 

období.“18 

Osoby – nájemci, kteří vedou daňovou evidenci, tudíž nejsou účetní jednotkou mají 

povinnost dle zákona časově rozlišovat pouze nájemné u finančního leasingu. Pronajímatel, 

který vede DE nemusí dle zákona časově rozlišovat nájemné v žádném ze způsobu leasingu.  

                                                 
18 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. ISBN 978
80 247 2923 7.str. 28 
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Za zmínku stojí také správné určení okamžiku, kdy si pronajímatel může výnos spojený 

s leasingovým obchodem zahrnout do výnosů ovlivňující základ daně, či nájemce zahrnout 

svůj náklad do nákladů ovlivňující i jeho základ daně. Není to doba podepsání smlouvy, ani 

první splátka, ale je to okamžik, kdy dojde k faktickému předání předmětu leasingu. 

 

Schéma č. 3 – 1 Účtování u nájemce vedoucí účetnictví 

    518 – Ostatní služby                221  Bankovní účet    381 – N. příštích období 

                      1.  

    2. 

 

1. Úhrada nájemného z BÚ 

2. Převod poměrné části nájemného do nákladů 

Pramen: VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2009. 128 s. ISBN 978 80 247 2923 7., upraveno autorem 

Schéma č. 3 – 2 Účtování u pronajímatele vedoucí účetnictví 

221 – Bankoví účet           384 – V. příštích období        602    

                        1.          

                                                                                                    2. 

 

1.) Příjem nájemného na BÚ 

2.) Převod poměrné části nájemného do výnosů 

V případě zpětně placených splátek u osob vedoucí  účetnictví se mění okamžik úhrady. 

Rozlišují se proto časové výdaje (383 – Výdaje příštích období) a příjmy (385 – Příjmy příštích 

období). 

Pramen: VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2009. 128 s. ISBN 978 80 247 2923 7., upraveno autorem 
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Schéma č. 3 – 3 Účtování v případě zpětně placených splátek u nájemce 

  518 – Ostatní služby             383 – Výdaje př. období      

                  100                       1.                                100                                                                                          

         a.)200                       2.      b.)  100  

                                                   221 – Bankovní účet 

                                                                      c.)  300 

         

1.) Zaúčtování  poměrné části nájemného za rok x hrazeného až v roce y. 

2.) Úhrada nájemného z BÚ 

a. za minulý rok 

b. za tento rok 

c. celkem  

Pramen: VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2009. 128 s. ISBN 978 80 247 2923 7., upraveno autorem 

 

Schéma č. 3 – 4 Účtování v případě zpětně placených splátek u pronajimatele 

       602 – Výnosy za služby          385 – Příjmy příštích období 

                           100               1.          100 

                            b.) 200              2.                       a.) 100 

        221 – Bankovní účet                    

                         c.) 300 

 

1.) Zúčtování poměrné části nájemného za rok x přijatého v roce y 

2.) Příjem nájemného na BÚ 
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a. za minulý rok 

b. za tento rok 

c. celkem 

Pramen: VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2009. 128 s. ISBN 978 80 247 2923 7., upraveno autorem 

 

Př. 1 

Nájemce i pronajímatel jsou účetní jednotkou. V leasingové smlouvě se dohodli o 

operativním leasingu s celkovou dobou nájmu 2 roky. 

Dále se dohodli na následujících leasingových splátkách: 

Tab. č. 3 – 1 Přehled leasingových splátek 

Splátka Datum Částka 

1. 14.7 25 400 

2. 14.8 12 900 

3. 14.2 13 000 

4. 14.8 12 900 

5. 14.2 6 700 

  

Pramen: autor 

První splátka byla zaplacena dne 14. 7. 2008, předmět leasingu byl předán nájemci dne 

1.8. 2008.  

Okamžikem, kdy bude náklad – výnos zahrnut do položek ovlivňující základ daně bude 

dne 1. 9. 2008. 

Celková hodnota nájemného: 25 400 + 12 900 + 13 000 + 12 900 +  6 700 = 70 900 Kč 

Poměrná část nájemného: 70 900 / 24 = 2 955 Kč 
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Účtování v 1. roce trvání leasingu: 

U nájemce: 

Datum  Popis operace Peněžní 

hodnota 

 

 

MD D 

31. 07. 2009  Úhrada nájemného 25 400  381 221 

31. 12. 2009  Převod poměrné části nájemného do nákladů 14 775  518 381 

 

U pronajímatele: 

Datum  Popis operace  
Peněžní 

hodnota 
MD D 

31. 08. 2008  Příjem nájemného  25 400 221 384 

31. 12. 2008  Převod poměrné části nájemného do 

výnosů 

 14 775 384 602 

 

Účtování v případě zpětně placených splátek 

Nájemce a pronajímatel se dohodli na úhradě nájemného ve formě dvou pololetních splátek. A 

to ke dni 31. 7. 2008 a 31. 7. 2009 

 

U nájemce: 

Datum  Popis operace 
 

 

Peněžní  

hodnota 

 

 
MD  D 

31. 12. 2008  Poměrné část nájemného za rok 2008, 

přijatého až v roce 2009 

   14 775  
518  383 

31. 07. 2009  Úhrada nájemného z BÚ       
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   za minulý rok    14 775  383   

 za tento rok    20 685  518   

 celkem    35 460    221 

 

U pronajímatele: 

Datum Popis operace  
Peněžní 

hodnota 
MD D 

31. 12. 2008 Poměrná část nájemného za rok 2008, přijatého 

za rok 2009 

  

14 775 
385 602 

31. 08. 2009 Příjem nájemného na BÚ     

 za minulý rok    14 775  385 

 za tento rok    20 685  602 

 celkem    35 460 221  

 

3.1.2 Podmínky daňové uznatelnosti 

Aby předmět pořízen finančním leasingem byl daňově uznatelným nákladem, musí 

splňovat tři podmínky: 

a.) „doba nájmu hmotného majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování uvedenou 

v § 30 odst. 1. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se 

počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému 

užívání.“19 

 

 

                                                 
19§ 24 odst. 4 Zákon o dani z příjmu 
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Tab. č. 3 – 2  Podmínka minimální doby trvání finančního leasingu uzavřeného od 1.1. 

2009 

 
Odpisová skupina 

Doba odpisování 

(minimální) 

 

 
Minimální doba trvání leasingu (v letech) 

 

 

    

 1 3 roky  3 (movité věci)  

    

 2 5 let  5 (movitosti)/30 (nemovitosti)  

    

 3 10 let  10 (movitosti)/30 (nemovitosti)  

    

 4 20 let  20 (movitosti) /30 (nemovitosti)  

    

 5 30 let  30 (movitosti)/30 (nemovitosti)  

    

 6 50 let  30 (pouze nemovitosti)  

 

Pramen: KOLEKTIV AUTORŮ:  Daně   účetnictví: vzory a případy 6/2009, ISBN 1213 9270, 
Poradce s.r.o., 2009, počet stran 158, upraveno autorem 
 

 

b.) „po skončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod 

vlastnických práv k předmětu nájmu mezi pronajímatelem a nájemcem; přitom 

kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze 
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vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném 

odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona k datu prodeje“20 

 

Kupní cena < zůstatková cena 

 

Zůstatková cena – je cena, kterou má majetek po skončení finančního leasingu, pokud je 

odepisován rovnoměrně podle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP. 

c.) u fyzických osob musí být po ukončení leasingové smlouvy majetek zařazen do 

obchodního majetku 

 

3.1.3 Akontace 

Při studiu leasingového financování zcela určitě narazíme na pojem „akontace“. Může 

vystupovat jako: 

A. první zvýšená splátka nájemného – je důležité časově rozlišovat tuto splátku, 

u nájemce prostřednictvím učtu 381 – Náklady příštích období, 384 – 

Výnosy příštích období. 

 

Účtování první zvýšené splátky: 

U nájemce: 

                                                     Popis operace MD D 

1. Zaúčtování majetku do podrozvahové evidence 75x  

2. Úhrada zvýšené splátky z BÚ 381  

 DPH 19 % 343  

                                                 
20 § 24 odst. 4 Zákon o dani z příjmu 
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 celkem  221 

3. Úhrada řádných splátek 518  

 DPH 19 % 343  

 celkem  221 

4. Převod poměrné části zvýšené splátky do nákladů 518 381 

5. Nákup majetku 501  

 DPH 19 % 343  

 celkem  321 

6. Vyřazení automobilu z podrozvahové evidence  75x 

 

B. záloha na splátky nájemného 

Účtování záloh na splátky nájemného: 

U nájemce: 

                                                Popis operace MD D 

      1.   Úhrada zálohy na splátky nájemného z BÚ 314 221 

2. Faktura za nájemné 518 321 

3. Zaúčtování zálohy 321 314 

4. Úhrada řádných splátek 321 221 

5. Nákup soustruhu 042 321 

6. Zařazení soustruhu do účetní evidence 022 042 
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C. záloha na kupní cenu může být zahrnuta do nákladů až po skončení leasingu 

formou odpisů 

 

Účtování zálohy na kupní cenu nájemného: 

U nájemce: 

                                           Popis operace MD D 

      1.   Úhrada zálohy na kupní cenu z BÚ 052 221 

2. Faktura na nájemné 518 321 

3. Úhrada řádných splátek 321 221 

4. Nákup majetku 042 321 

5. Zúčtování zálohy na kupní cenu 321 052 

6. Převzetí soustruhu do účetní evidence 022 042 

 

Záloha na kupní cenu patří mezi nejméně vhodnou formu akontace u nájemce. Naopak je 

nejvýhodnější formou u pronajímatele.21 

 

3.1.4 Leasingové odpisy finančního pronájmu 

Od 1. 1. 2008 došlo v leasingovém financování ke zcela podstatné změně, která 

z největší části zasáhla hlavně pronajímatele. Do konce roku 2007 si pronajímatel mohl svůj 

majetek odpisovat prostřednictvím tzn. leasingových odpisů. Počátkem roku 2008 byla tato 

výhoda zrušena. Navzdory změnám ale stále platí, že pokud byla leasingová smlouva uzavřena 

do konce roku 2007, je možné v leasingovém odpisování pokračovat i v roce 2009. 

 

                                                 
21 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. ISBN 978
80 247 2923 7. 



 
 

27 
 

3.1.5 Předčasné ukončení smlouvy u finančního pronájmu  

Jedná se o ukončení leasingové smlouvy před koncem sjednané doby trvání. Může nastat 

zejména z těchto důvodů: nájemce neplatí leasingové splátky, zničení či odcizení předmětu, 

dalším důvodem může být dohoda obou smluvních stran o předčasném ukončení.  

A. Dohoda smluvních stran o předčasném ukončení 

Tento čin může mít jisté daňové dopady. Musí se vycházet přitom vycházet z § 24 odst. 

5 ZDP: 

 „ Prodává li se majetek, který byl předmětem nájemní smlouvy po jejím ukončení nájemci, 

uznává se nájemné do výdajů (nákladů) pouze za podmínky, že kupní cena 

a.) hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, nebude nižší než 

zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 a.) ze vstupní 

ceny evidované u vlastníka nebo pronajimatele za dobu, po kterou mohl být tento 

majetek odpisován 

Pokud je předčasně ukončena smlouva o nájmu pozemku z důvodu předčasného prodeje, je 

nutno respektovat §24 odst. 5 písm. b.) ZDP: 

b.) nájemné se do výdajů (nákladů) uznává jen za podmínky, že kupní cena pozemku 

nebude nižší než cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu (jedná se o zákon 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku) 

Pokud je předčasně ukončena smlouva 

c.)  o nájmu hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27) nebude nižší než cena 

zjištěná podle zvláštního právního předpisu (zákon  č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku), platná ke dni sjednání kupní smlouvy“ 22 

 

                                                 
22 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. ISBN 978
80 247 2923 7. str. 51 – 53. 
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B. Výpověď  leasingové smlouvy 

Výpověď upravuje § 582 občanského zákoníku. Podnět k této výpovědi dává 

pronajímatel. Nájemce je povinen vrátit předmět leasingu, zaplatit dosud nezaplacené splátky a 

další smluvní sankce. 

 

C. Odstoupení od leasingové smlouvy  

Upravuje § 344  § 351 obchodního zákoníku. Zákon specifikuje podstatné a nepodstatné 

porušení leasingové smlouvy. Odstoupit od smlouvy může jednak pronajímatel, ale také 

nájemce. Pronajimatelé požadují zaplacení všech dlužných, ale i budoucích leasingových 

splátek.23 

 

3.1.6 Leasing sjednaný na dobu kratší než uvádí zákon 

Existuje – li důvod u jedné či druhé smluvní strany, proč uzavřít leasingovou smlouvu na 

dobu kratší než stanovuje § 24 odst. 4 písm. a.) ZDP, pak se princip sepsání leasingové 

smlouvy řídí dle § 24 odst. 4 ZDP: „ Je li sjednána doba nájmu kratší než je stanoveno 

v písmenu a.), uznává se nájemné při splnění ostatních podmínek, stanovených v tomto 

odstavci, jako výdaj (náklad) u nájemce jen, pokud je kupní cena stanovená podle § 24 odst. 5 

písm. a.)“ 24  

 

3.1.7 Postoupení leasingové smlouvy 

V současné době také může dojít k situaci, kdy je leasingová smlouva postoupena na jiný 

subjekt. V tomto případě, je velice důležité, sledovat na jaké ze smluvních stran k postoupení 

dochází. Zda na straně nájemce či pronajímatele. 

 

 

                                                 
23 viz DOUBRAVA, M. Leasingová smlouva. 1. vyd. Praha: Linde, 2003. 93 s. ISBN 80 86131 47 5. 
24 § 24 odst. 4 Zákon o dani z příjmu 



 
 

29 
 

a.) postoupení leasingové smlouvy na straně pronajímatele 

Pronajímatel vlastní určitý majetek, který pronajímá. Postoupením leasingové smlouvy 

chápeme, když tento majetek převede na jiný subjekt. Pro nájemce se podmínky nemění, pouze 

bude hradit nájemné jinému pronajímateli. Avšak pronajímatel musí situaci sledovat z důvodů 

jistých daňových změn.  

Když původní pronajímatel odpisoval majetek dle § 30 odst. 4 ZDP platného do konce 

roku 2007, musí v tomto odpisování pokračovat i pronajímatel nový. 

Pokud se leasingová smlouva nechá postoupit již za změněných podmínek, je nezbytné, 

aby postupitel upravil i základ daně o rozdíl mezi leasingovými odpisy a odpisy rovnoměrnými 

či zrychlenými v souladu s § 31 nebo § 32 ZDP. 

 

b.) postoupení leasingové smlouvy na straně nájemce 

Nájemce předá majetek novému nájemci. Je však nezbytně nutné, zapsat tuto skutečnost 

jako dodatek k leasingové smlouvě. Z hlediska daňového musí být správně určen datum 

převodu majetku. Pronajímatel musí zároveň souhlasit.25 

 

3.1.8 Technické zhodnocení na pronajatém majetku 

Nájemce může již během trvání leasingové smlouvy na svém majetku provádět technické 

zhodnocení26. K těmto úpravám musí mít ale souhlas pronajímatele. Technické zhodnocení 

přináší také určité daňové dopady. 

Pokud hodnota úpravy, kterou hradí nájemce, nepřevýší částku 40 000 Kč, nebude tato 

úprava považována za technické zhodnocení (není splněna podmínka minimální částky 

technického zhodnocení). Vzhledem ke smlouvě si hodnotu výdajů jednorázově zahrne do 

nákladů nájemce. 

Pokud hodnota úpravy, kterou hradí nájemce, převýší částku 40 000 Kč, bude se tedy 

jednat o technické zhodnocení. Výdaje si zahrne do daňových nákladů nájemce 

                                                 
25 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. ISBN 978
80 247 2923 7. 
26 Technické zhodnocení definuje §33 ZDP 
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prostřednictvím daňových odpisů. Nutná podmínka zůstává, že pronajímatel nezvýší vstupní 

cenu majetku o výdaje na provedené technické zhodnocení a uzavře s nájemcem smlouvu, 

potvrzující odpisování technického zhodnocení na straně nájemce.27 

 

Př.: 

Nájemce uzavřel s leasingovou společností dne 1.9. 2009 smlouvu o finančním leasingu 

tepelného čerpadla. Majetek je zařazen ve druhé odpisové skupině. Celková hodnota majetku 

činí 340 000 Kč. Doba nájmu je stanovená na 5 let. V roce 1011 provedl pronajímatel 

technické zhodnocení v celkové výši 130 000 Kč. 

 

Tab. č. 3 – 3 Výpočet odpisů 

Rok 

odpisu 

Odpisová 

sazba 
Výpočet ročního odpisu 

Roční 

odpis 
ZC 

     2009 11      340 000 x11/100 37 400 302 600 

     2010 22,25      340 000 x 22, 25 / 100 75 650 226 950 

     2011 20     (340 000 + 130 000) x20     

/100 

94 000 262 950 

    2012 20     (340 000 + 130 000) x 20 

/100 

94 000        168 950 

    2013 20      470 000 x 20 /100 94 000          74 950 

    2014 20      0, 5 x 470 000 x 20 / 100 47 000          27 950 

Celkem                              27 950                   0 

 

Pramen: autor 

                                                 
27 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. ISBN 978
80 247 2923 7. 
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Závěr:  

K 1. 9 2014 bude zůstatková cena činit 27 950 Kč. Aby byla splněna podmínka 

„maximální kupní ceny“ a zároveň byl náklad daňově uznatelným, musí se kupní cena rovnat 

či být dokonce nižší než je stanovená zůstatková cena. V opačném případě, kdy by kupní cena 

byla vyšší než zůstatková, náklad by se stal daňově neuznatelným, respektive veškeré nájemné, 

uhrazené od počátku roku 2009 by se stalo také daňově neuznatelným nákladem. 

 

 

3.1.9 Opravy na pronajatém majetku 

Opravy mohou být na pronajatém majetku prováděny nájemcem i pronajímatelem. Aby 

však byly výdaje na opravy daňově uznatelným nákladem, musí být splněna řada podmínek, 

mezi které patří i povinnost opravy provádět. Dle § 123 a zákona č. 40/1964 je tato povinnost 

uložena vlastníkovi předmětu, což v případě leasingu je pronajímatel. Pokud přesto nájemce 

bude chtít vynaložit prostředky na opravu pronajatého majetku, musí vlastnit písemné 

potvrzení od pronajímatele.  

 Do daňově uznatelných nákladů nebude výdaj na opravu zahrnut, pokud jeho hodnota 

je nad rámec nájemného.28 

 

 

3.1.10 Zahraniční leasing z pohledu ZDP 

Uzavírání leasingových smluv mezi zahraničními subjekty stále neproniklo do 

leasingového financování v takové míře jako je tomu tak u leasingu mezi subjekty 

tuzemskými.  V případě zahraniční leasingové společnosti a tuzemského nájemce, musí 

nájemce odvést srážkovou daň: 

 

a.) u operativního leasingu – 15 % 

b.) u finančního leasingu – 5 % 
                                                 
28 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. ISBN 978
80 247 2923 7. 
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Srážkovou daň nájemce ale neplatí, pokud má Česká republika s daným zahraničním 

státem uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Pokud v této smlouvě jsou sjednány 

nižší daňové sazby, než jsou uvedeny v zákoně o daně z příjmu, použije se sazba, která je nižší. 

Srážkovou daň se odvádí do konce měsíce následujícího po dni, ke kterému vznikl 

závazek k úhradě nájemného. 29 

 

 

Schéma č. 3 – 6 Účtování zahraničního leasingu 

221 – Bankovní účet     321 – Dodavatelé  518 – Ostatní služby 

  a.)            2. c.)  a.)  1. c.) 

 

563 – Kursové ztráty            342 – Ostatní přímé daně 

             b.)          b.) 

 

1. Předpis nájemného od zahraničního pronajimatele 

a.) závazek k zahraničnímu pronajímateli 

b.) srážková daň 

c.) celkem 

2. Úhrada nájemného zahraničnímu pronajímateli  

a.) Úhrada nájemného 

b.) kursová ztráta 

c.) původní hodnota závazku 

 

Pramen: VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2009. 128 s. ISBN 978 80 247 2923 7 
 

                                                 
29 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. ISBN 978
80 247 2923 7 
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Př.: 

Dne 13. 2. 2009 uzavřel nájemce se zahraniční leasingovou společností smlouvu o operativním 

leasingu stroje. Měsíční splátka 670 eur. Kurs pro přepočet na českou měnu činí 28 Kč/Eur. 

Kurs ke dni platby činí 29,20 Kč/Eur.    

Výpočet: 

1. Základ pro přepočet srážkové daně: 670 x 28 = 18 760 Kč 

2. Srážková daň: 18 760 x 0, 15 = 2 814 Kč 

3. Částka odeslána pronajímateli: 18 760 – 2 814 = 15 946 Kč => 569,50 EUR 

4. Kursový rozdíl: 569, 50 x 29, 20 = 16 629 Kč 

5. Důsledek: 16 629 – 15 946 =  683 => KURSOVÁ ZTRÁTA 

 

Účtování: 

Popis operace 
Peněžní 

částka 

MD D 

Předpis nájemného od zahraničního pronajímatele     

Závazek k zahraničnímu podnikateli    15 946  321 

Srážková daň      2 814  342 

Celkem    18 760 518  

Úhrada nájemného zahraničnímu pronajímateli    16 629  221 

Kursová ztráta         683 563  

Původní hodnota závazku    15 946 321  

 

 



 
 

34 
 

 
3.2 Leasingové financování z hlediska DPH 

Od 1. 5. 2004 přišel v platnost, zákon č. 235/2004 Sb., o DPH. Zákon byl přijímán 

v průběhu roku tak rychle, aby byla jeho účinnost platná od data vstupu České republiky do 

Evropské unie. Proto obsahoval řadu nedostatků. Novelizace zákonu přišla od 1. 1. 2005, která 

měla nedostatky napravit. Další novely vstoupily v platnost během roku 2005, 2006 a 2007. Od 

počátku roku 2008 byl zákon opět novelizován. Zákon č. 261/2007 Sb., který znamenal růst 

snížené sazby DPH. Tato sazba se v praxi používá zcela minimálně. Zásadní změny v oblasti 

leasingového financování přináší rok 2009. Od 1. 1. 2009 byl zákon o DPH opět novelizován. 

K nejdůležitějším změnám patří: 

• Leasingová společnost si již nemůže uplatnit odpočet DPH u marže při leasingu 

osobních automobilů 

• Snížila se základní sazba DPH na 19 % (původní sazba činila 22%) 

• Zvýšila se základní sazba DPH u finančních služeb na 19 % (původní sazba 

činila 5%) 

• DPH je placeno i z přijatých záloh (dle podmínek § 21 zákon č. 235/2004 Sb. 

Leasing byl do konce roku 2008 považován za dílčí plnění, § 21. odst. 9 ZDPH definuje 

pojem dílčí plnění takto: „Dílčím plněním se rozumí zdanitelné plnění, které se podle smlouvy 

uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové 

plnění, na které je uzavřena smlouva. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným 

ve smlouvě.“30  

Dalo by se říci, že leasing a jeho široké spektrum podléhá DPH. Zákon § 56 odst. 3 

ZDPH definuje výjimky, na které se DPH nevztahuje. Od 1. 1. 2009 zaznamenala i tato oblast 

jisté změny:  

• od DPH je osvobozen dlouhodobý nájem pozemků, bytů a dalších nemovitostí 

• pokud plátce pronajímá jiným plátcům tyto nemovitosti za účelem podnikání, 

může se sám rozhodnout, zda se bude uplatňovat daň 

 

 

                                                 
30 VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. ISBN 978
80 247 2923 7. Str. 94 
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3.2.1 Uskutečnění zdanitelného plnění a daňové doklady o leasingu 

„Od 1.1. 2009 je plátce povinen vystavit daňový doklad, a to nejpozději do 15 dnů ode 

dne uskutečnění zdanitelného plnění pro osobu povinnou k dani ne PO, která není zřízena za 

účelem podnikání, nebo do 15. dnů ode dne přijetí úplaty, pokud však plátce ke dni přijetí 

úplaty daň na výstupu nepřizná, protože není povinen tak učinit podle § 21 odst. 2 ZDPH, 

nesmí vystavit daňový doklad při přijetí úplaty, a to ve smyslu § 26 odst. 1 ZDPH. 

Pokud se však nově jedná o smlouvu uzavřenou před 1.1. 2009, která stanoví povinnost 

(nejedná se už pouze o oprávnění) nabýt nájemce nabýt zboží nebo nemovitost, které jsou 

předmětem smlouvy, nebude tato smlouva z hlediska DPH považována za dílčí plnění, nýbrž 

za dodání zboží.“31 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den, kdy nájemci 

vznikne právo danou věc užívat. 

 

 

Evidence dokladů: 

1. plátce musí vést veškerou evidenci daňových dokladů v rámci správného 

stanovení daňové povinnosti případně sestavení daňového přiznání 

2. plátce musí vést i evidenci daňových dokladů, jejichž předmětem je majetek 

osvobozen či není předmětem daně. V případě, že plátce není účetní jednotkou, musí vést 

evidenci obchodního majetku 

3. plátci, kteří podnikají ve sdružení či podle jiné podobné smlouvy, musí vést 

evidenci odděleně pro své činnosti, respektive je určen jeden účastník, který tuto evidenci vede 

4. plátce, pořizující majetek ze států EU, musí evidovat pořízení majetku pro 

jednotlivé členské státy samostatně 

5. plátce, jenž je členem skupiny eviduje zdanitelné plnění, které bylo 

uskutečňováno pro ostatní členy skupiny32 

 

 

 

                                                 
31 viz VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. ISBN 
978 80 247 2923 7. 
32  viz DOUBRAVA, M. Leasingová smlouva. 1. vyd. Praha: Linde, 2003. 93 s. ISBN 80 86131 47 5. 
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V leasingovém financování lze narazit na dva typy dokladů – a to, běžný daňový doklad 

a splátkový kalendář. 

1. běžný daňový doklad musí obsahovat předepsané náležitosti: 

• jméno a příjmení, případně obchodní firmu plátce včetně adresný znaků 

• DIČ plátce 

• jméno a příjmení, případně obchodní firmu osoby či osob, pro které se 

zdanitelné plnění uskutečňuje 

• DIČ osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje (platí pouze, 

pokud je tato osoba plátcem) 

• číslo DD v evidenci  

• předmět plnění 

• datum vystavení DD 

• datum uskutečnění ZP nebo datum přijetí zálohy 

• cena bez daně, případné slevy 

• ZD 

• pojednání o výši sazby daně, případně poznámku, že se jedná o plnění 

osvobozené od daně 

• celkovou výši daně 

 

Pokud je záloha přijatá dříve, než li se uskuteční zdanitelné plnění, běžný daňový 

doklad nemusí obsahovat údaje o rozsahu plnění a údaje o jednotkové ceně. 

b)  splátkový kalendář – musí obsahovat všechny náležitosti jako běžný daňový 

doklad a zároveň musí být připojen k leasingové smlouvě. V opačném případě 

nelze splátkový kalendář považovat za daňový doklad.33 

 

 

 

 

 

                                                 
33 viz DOUBRAVA, M. Leasingová smlouva. 1. vyd. Praha: Linde, 2003. 93 s. ISBN 80 86131 47 5. 
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3.2.2 Zálohy u leasingu z hlediska ZDPH 

Zálohami u leasingu se rozumí: 

a. zálohy na splátky nájemného 

b. zálohy na kupní cenu 

Zálohy z hlediska DPH jsou upraveny § 36 a § 37 ZDPH.  

„ Dle § 36 odst. 2 ZDPH platí, že základem daně v případě přijetí úplaty před UZDP je částka 

přijaté platby snížená o daň. Podle § 37 odst. 3 ZDPH potom platí, že v případě, kdy vznikla 

povinnost přiznat daň ze zálohy před UZDP, vypočte se daň za UZDP pouze z rozdílu mezi ZD 

a souhrnem základů daně nebo z rozdílů mezi zálohou, kterou má plátce obdržet za UZDP a 

zálohami přijatými před UZDP.“34 

 

Schéma účtování záloh na splátky nájemného a splátek u nájemce viz PŘÍLOHA 1 

Schéma účtování záloh na splátky nájemného a splátek u pronajímatele viz PŘÍLOHA 2 

 

Příklad: 

Společnost ASS s.r.o., která je plátcem DPH uzavřela s leasingovou společností SSA s.r.o. 

smlouvu o leasingu chladícího zařízení. Dle této smlouvy záloha na splátky nájemného činí452 

200 Kč. Další řádné splátky jsou stanoveny ve výši 63 000 Kč (bez DPH), které budou placeny 

vždy každé čtvrtletí (celkem 12 splátek).Odkupní cena splňuje podmínky DU nájemného. 

Výpočet: 

DPH = 452 200 / 1, 19 x 0, 19 = 72 200 Kč 

Základ daně = 452 200 – 72 200 = 380 000 Kč 

Výše poměrné části zálohy = 380 000 /12 = 31 667 Kč 

Základ pro výpočet DPH u splátky = 63 000 – 31 667 = 31 333 Kč 

DPH = 31 333 x 0, 19 = 5 954 Kč 
                                                 
34VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 128 s. ISBN 978
80 247 2923 7. Str. 100. 
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Účtování: 

a. u nájemce za první čtvrtletí 

Text 
Peněžní 

částka 
MD D 

Poskytnuta záloha na splátky nájemného 452 200 314 221 

Daňový doklad k záloze   72 200 343 314 

Předpis řádné splátky nájemného   63 000 518 321 

DPH 19 %     5 954 343 321 

zúčtování zálohy   31 333 321 314 

Úhrada splátky po odečtení zálohy z BÚ   37 621 321 221 

 

 

b. u pronajímatele za první čtvrtletí 

Text 

Peněžní 

částka MD D 

Přijatá záloha na splátky nájemného  452 200 221 324 

Daňový doklad k záloze    72 200 324 343 

Předpis řádné splátky nájemného    63 000 311 602 

DPH 19 %      5 954 311 343 

zúčtování zálohy    31 333 324 311 

Úhrada splátky po odečtení zálohy z BÚ    37 621 221 311 
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Schéma účtování zálohy na kupní cenu u nájemce viz Příloha č. 3 

 

Učtování zálohy na kupní cenu u pronajímatele: 

Text MD D 

Nákup majetku 042  

             DPH 19 % 343  

             Celkem  321 

Převedení majetku do užívání 022 042 

Přijatá záloha na kupní cenu majetku od nájemce 221 475 

Daňový doklad k záloze 475 343 

Inkaso splátky nájemného  384 

DPH 19 %  343 

Celkem 221  

Převod poměrné části nájemného do výnosů 384 602 

Prodej majetku po skončení leasingové smlouvy 311 641 

DPH 19 % 311 343 

Zúčtování zálohy na kupní cenu 475 311 

Zúčtován případný jednorázový odpis 541 082 

Vyřazení prodaného majetku 082 022 

Inkaso doplatku faktury za prodej majetku 221 311 
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4 SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FOREM 
FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU 

 

4.1 Výčet výhod a nevýhod u forem financování majetku 

Jako každá činnost v podniku, tak také financování přináší řadu výhod a nevýhod, na 

které musí manažeři přihlížet. Zde přináším přehled kladů a záporů jednotlivých forem 

financování. 

4.1.1 Nákup DM za hotové 

 

                         výhody                                    X                              nevýhody 

+ podnik se nezadluží, proto není 

ohrožena ani likvidita podniku 

+ podnik se stává zároveň ihned 

vlastníkem 

+ s majetkem může být nakládáno 

bez dalších omezení 

+ odpadají další poplatky 

 

 

 pořizovací cena majetku se ihned 

neprojeví v daňových nákladech –  

podnik musí cenu rozložit na 

několik let v podobě daňových 

odpisů 

 potřeba velkého množství peněžních 

prostředků 

 negativní důsledky v cash flow

 

4.2 Nákup DM na úvěr 

                       výhody                                      X                               nevýhody 

+ podnik nemusí vlastnit velké  

množství volných peněžních 

prostředků 

+ možnost ihned majetek daňově 

odepisovat 

+ úroky z úvěru jsou daňově 

uznatelným nákladem 

 nutnost dalších peněžních 

prostředků vynaložených během 

trvání úvěru v podobě poplatků a 

úroků  

 ohrožuje likviditu podniku,  

důvěryhodnost u věřitele
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4.3 Nákup DM na leasing 

                       výhody                                      X                           nevýhody 

+ podnik nemusí mít velké množství  

peněžních prostředků 

+ nájemné je daňově uznatelným  

nákladem 

+ nepřispívá k zadluženosti podniku 

(v rozvaze není projeven v CZ),  

nesnižuje důvěryhodnost podniku 

+ méně náročná administrativa 

v poměru s úvěrem 

 

 po celou dobu nájmu, je „kupující“ 

pouze nájemce, nemá vlastnické 

právo 

 daňové odpisy majetku nejsou  

daňově uznatelných nákladem 

 některé povinnosti spojené 

s majetkem přechází na nájemce    

(u finančního leasingu) 

 problémy spojené s krádeží či  

vypověditelností smlouvy 

 

 

 

4.4 Srovnání forem financování majetku 

Z přehledu kladů a záporů jednotlivých forem financování (viz předchozí kapitola), nelze 

jednoznačně tvrdit, kterou formu lze brát za nejlepší způsob. Pokud bych tedy měla srovnávat 

obě formy financování s leasingem dalo se by se vše shrnout do: 

• při nákupu na leasing nedochází k zadluženosti stejně jako u nákupu za hotové, zatímco 

u úvěru dochází k opačnému případu 

• podnik při nákupu na leasing nemusí mít na účtu velké množství peněžních prostředků 

stejně jako u úvěru, nýbrž při nákupu za hotové, musí mít připraveny prostředky 

• při nákupu na leasing si podnik může dát do daňově uznatelných nákladů nájemné, 

kdežto při nákupu za hotové či úvěru nájemné nemá 

• leasing stejně jako hotovost nesnižuje důvěryschopnost podniku, nýbrž úvěr ano 

• administrativa je u leasingu stejně jako u hotovosti podstatně jednodušší než u úvěru 
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• pokud podnik nakoupí majetek na leasing, je z něj pouze nájemce, zatímco pokud 

nakoupí na úvěr či za hotové je ihned vlastníkem 

• u leasingu nemůže zahrnout odpisy do daňově uznatelných nákladů, zatímco u úvěru i u 

hotovosti může, u úvěru navíc může do daňově uznatelných nákladů zahrnout také 

úroky z úvěru 

• u leasingu se podnik zavazuje platit nájemné, u úvěru splátky a úroky z úvěru, u 

hotovosti odpadají veškeré další poplatky 

• při nákupu na leasing nemůže nájemce volně disponovat s majetkem bez omezení, 

zatímco při úvěru i nákupu na hotovost může 

• leasing nemá negativní důsledky na cash flow, kdežto nákup za hotové ano 

• při krádeži či poškození majetku, který byl pořízen na leasing, vznikají nájemci velké 

problémy, musí oznámit tuto skutečnost leasingové společnosti, se kterou tuto věc dále 

řeší, při nákupu na úvěr či hotovost nemusí žádné podobné instituci nic oznamovat, 

pouze věc řeší případně s policií či pojišťovnou 

 

 

V následujícím modelovém příkladu, se budu snažit nevhodnější způsob vybrat a zároveň 

patřičnými výpočty i čísly své tvrzení podložit.
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4.5 Modelový příklad  

Společnost ASS s.r.o., uvažuje o koupi výrobního listu Bernardo CRL 1440. Má možnost 

využít nabídky leasingové společnosti nebo bankovní instituce. Předpokládá, že doba trvání 

leasingu bude 5 let, v případě úvěrového financování bude doba trvání taktéž 5 let. (5 x 12 = 

60 měsíčních splátek). Pořizovací cena lisu je 930 400 Kč. Protože se jedná o větší objem 

peněz, společnosti možnost koupi za hotové vyřadila. Výrobní lis je dle ZDP zařazen ve 2. 

odpisové skupině. Sazba daně z příjmů právnických osob činí pro rok 2010 19 %. Pro 

následující roky budu počítat také s 19% sazbou.  

 

Mnou vybrané metoda hodnocení: 

Metoda čisté výhody leasing viz kap. 1.12.1 

Leasingové splátky jsou hrazeny na konci roku. Podnik ASS s.r.o., dostal tři nabídky 

různých leasingových společností – viz následující tabulka: 

Tab. č. 5 1 Přehled údajů důležitých k výpočtu 

 Varianta A Varianta B Varianta C 

Mimořádná splátka  

V Kč 
 
319 620 325 640 372 160 

Další splátka (La) 186 445  193 690 189 560 

Kapitálový výdaj (K) 930 400  930 400  930 400  

Doba životnosti (N) 5 let 5 let 5 let 

Sazba daně PO           

(d 2010 – 2014) 

19 % 19% 19 % 

(i 2010 – 2014) 6,5 % 8,1 % 9,7 % 

Odpis (On) Rovnoměrný, 

zrychlený 

Rovnoměrný, 

zrychlený 

Rovnoměrný 

zrychlený 

 

Pramen: autor 
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Varianta A: 

Rovnoměrné odepisování:          

                           Rovnoměrný odpis = vstupní cena x (roční sazba / 100) 

Tab. č. 5 – 2 Přehled výpočtu rovnoměrných odpisů 

Rok Výpočet Roční odpis 

2010 930 400 x 0, 11  102 344 

2011  2014 930 400 x 0,2225  207 014 

Pramen: autor 

Zrychlené odepisování 

                          Roční odpis v 1. roce = Vstupní cena / K pro 1. rok 

                         Roční odpis v dalších let =      2 x zůstatková cena 

                                                     K pro další roky – počet let dosavadního odepisování 

 

Tab. č. 5 – 3 Přehled výpočtu zrychlených odpisů 

Rok Výpočet Roční odpis Zůstatková cena 

2010 930 400 / 5 186 080 744 320 

2011 2 x 744 320 / 6  1 297 728 446 592 

2012 2 x 446 592 / 6  2 223 296 223 296 

2013 2 x 223 296 / 6  3 148 864   74 432   

2014 2 x   74 432/ 6  4   74 432            0 

 

Pramen: autor 
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i 2010  2014  = úroková sazba z úvěru x (1 – daňová sazba v daném roce) = 0, 08 x (1 – 0, 19) =  

0, 0648 = 6,5  % 

Čistá výhoda leasingu v případě využití rovnoměrných odpisů – varianta A: 
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 ČVLA = 

 = 930 400  319 620 x (1 – 0, 19) + 0, 19  x 102 344 – 186 445 x( 1 – 0, 19) +0, 19 x 207 014 

                                            ( 1 + 0, 065)    ( 1 + 0, 065) 2 

   186 445 x ( 1 – 0, 19) + 0, 19 x 207 014       186 445 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 207 014  

                      ( 1 + 0, 065) 3                                                                   (1 + 0, 065) 4 

   186 445 x ( 1 – 0, 19) + 0, 19 x 207 014   = 56 739  

                       ( 1 + 0, 065) 5 

 

56 739 >0 

 

Čistá výhoda leasingu v případě využití zrychlených odpisů – varianta A: 
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ČVLA = 

= 930 400 –  319 620 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 186 080   186 445 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 297 

728 

                                       (1 + 0, 065)     ( 1 + 0, 065)2 

  186 445 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 223 296      186 445 x ( 1 – 0, 19) + 0, 19 x 148 864 

                        (1 + 0, 065) 3                                              (1 + 0, 065) 4 

 186 445 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 74 432     =  51 017,60 

                       (1 + 0, 065) 5 

 

51 017,60> 0  

 

 

Varianta B: 

Ve variantě B uvažujeme o nabídce druhé leasingové společnosti. Protože se jedná 

stejný majetek jako ve variantě A, který má shodnou PC a jednotlivé leasingové společnosti 

nemůžou ovlivnit výši odpisů, bude výpočet odpisů i samotný odpis shodný s předchozí 

variantou. Změna nastala pouze ve výši mimořádné splátky, v celkové ceně, kterou zaplatí 

nájemce pronajímateli a v neposlední řadě také v úrokové míře, která nám vzrostla na 10 % 

Daň zůstala stejná. 

 

i 2010  2014  = úroková sazba z úvěru x (1 – daňová sazba v daném roce) = 0, 10 x (1 – 0, 19) =  

0, 081 = 8,1  % 
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Čistá výhoda leasingu v případě využití rovnoměrných odpisů – varianta B: 

 

ČVLB =  

 = 930 400 – 325 640 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 102 344 – 193 690 x ( 1 – 0, 19) +0, 19 x 207 014 

                                  ( 1 + 0, 081)    ( 1 + 0, 081) 2 

   193 690 x ( 1 – 0, 19) + 0, 19 x 207 014       193 690 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 207 014  

                      ( 1 + 0, 081) 3                                                                   (1 + 0,081) 4 

   193 690 x ( 1 – 0, 19) + 0, 19 x 207 014   =  68 530,97  

                       ( 1 + 0,081) 5 

 

68 530,97 >0 

 

Čistá výhoda leasingu v případě využití zrychlených odpisů – varianta B: 

ČVLB = 

= 930 400 – 325 640 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 186 080   193 690 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 297 728 

                                       (1 + 0,081)     ( 1 + 0, 081)2 

  193 690 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 223 296      193 690 x ( 1 – 0, 19) + 0, 19 x 148 864 

                        (1 + 0,081) 3                                              (1 + 0,081) 4 

 193 690 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 74 432     =  61 771 

                       (1 + 0,081) 5 

61 771 >0 
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Varianta C: 

V třetí – poslední variantě se nám opět změnila výše mimořádné splátky, celková cena 

leasingu a také úroková míra, která nám vzrostla až na 12 %.  

 

Čistá výhoda leasingu v případě využití rovnoměrných odpisů – varianta C: 

i 2010  2014  = úroková sazba z úvěru x (1 – daňová sazba v daném roce) = 0, 12 x (1 – 0, 19) =  

0, 0972 = 9,7  % 

ČVLC =  

 = 930 400 – 372 160 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 102 344 – 189 560 x ( 1 – 0, 19) +0, 19 x 207 014 

                                  ( 1 + 0, 097)    ( 1 + 0, 097) 2 

   189 560 x ( 1 – 0, 19) + 0, 19 x 207 014       189 560 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 207 014  

                      ( 1 + 0, 097) 3                                                                   (1 + 0,097) 4 

   189 560 x ( 1 – 0, 19) + 0, 19 x 207 014   =  76 910 

                       ( 1 + 0,097) 5 

76 910 > 0 

Čistá výhoda leasingu v případě využití zrychlených odpisů – varianta C: 

ČVLC = 

= 930 400 – 372 160 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 186 080   189 560 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 297 728 

                                       (1 + 0,097)     ( 1 + 0, 097)2 

  189 560 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 223 296      189 560 x ( 1 – 0, 19) + 0, 19 x 148 864 

                        (1 + 0,097) 3                                              (1 + 0,097) 4 

 189 560 x (1 – 0, 19) + 0, 19 x 74 432     =  69 226 >0 

                       (1 + 0,097) 5 
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 V předchozím příkladu, vidíme tři odlišné nabídky leasingových a úvěrových institucí.  

Metoda čisté výhody leasingu říká, pokud vyjde číslo jako nezáporné, tudíž kladné, je brán 

leasing jako vhodnější varianta při pořizování majetku a výsledek lze brát jako částku, o 

kterou je leasing levnější než úvěr.  

Podnik ASS. měl možnost výběru, zda výrobní lis financovat úvěrem, za hotové či na 

leasing. Protože se jedná o velkou částku, tak nákup za hotové vyřadil ihned. Z předchozích 

výpočtů vyplývá, že je pro podnik výhodnější použít leasingové financování. Všechny tři 

varianty se od sebe liší jak úrokem, tak celkovou cenou zaplacenou za leasing. I tak, jsou 

výsledky kladné a pro podnik nezanedbatelnými částkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

5 Závěr 
 

Bakalářská práce na téma Leasing jako alternativní možnost pořízení majetku zkoumá tři 

nejvyužívanější varianty financování majetku. A sice: leasing, úvěr a nákup za hotové. 

V první části mé bakalářské práce popisuji vše okolo leasingu z pohledu teoretického. 

Zaměřuji se zde na historii leasingu, charakteristiku, dále také spojitost této formy 

financování s protikrizovým balíčkem. Tato část obsahuje také grafy, na kterých můžeme 

vidět podíl jednotlivých produktů na celkovém objemu leasingu v letech 2009 a 2010. Na 

dalším grafu lze vidět jak se využití leasingového a úvěrového financování vyvíjelo. 

V druhé části jsem se zaměřila na leasing z pohledu účetního a daňového. V této obsáhlé 

kapitole vysvětluji problematiku časového rozlišení nájemného, podmínky pro daňovou 

uznatelnost, či ukončení leasingových smluv z různých důvodů. Dále jsem se zde také 

zabývala DPH. Všechno jsem doplnila schématy a pro úplnost i vlastními příklady. 

Poslední část jsem zaměřila na srovnání již zmíněných forem financování majetku. 

Nejprve jsem srovnávala jednotlivé varianty a následně jsem se snažila pomocí metody čisté 

výhody leasingu vybrat nejvhodnější formu financování. Byla založena fiktivní firma ASS 

s.r.o., na kterou jsem tuto metodu aplikovala. 

Cílem mé práce bylo najít odpovědi na teoretické otázky leasingového financování. 

Porovnat jednotlivé formy financování a následně najít optimální variantu. 

Nákup na leasing se stává den ode dne méně atraktivní variantou jak pořídit majetek. 

Důvodem je možná daňová změna, ke které došlo v roce 2008. Pomocí metody čisté výhody 

leasingu dokazuji, že optimální variantou financování majetku je využití leasingového 

financování. 
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