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1 Úvod 

 

 Podnikání neodmyslitelně patřilo a patří k životu lidí, ať už šlo o barterový obchod, 

rozvíjení živnosti či spekulace na trhu cenných papírů. Postupný rozmach obchodu rozvíjel 

další možnosti, jež hlavní z nich se týká financování. V současné době k podnikání 

neodmyslitelně patří použití cizích zdrojů, kterých je na trhu nemalé množství.  

Bakalářská práce je zaměřena na dva velmi obvyklé a hojně využívané cizí zdroje, a 

to úvěr a leasing. Ne jeden podnikatel stojí před rozhodnutím při financování podniku, pro 

kterou z těchto variant se rozhodnout, která pro něj bude výhodnější. Uvedené dilema se však 

jistě netýká jen podnikatelů, ale i fyzických osob – lidí.  

 Práce se zaměřuje zejména na velmi diskutovanou formu financování – leasing. 

Leasing se stal v minulosti velmi oblíbeným zdrojem financování, nejen díky jednoduchosti 

vyřízení a uzavření leasingové smlouvy, ale i pro své velké výhody z hlediska zákona o dani 

z příjmu pro podnikatele. V letech 2008 a 2009 byl leasing v zákoně o dani z příjmu 

zásadním způsobem zpřísněn, což se nepříznivě promítlo o snížení zájmu o tento způsob 

financování a mnozí podnikatelé si kladli otázky, zdali je tato forma ještě výhodná či dát 

raději přednost alternativnímu řešení financování, jež nejobdobnější je úvěr. Nutno 

podotknout, že v roce 2009 byl trh zasažen ekonomickou krizí, která měla nepříznivý dopad 

nejen na snížení zájmu o leasing, ale na útlum celé ekonomiky. 

 Bakalářská práce je strukturována do tří základních částí. První část se zabývá 

charakteristikou leasingu, jeho právní úpravou a náhledem na alternativní formy pořízení 

majetku (koupě v hotovosti a úvěr). Druhá hlavní kapitola se věnuje leasingu z hlediska 

účetního a popisuje i problematiku daňovou, tzn. daně, které se týkají leasingu a daňové 

reformy a novely v posledních letech. V poslední – praktické části je uveden konkrétní 

příklad na pořízení automobilu pomocí úvěru a leasingu. Zde je znázorněna kalkulace obou 

forem pomocí leasingového koeficientu a její zhodnocení. Dále jsou popsány náklady, které 

si může podnikatel u daných forem uznat a jejich výpočet. V případě leasingu se jedná o 

časově rozlišené leasingové splátky a u úvěru jde o úroky z úvěru a daňové odpisy. 

 Cílem práce je porovnání leasingu a úvěru nejen z hlediska jejich finanční náročnosti, 

ale i právní úpravy a zhodnocení výhod a nevýhod každé varianty. V práci byla použita 

metoda komparace a analýzy úvěru a leasingu, zejména pomocí výše zmíněného 

leasingového koeficientu a dále podle současné daňové legislativy a dopadů z nich plynoucí 

pro podnikatele. 
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2 Obecná charakteristika problematiky 

 

 Leasing je jistou alternativou k nákupu. Jak řekl Aristotles: „Bohatství nespočívá ve 

vlastnictví, ale v užívání věci.“ To platí zejména o ekonomickém aktivu, kdy užívání věci je 

důležitější než jeho vlastnictví. [16] 

Pojem leasing pochází z anglického výrazu “lease”, což znamená pronájem, pronajímat, 

resp. smlouvu o pronájmu. Vychlopeň (2010) za leasing obecně považuje smluvní vztah mezi 

pronajímatelem a nájemcem, na základě kterého pronajímatel poskytuje za úplatu nebo 

případně jiné nepeněžní plnění právo nájemci určitou věc používat po sjednanou dobu. Po 

dobu pronájmu zůstává vlastníkem majetku pronajímatel. Nájemce má pouze právo daný 

majetek používat. Charakteristickým znakem leasingu (pronájmu) je bráno užívání cizí věci 

či práv za sjednanou úplatu. Odlišuje se tak od výpůjčky, u které je užívání cizí věci bez 

úplaty. 

Valach (2010) zmiňuje o v posledních letech velice diskutovaném principu v zahraničí i 

v ČR, tzv. „ekonomického vlastnictví“, podle kterého by pronajímaný majetek byl zachycen 

v bilanci nájemce a ten by jej tudíž také odepisoval. Tato praxe se již uplatňuje v některých 

evropských zemích a USA, ale nemá univerzální charakter. Do našeho účetnictví prozatím 

zavedena nebyla. 

 

2.1 Právní úprava 

 

V platném českém soukromém právu není leasing jednoznačně definován. 

V soukromém právu jsou leasingové operace aplikovatelné především ve svých obecných 

ustanoveních.  Posouzení některých aspektů leasingových obchodů bývá v praxi často sporné 

a nejednotné, jelikož leasing není uveden mezi zvláštními smluvními typy ani v obchodním 

zákoníku, ani v občanském zákoníku, ani v jiném zvláštním soukromoprávním předpisu. [14]  

Základními právními normami, které upravují leasing (resp. nájem, pronájem a 

výpůjčku) je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (ObčZ) a zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník (ObchZ) v platném znění. Podstatná ustanovení, která se zabývají 

nájmem, jsou především: 

§ 659 - §662 ObčZ, kde je upravena smlouva o výpůjčce. Smlouvou o výpůjčce 

vznikne vypůjčiteli právo využívat věc bezplatně po dohodnutou dobu. Vypůjčitel je 

oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě nebo v souladu s účelem, ke kterému 
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slouží. Je také povinen chránit ji před zničením, poškozováním či ztrátou. Vypůjčitel také 

nesmí přenechat věc k užívání jiné osobě, není-li dohodnuto jinak. Půjčitel má povinnost 

předat věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání věci. Může také požadovat vrácení věci i 

před skončením dohodnuté doby zapůjčení, v případě, že vypůjčitel nevyužívá věc řádně 

nebo v rozporu s účelem, ke kterému slouží, případně porušuje-li způsob používání stanovený 

ve smlouvě. [9] 

 K § 660 se vztahuje § 617 ObčZ. Zde je stanoveno, že je-li nutné zachování 

zvláštních pravidel při užívání věci, půjčitel musí vypůjčitele seznámit s návodem na obsluhu 

či s technickými normami, nejsou-li to pravidla obecně známá. Při nesplnění této podmínky 

lze dovodit, že půjčitel je povinen vypůjčiteli nahradit škodu z toho vzniklou. [9] 

 Dále § 663 - §723 ObčZ upravují nájemní smlouvu. Jejím podstatným odlišením od 

smlouvy o výpůjčce je, že nájem se sjednává za úplatu, proto je nájemní smlouva základem 

pro vytvoření právního vztahu branného z hlediska leasingu jako operativní leasing.  V § 663 

- § 684 ObčZ jsou vymezeny obecná ustanovení a definován pojem nájmu a skončení 

nájmu. 

„Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně 

(ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. Pronajímatel je povinen přenechat 

pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání nebo, nebyl-li způsob 

užívání smluven, užívání obvyklému, a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat. Nájemce je 

oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě; nebylo-li dohodnuto jinak, přiměřeně 

povaze a určení věci.“ Jak tvrdí Valouch (2009, s. 12). 

 Pronajímatel má právo požadovat přístup k věci za účelem kontroly, je-li věc užívaná 

řádným způsobem a v souladu se smlouvou. Nájemce může také věc pronajímat (subleasing), 

pokud mu to umožňuje nájemní smlouva. Další povinností nájemce je placení nájmu 

stanoveného smlouvou. Tuto podmínku není povinen dodržet v případě, že věc měla vady, 

které nezpůsobil a nemohl pronajatou věc užívat dohodnutým způsobem. [9] 

 Dále v § 685 - § 716 ObčZ jsou vymezena zvláštní ustanovení o nájmu bytu. § 717 

- § 718 ObčZ se zabývají nájmem obytných místností v zařízeních určených k trvalému 

bydlení. Následující § 719 upravuje podnájem bytu a § 721 - § 723 se týká zvláštního 

ustanovení o podnikatelském nájmu movitých věcí. 

 Nájem a podnájem nebytových prostor je uveden v § 720 ObčZ, který odkazuje na 

speciální zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Tento zákon je 

vztažen na nebytové prostory (tj. místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k jinému účelu než k bydlení a za nebytové prostory nelze pokládat 
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společné prostory bytu, ani příslušenství bytu) a dále na byty (u nichž byl udělen souhlas 

k jejich užívání k nebytovým účelům). [10] 

 Je povinností, aby smlouva o nájmu měla písemnou formu, a musí obsahovat předmět 

a účel nájmu, výši nájemného nebo případně způsob jeho určení, dobu, na kterou se nájem 

uzavírá (výjimkou je nájem na dobu neurčitou), způsob úhrady apod. [10] 

 V obchodním zákoníku se smlouvou o nájmu podniku věnují § 488b - § 488i. 

Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat svůj podnik nájemci, aby jej samostatně 

provozoval a rozhodoval na vlastní náklad a nebezpečí a aby z něj pobíral užitky. Smlouva o 

nájmu se vyžaduje v písemné podobě a musí obsahovat výši nájemného nebo způsob jejího 

určení, které se pronajímatel zavazuje platit. [10] 

 § 630 - § 637 obchodního zákoníku jsou zaměřeny na samostatnou úpravu smlouvy 

o nájmu dopravního prostředku. Smlouva musí být opět vystavena písemně a pronajímatel 

se v ní zavazuje přenechat dopravní prostředek nájemci k dočasnému užívání za úplatu 

(nájem), který je nájemce povinen uhradit. 

 Nelze opomenout § 489 - § 496 obchodního zákoníku upravující smlouvu o koupi 

najaté věci, která souvisí výhradně s finančním leasingem, jelikož řeší postup při odkoupení 

najatého majetku. 

 Z hlediska daňových zákonů týkajících se problematiky leasingu je nutno uvést 

zejména zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu (ZDP) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty (ZDPH), které jsou podrobněji rozepsány v kapitolách 3.3 a 3.4. [10] 

 

2.1.1 Leasingová smlouva 

 

 V českých právních předpisech se objevuje celá řada ustanovení zabývajících se 

úpravou nájemních vztahů a smluv, avšak stejně jako není jasně definován pojem leasing, 

nelze v právních předpisech nalézt pojem leasingová smlouva. Při uzavírání leasingových 

smluv se postupuje podle výše zmíněných předpisů a s využitím § 273 ObchZ. Zde je 

uvedeno, že část smlouvy lze určit také odkazem na všeobecné obchodní podmínky 

vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi, popřípadě jiné obchodní podmínky, 

jež jsou známé stranám uzavírajícím smlouvu či k návrhu přiložené. K uzavření smlouvy 

můžeme použít smluvní formuláře, užívané v obchodním styku. 
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Leasingová smlouva by měla obecně obsahovat alespoň tyto náležitosti: 

 identifikace pronajímatele a nájemce (tzn. jméno a příjmení fyzické osoby, 

název, adresa bydliště, případně sídla, IČ, DIČ), 

 předmět smlouvy, je vhodná co nejpřesnější identifikace pronajímaného 

předmětu, 

 datum uzavření smlouvy, 

 datum účinnosti smlouvy, odlišuje-li se od data uzavření smlouvy. Obvykle se 

tímto datem rozumí okamžik předání předmětu k užívání. Je důležité zejména 

proto, že od této chvíle dochází k účtování o nákladech a výnosech (výdajích a 

příjmech) týkajících se leasingového vztahu, 

 doby trvání nájmu, popřípadě datum ukončení leasingového vztahu, 

 údaj o ceně pronajímaného předmětu (vstupní cena, leasingová cena, výše 

kupní ceny při řádném ukončení leasingové smlouvy), 

 identifikace první zvýšené splátky (mimořádné splátky), zálohy na splátky 

nájemného, zálohy na kupní cenu, 

 obecné stanovení povinností a podmínek pronajímatele a nájemce (např. 

stanovení odpovědnosti za škody způsobeném na pronajatém majetku, 

odborné užívání předmětu nájemcem, zda je nájemce oprávněn dát pronajatý 

majetek dále do pronájmu další osobě apod.), 

 uzavření pojistné smlouvy a placení pojistného. Ustanovení o tom, kdo je 

povinen pronajímaný předmět pojistit a kdo bude pojistné platit, 

 stanovení sankcí při nesplnění podmínek nájemce či pronajímatele, včetně 

penále, 

 určení povinnosti provádět opravy na pronajatém majetku, 

 ustanovení o technickém zhodnocení, je-li nájemce oprávněn jej provádět na 

pronajatém majetku a dohoda o tom, kdo bude technické zhodnocení hradit a 

odpisovat, 

 informace o případném ručení nebo garanci, 

 podmínky v případě předčasného ukončení smlouvy, za kterých okolností lze 

toto předčasné ukončení provést (např. dohodou, písemnou výpovědí, 

zničením či odcizením předmětu leasingu) a určení povinností, které z toho 

pro nájemce a pronajímatele plynou, 



10 

 

 u finančního leasingu ustanovení o přechodu vlastnictví pronajatého majetku 

z pronajímatele na nájemce, 

 závěrečná ustanovení (např. lze-li smlouvu měnit v době trvání nájmu a za 

jakých podmínek), 

 podpisy a případně razítka obou smluvních stran, 

 seznam příloh (splátkový kalendář apod.). [9] 

Výše zmíněné podmínky jsou již většinou zahrnuty do příslušných formulářů, 

zejména uzavíráme-li leasingovou smlouvu u leasingových společností. Je ovšem doporučeno 

řídit se uvedenými podmínkami nejen při uzavírání smlouvy s pronajímatelem, jehož hlavní 

činností není pronájem, ale také v případě smluv uzavíraných s leasingovými společnostmi. 

Je vhodné porovnat formulář smlouvy se všeobecnými smluvními podmínkami, ale také 

s konkrétními požadavky nájemce a případně doplnit některá ustanovení v souvislosti 

s daným leasingovým vztahem. Nejen při podpisu leasingové smlouvy, ale jakékoliv smlouvy 

platí, že je důležité vyžádat si dostatečný čas na důkladné prostudování smlouvy, a to zásadně 

před jejím podpisem (příp. i s pomocí právního zástupce). 

Je rozlišováno mnoho variant leasingových smluv podle charakteru splátek, jako: 

 pravidelné stejné splátky (lineární splátky), 

 postupně rostoucí (ev. klesající) splátky, 

 nepravidelné splátky, 

 splátky odvozené od náběhové křivky produkce, 

 navýšená první splátka s následujícími splátkami různého typu, 

 kontrakce několik splátek v den uzavření smlouvy v kombinaci s nulovými 

splátkami ke konci nájmu, 

 záruční depozitum před začátkem leasingu s následujícími splátkami různého 

charakteru. [8] 

 Nejjednodušším systémem jsou lineární splátky. Jako určitá ochrana před inflačním 

vývojem se používají postupně rostoucí splátky. Různé nepravidelné splátky u nájemce jsou 

obvykle přizpůsobeny nepravidelným tokům peněžních prostředků, např. v důsledku 

sezónností výroby. [8] 
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2.1.2 Podklady k uzavření leasingové smlouvy 

 

Leasingové společnosti obvykle požadují vybrané doklady, které je nezbytné mít pro 

uzavření smlouvy. Požadované doklady se mohou lišit podle jednotlivých pronajímatelů 

(leasingová společnost, pronajímatel, jehož hlavní činností není pronájem). Nicméně lze 

obecně očekávat, že požadované dokumenty a podklady budou převážně odpovídat 

požadavkům leasingových společností. 

 Nájemci, kteří uzavírají leasingové smlouvy, je možné rozdělit do 3 samostatných 

skupin: 

 právnické osoby, 

 fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, 

 soukromé osoby (neprovozují žádnou podnikatelskou činnost). 

 V případě právnických osob je očekáváno, že leasingové společnosti budou 

požadovat od zástupce právnické osoby hlavně následující dokumenty: 

 ověřený výpis z obchodního rejstříku (příp. další potvrzení prokazující oprávnění 

zástupce právnické osoby k uzavření leasingové smlouvy), 

 účetní závěrku minimálně za poslední rok (bývá vyžadována také mezitímní 

účetní závěrka běžného účetního období), 

 výkaz cash-flow (přehled o příjmech a výdajích), 

 stav bankovního (bankovních) účtů, (výpis z běžného účtu za poslední 2 měsíce), 

 přiznání k DPH za několik posledních období, nejčastěji za poslední 3 období, 

 přehled o dalších závazcích společnosti (např. přehled o úvěrech, půjčkách apod.), 

 u leasingových smluv na vysoké částky mohou být požadovány doklady o 

ručitelích a způsob ručení. 

 V případě fyzických osob provozující podnikatelskou činnost je možné očekávat, že 

leasingová společnost bude požadovat předložení především těchto podkladů: 

 doklad o registraci spolu s kopií, tzn. živnostenský list, koncesní listinu nebo 

doklad o přidělení IČ vždy i s jejich kopií, 

 občanský průkaz a jeho kopii, 

 kopii daňového přiznání, 
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 výpis z bankovních účtů, 

 přehled o příjmech a výdajích, výkaz o majetku a závazcích, případně přehled o 

poskytnutých úvěrech, půjčkách a jiných závazků. 

 V případě soukromých fyzických osob-nepodnikatelů lze očekávat požadování 

zejména těchto podkladů od leasingových společností: 

 občanský průkaz a jeho kopii, 

 druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas či rodný list), 

 potvrzení od zaměstnavatele o výši čistého měsíčního příjmu spolu s vyčíslením 

jiných závazků, 

 počet vyřizovaných osob, 

 souhlas manžela (manželky) s uzavřením leasingové smlouvy, 

 v případě cizinců se vyžaduje povolení k pobytu spolu s jeho kopií. [9] 

 

2.2 Druhy leasingových operací 

 

V průběhu rozmachu leasingu se v tržních ekonomikách vyhranily především dva 

základní druhy leasingu – finanční a operativní. Rozdíly jsou zejména v rozsahu přenosu 

vlastnických a uživatelských rizik z leasingové společnosti na nájemce. Dalším rozlišujícím 

kritériem je i hledisko převodu vlastnictví pronajaté věci na příjemce leasingu a délka 

leasingové operace. 

 

2.2.1 Finanční leasing 

 

Typickým znakem finančního pronájmu je přenos rozhodující časti nebo všech rizik a 

užitků spojených s užívání předmětu leasingu na nájemce a dále také právo či povinnost 

převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce po ukončení doby nájmu, a to za cenu 

podstatně nižší než je tržní. 

 Finanční leasing se od běžných nájmů odlišuje hned z několika důvodů. Jedná se 

zejména o tyto argumenty: 

 účelem finančního leasingu je jeho pořízení, nikoli pouze jeho dočasné užívání, 
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 věc pořizuje pronajímatel od dodavatele (výrobce, dovozce) přímo podle 

požadavků (výběru) nájemce, 

 nájemce přejímá nebezpečí škody na věci spojená s provozem a nese veškeré 

provozní náklady (např. opravy a údržba). [12] 

 V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění (ZDP) pojem „finanční 

leasing“ nenajdeme. ZDP s prakticky stejnou věcnou podstatou používá pojem „finanční 

pronájem s následnou koupí najatého hmotného majetku“. Bližší definici ZDP nenabízí, což 

nevadí, protože stěžejní jsou podmínky, za kterých je možno uznat leasingové splátky jako 

daňově uznatelné výdaje (náklady). Tyto podmínky jsou podrobněji popsány v kapitole 3.3. 

[12] 

Na internetových stránkách České leasingové a finanční asociace (ČLFA) je finanční 

leasing definován jako smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za 

úplatu poskytne druhé straně (leasingovému nájemci) jím vybraný předmět do užívání, za 

účelem dlouhodobého užívání předmětu nájmu s: 

a) přenosem většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na 

nájemce, 

b) s právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu  na nájemce za cenu 

obvykle podstatně nižší než tržní nebo s právem uzavření další leasingové smlouvy 

za podstatně výhodnějších podmínek. [14] 

 

2.2.2 Operativní leasing 

 

 Druhým typem leasingu, který se rozvinul obzvlášť v obchodních vztazích, je 

operativní leasing. Lze se setkat s jednoduchou definicí, podle které je operativní leasing 

jakýkoli leasing, který není leasingem finančním. Jakkoli se jedná o definici jednoduchou, 

avšak poměrně přesnou, jelikož vystihuje skutečnost, že leasing je buď finanční, nebo 

operativní a vše ostatní jsou pouze variace těchto dvou základních typů. Tato definice je však 

nepostačující k pochopení hlavních odlišností mezi finančním a operativním leasingem. [3] 

 Operativní (provozní) leasing je považován za klasický nájem. Po skončení doby 

pronájmu dochází k vrácení pronajaté komodity zpět pronajímateli (vlastníkovi), pokud 

nedojde k jiné dohodě. Doba pronájmu u operativního leasingu je výrazně kratší než fiskální 

životnost daného majetku, tzn., že doba jeho odepisování podle daňových předpisů je výrazně 
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delší než doba pronájmu. Tento druh leasingu je tedy považován za krátkodobý. Pronajímatel 

nepřevádí na nájemce veškerá rizika a užitek vyplývající z vlastnictví předmětu a obvykle 

tudíž hradí i náklady spojené s údržbou, opravami a servisními službami (ovšem i tato 

povinnost může být smluvně přenesena na nájemce). Odpovídá také za provozuschopnost 

předmětu leasingu a vyskytne-li se porucha bránící dohodnutému užívání, obvykle poskytne 

náhradní předmět obdobných parametrů. [10] 

ČLFA formuluje na svých internetových stránkách operativní leasing jako smlouvu, 

podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytuje druhé straně 

(leasingovému nájemci) jím vybraný předmět do užívání, za záměrem dočasného používání 

předmětu bez: 

a) přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu, 

b) jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na 

nájemce. [14] 

 

2.2.3 Další druhy leasingu 

 

Zpětný leasing 

U zpětného leasingu dochází ke koupi předmětu leasingu od klienta a poté ho 

pronajme původnímu majiteli do finančního pronájmu. Bývá využíván např. při získání 

potřebných peněžních prostředků a překlenutí časového nesouladu, k optimalizaci kapitálové 

struktury nebo z daňového hlediska (když nelze využít daňové odpisy). [2] 

ČLFA definuje zpětný leasing jako smlouvu, podle níž jedna strana s podnikatelským 

záměrem a za úplatu poskytne druhé straně - tzv. leasingovému nájemci - jím vybraný 

předmět do užívání. Účelem je řízení toku hotovosti /financování/ nájemce přičemž: 

a) dodavatelem předmětu leasingu je nájemce, který předmět leasingu obvykle již 

užívá, 

b) všechna rizika zůstávají nájemci, 

c) na konci předmět leasingu přechází zpět na nájemce. [14] 
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Modifikovaný finanční leasing 

 „Vedle klasického finančního leasingu je nabízen spíše modifikovaný finanční leasing 

s dělbou rizik zůstatkové (tržní) hodnoty na konci leasingové operace, leasing s předvídanou 

vysokou zůstatkovou hodnotou (s dílčí amortizací užívané věci během leasingové operace) či 

finanční leasing bez kupní opce. Jde přitom o hledání optimálního spojení pořizovacího 

(investičního) i užívacího aspektu podle požadavků zákazníku se zohledněním podmínek 

daného právního prostředí.“ Jak uvádí Benda (2006, s. 18). 

Leasing s vysokou zůstatkovou hodnotou 

 Jde o produkt s částečnou amortizací předmětu nájmu a s pouze částečnou úhradou 

nákladů pronajímateli (leasingové společnosti) na pořízení předmětu leasingu, jejích režijních 

výloh, na opatření nezbytných finančních zdrojů apod. Týká se zejména operativního 

leasingu, leasingová společnost tedy nese investiční riziko a není předvídán přechod 

vlastnických práv na nájemce. [2] 

Konsorciální leasing 

 U tohoto typu leasingu se leasingová společnost podílí na financování kupní 

ceny pouze z části a je zde tedy zapojeno více investorů (nejčastěji banky, pojišťovny či 

penzijní fondy), kteří se podílejí na hrazení zbytku kupní ceny. Tito investoři nemají právo 

vyžadovat splacení prostředků investovaných do pořízení předmětu leasingu, přednostně se 

však podílejí na výtěžku z leasingových splátek. Je využíván zejména při dlouhodobém 

financování nákladných komodit. Tento proces je velice náročný a složitý a u nás se příliš 

nerozšířil. [2] 

Subleasing 

 Subleasing neboli tzv. leasingový podnájem je pronájem majetku, užívaného na 

základě leasingové smlouvy třetí osobě. Jak uvádí Valach (2010), jedná se o podpůrnou 

smlouvu k původní leasingové smlouvě a vlastníkem majetku zůstává leasingová společnost. 

Při zachování práv a povinností původní leasingové smlouvy nájemce (se souhlasem 

pronajímatele) přenáší na třetí osobu možnost využívat předmět leasingu. Uplatňuje se tehdy, 

jestliže původní nájemce nemůže dočasně používat najatý majetek (např. kvůli jeho 

sezónnímu charakteru) nebo v případě, že se naskytne možnost lepšího zhodnocení majetku. 
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Domácí leasing 

 Je nazýván také vnitrostátní leasing. Nedochází zde k toku leasingových splátek přes 

hranice. Pronajímatel i příjemce leasingu tedy sídlí na území jednoho státu. [2] 

 

Přeshraniční leasing 

 Naopak v případech přeshraničního leasingu (cross-borderlease, dovozního nebo 

vývozního leasingu) sídlí subjekty na územích různých států a leasingové splátky tedy 

překračují hranice. „V zájmu snížení ceny leasingu je v jeho rámci využíváno specifik 

daňových, účetních a celních předpisů více států a zpravidla i přínosu exportních podpor. Jde 

zároveň o leasingové obchody se zvýšenými riziky (teritoriálními, devizovými, legislativními, 

kriminálními apod.) spojenými s požadavkem na hlubší nebo několikeré jištění.“ Benda 

(2006, s. 20) 

 

2.2.4 Zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA v roce 2011 podle komodit 

 

 V následujícím grafu jsou zobrazeny souhrnné údaje za rok 2011 a znázorňují, jakou 

částí se na celku podílejí jednotlivé komodity v případě financování formou leasingu. Podíl 

jednotlivých komodit je vyjádřen v procentech. 
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Graf č. 2.1 Leasing podle komodit za rok 2011 

 
 

Zdroj: [14] 

 

 
 Z údajů v grafu je vidět, že největší zájem o financování leasingem je v případě 

osobních a nákladních automobilů, které tvoří podíl ve výši přes 50% ze všech komodit. 

Další významnou položku tvoří i stroje a zařízení (21,8%). Poslední výraznější část patří 

fotovoltaickým zařízením (9,9%). 

 Užitkové automobily se podílely na leasingu ve výši 3,7 % a je pravděpodobné, že 

jejich podíl bude v následujících letech klesat z důvodu mezeře v zákoně č. 145/2010 Sb., o 

spotřebitelském úvěru. Tento zákon od ledna 2011 umožňuje lidem do čtrnácti dnů 

vypovědět např. smlouvu o půjčce se splátkovou firmou nebo s bankou, pokud se jim bude 

zdát nevýhodná nebo na její splácení nebudou mít. Nevztahuje se jen na běžné úvěry, ale i na 

finanční leasingy pro fyzické osoby – nepodnikatele. [18] 
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 Zákon bohužel už neupravuje, jak si jednotlivé strany vrátí svá plnění ze smlouvy, 

neboť nový osobní automobil je již pouhou registrací a případně čtrnáctidenním užíváním 

ztrácí až 25% své původní hodnoty. Velcí poskytovatele úvěrů tyto spory raději předběhli a 

to po svém: produkt finanční leasing pro fyzické osoby od 1. ledna 2011 jednoduše zrušili z 

důvodu možného zneužívání a z leasingové společnosti si udělat jakousi „půjčku na 

zkoušku“. Od 1. ledna 2011 finanční leasing pro fyzické osoby neposkytuje např. ČSOB 

Leasing, UniCredit Leasing, Credium či Essox. Společnost ŠkoFIN však tento produkt zatím 

stále nabízí. [19]  

 

2.3 Leasingová cena 

 

 Při zvažování pořízení majetku formou leasingu je rozhodující především výše 

leasingové ceny a leasingových splátek.  

 Leasingová cena (LC) zahrnuje vstupní (pořizovací) cenu majetku, úrok z úvěru (v 

případě refinancování leasingové operace úvěrem) a leasingovou marži pronajímatele (tj. 

souhrnná přirážka k pořizovací ceně, která zahrnuje i úrok z úvěru). Úrok z úvěru a 

leasingová marže jsou dohromady označovány méně vhodně jako „finanční náklad“ nebo 

„leasingové úročení“. Někdy bývá používán termín leasingové navýšení. 

 LC se charakterizuje, jakou souhrn všech splátek (včetně navýšených) a odkupní 

ceny, které nájemce zaplatí leasingové společnosti během doby trvání leasingu. Výpočet je 

uveden v následujícím vzorci. [8] 

LEASINGOVÁ CENA   zvýšená leasingová splátka   počet splátek   výše splátky       (2.1) 

 Výše leasingového úročení je ovlivněna působením nabídky a poptávky na 

leasingovém trhu a je závislá na řadě faktorů, hlavně: 

 úroková sazba za úvěr na refinancování leasingu, 

 doba leasingu, 

 interval a pravidelnost splátek,  

 navýšení první splátky, 

 odkupní cena. 

 Může se vyskytnout i provize, např. poskytnutá pronajímatelem výrobci nebo za 

zprostředkování pojištění předmětu leasingu. [8] 
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 Leasingovým koeficientem (LK) vyjadřuje, o kolik je vyšší leasingová cena 

pronajatého majetku oproti pořizovací ceně (příp. zvýšenou o rekapitalizaci či sníženou o 

dekapitalizaci dopředu poskytovaných záloh na pořízení posléze pronajímaného majetku). 

Výše leasingového koeficientu na první pohled říká, jaký násobek pořizovací ceny 

pronajatého majetku (příp. upravené o dekapitalizaci či rekapitalizaci) zaplatí nájemce 

pronajímateli za dobu trvání leasingové smlouvy. Umožnuje tak základní, ale nikoliv jediné, 

orientační měřítko pro zhodnocení nabídek jednotlivých leasingových společností. Postup 

výpočtu LK je uveden v následujícím vzorci. [10] 

 

LEASINGOV  KOEFICIENT   
zvýšená leasingová splátka   počet splátek   výše splátky

pořizovací cena
 

 (2.2) 

2.4 Výhody a nevýhody leasingu 

 

 V odborné literatuře i praxi se lze setkat s různým hodnocením této formy 

financování. Jak tvrdí Valach (2010, s. 429): „Někdy se – pod dojmem určitého nadšení 

z leasingu – naivně uváděly jen jeho přednosti a zamlčovaly se jeho nevýhody pro nájemce. 

Hodnocení je často závislé na tom, kdo jej provádí – nájemce či pronajímatel.“ Dále májí 

vliv změny leasingového prostředí, jako jsou např. daňové zákony či situace na kapitálovém 

trhu a konkrétní podoba leasingové smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem. 

 

2.4.1 Výhody leasingového financování 

 

 Mezi nejvýznamnější výhody leasingového financování patří především následující 

skutečnosti: 

 podobně jako úvěr umožňuje užívat majetek, aniž by podnik musel mít kapitál na 

jednorázové vynaložení všech peněžních prostředků na investici, jako je tomu u 

interního financování (nákup za hotové) a tím urychluje zavedení investice do 

provozu, zavedení technologických inovací a zvyšuje konkurenční schopnost 

podniku, 
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 leasingové financování je velice flexibilní, ve vztahu k interním zdrojům. Výše a 

rozložení splátek může být odvozována od náběhové křivky výnosů z výroby, může 

respektovat sezónnost výroby apod. Tím se snižuje riziko platebních potíží 

podniku. Předpokladem je ovšem, že splátky nejsou určeny lineárně. Leasingové 

financování je často považováno za pružnější i ve vztahu k úvěru a obligacím, 

 financování leasingem umožňuje nájemci zahrnovat leasingové splátky do 

nákladů a tím snižovat základ zdanění. V případě financování z interních zdrojů 

či úvěru fungují jako zdanitelný náklad odpisy, či odpisy a úrok z úvěru. Nelze 

tedy obecně tvrdit, že je leasing vždy daňově výhodnější pro nájemce, 

 leasing umožňuje nájemci využití majetku, aniž by podstupoval riziko spojené 

s jeho pořízením a vlastněním. Konkrétní dopad těchto rizik na nájemce však 

vždy záleží na příslušných podmínkách dohodnutých v leasingové smlouvě. [8] 

 Kromě výše uvedených nesporných výhod je uváděna ještě celá paleta další předností 

leasingu, které ovšem nejsou zcela jednoznačné, např.: 

 leasing nezvyšuje míru zadlužení podniku (jde jen o formální výhodu vyplývající 

z toho, že leasing většinou není formálně zachycován jako dluh v bilancích, 

zkušení věřitelé však žádají od nájemce vždy i údaje o výši leasingových 

povinností), 

 výše fixního majetku je ovlivněna (snížena) leasingem, protože není formálně 

vykazován jako součást aktiv, a tím zvyšuje např. likviditu a jiné ukazatele u 

nájemce, (i tento problém by měli finanční analytici a věřitelé vyřešit při 

hodnocení firmy), 

 leasingová společnost získává levnější úvěr pro refinancování leasingové operace 

od bank aj. institucí než nájemce (podnikatel) - v mnoha případech tomu tak 

opravdu je, avšak známé podniky se zajištěným odbytem však také nemusí mít 

dražší úvěry a za horších podmínek, mimo to nemusí platit ziskovou marži 

leasingové organizaci, 

 pronajímatel (leasingová společnost) nese inflační riziko, protože nájemce platí 

stejnou lineární splátku, i když ceny zařízení stoupají – ale při vyšší míře inflace 

obvykle pronajímatelé volí rostoucí leasingové splátky. Kromě toho při 

rozhodující váze refinancujících bankovní úvěrů na financování leasingových 
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operací dochází v podstatě k přenosu části inflačního rizika na banky a jiné 

věřitele. (Valach 2010). 

 

2.4.2 Nevýhody leasingového financování 

 

 Pro solidní ekonomické posouzení vhodnosti leasingového financování z hlediska 

nájemce, je nutné uvést i nevýhody: 

 primární nevýhodou leasingového financování jsou jeho náklady. Pořízení 

majetku touto formou bývá obvykle dražší než pořízení z interních zdrojů či 

z úvěru. Platí hlavně u firem s dobrou perspektivou růstu, které poměrně snadno 

získají úvěr, či mají dostatek vnitřních zdrojů. Skutečné rozdíly mezi náklady 

leasingu a úvěru jsou však závislé na řadě faktorů, 

 po ukončení leasingu přechází do vlastnictví nájemce téměř odepsaný majetek. 

Pokud podnik neplánuje jeho obnovu, ztratí daňovou výhodu vyšších odpisu 

(majetek se využívá, ale neodepisuje se, tzn., že základ daně stoupá), 

 přenášení některých vlastnických rizik na nájemce, 

 omezení užívacích práv nájemce leasingovou smlouvou, možnost odebrání 

pronajatého předmětu, 

 obtíže při provádění potřebných úprav majetku (modernizace, rekonstrukce) – 

vyžadují souhlas pronajímatele, 

 nemožnost vypovězení smlouvy nájemcem (ev. se značným penále) v případě 

rychlého zastarání majetku či jeho nízkého přínosu pro efektivnost nájemce, 

 nebezpečí bankrotu leasingové společnosti, který by znamenal vrácení majetku 

pronajímateli a různá jednání o příp. narovnání leasingových splátek, náhradě 

škody nájemci způsobení odebráním předmětu apod.  

 Výhody a nevýhody leasingu je nutné posuzovat podle jednotlivých leasingových 

smluv v určitém leasingové prostředí dané země. Leasing není vždy a za jakýchkoli 

podmínek pro firmu výhodný a prospěšný, stejně tak nelze zevšeobecňovat nevýhody 

leasingu. [8] 
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2.5 Koupě za hotové, úvěr a jejich srovnání s leasingem 

 

 Výběr financování majetku patří k zásadním ekonomickým rozhodnutím. Každá z 

možností – úvěr, leasing, koupě za hotové – má své výhody i nevýhody, které je nutné 

důkladně posoudit ve vztahu k podmínkám daného podniku.  

 

2.5.1 Koupě za hotové 

 

 Předpokladem financování majetku z interních zdrojů je, že má subjekt k dispozici 

dostatek finančních prostředků. Koupě za hotové, nemusí být automaticky nejvhodnější 

formou pořízení dané komodity a je nutno zvážit i další alternativní metody financování a 

tzv. náklady obětované příležitosti (tzn. nerealizovaný prospěch druhé nejlepší varianty).  

 Mezi hlavní výhody se řadí zejména nezadlužování subjektu, který se stává okamžitě 

vlastníkem pořizovaného majetku a není tudíž omezován v možnostech nakládání s tímto 

majetkem. Peněžní toky nejsou zatíženy v dalších obdobích úvěrovými či leasingovými 

splátkami a odpadají zde i další náklady spojené s alternativními formami pořízení (např. 

poplatky za uzavření úvěrových nebo leasingových smluv, poplatky za vedení úvěrových 

účtů, úrok z úvěrů apod.) [9] 

 Nevýhodami tohoto způsobu pořízení je zejména nutnost vysokého jednorázového 

výdaje v hotovosti, který se negativně promítá do cash-flow. „U většiny dlouhodobého 

majetku také skutečnost, že dle § 25 odst. 1 písm. a) ZDP, nelze výdaje (náklady) na pořízení 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku považovat pro daňové účely za výdaje 

(náklady) daňově uznatelné. Daňovým nákladem (výdajem) se v případě odpisovaného 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku rozumí pouze daňové odpisy vypočtené 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o daních z příjmů (jedná se o § 26 - § 33 ZDP). 

To ovšem znamená, že jednorázový výdaj hotovosti uskutečněný v jednom roce je z hlediska 

ZDP nutno rozložit do více zdaňovacích období, což není z čistě ekonomického hlediska 

nejefektivnější.“ [9] 



23 

 

Tab. 2.1 Přehled peněžních toků, daňové úspory a současné hodnoty v případě nákupu za 

hotové 

Nákup za hotové 

Daňová úspora odpisy   sazba daně 

Peněžní toky tvoří 1. rok: hotovost – daňová úspora 

2. rok a další roky: daňová úspora 

Současná hodnota peněžní toky   odúročitel 

Zdroj: [4] 

 

2.5.2 Koupě na úvěr 

 

 Koupě majetku na úvěr má velkou výhodu, že není potřeba větší množství volných 

finančních prostředků. Jsou získány půjčkou prostřednictvím banky či jiné úvěrové instituce. 

Jako další nespornou výhodou lze uvést fakt, že majetek je sice zakoupen za „cizí“ peněžní 

prostředky, avšak okamžikem nákupu komodity se stává majetkem kupujícího s právem 

daňově odepisovat. Navíc úroky z úvěru jsou daňově uznatelným nákladem (výdajem), podle 

§ 24 odst. 2 písm. zi) ZDP. Podnik tak může uplatňovat nejen daňové odpisy, ale i úroky 

z úvěrů a půjček.  

 Nevýhodou úvěru je nutnost vynakládání dalších výdajů (nákladů na koupi) a to 

zejména poplatky za vyřízení žádosti o úvěr, placení úroků, poplatky spojené s vedením 

uvěrových účtů apod. Dochází také k účetnímu zadlužení podniku, což se promítne v rozvaze 

jako položka cizích zdrojů. Jak tvrdí Valouch (2009), to poněkud zhoršuje pozici podniku 

v případě hodnocení rizikovosti investory, obchodní partnery atd. 

 

Tab. 2.2 Přehled daňové úspory, peněžních toků a současné hodnoty v případě úvěru 

Úvěr 

Daňová úspora (úroky + odpisy)   sazba daně  

Peněžní toky tvoří splátka úvěru   úroky – daňová úspora 

Současná hodnota peněžní toky   odúročitel 

Zdroj: [4] 
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2.5.3 Objem poskytnutých podnikatelských úvěrů podle komodit v roce 2011 

 

 Úvěry jsou velmi oblíbenou formou financování. Následující graf zobrazuje, o jaké 

komodity byl v roce 2011 především zájem při využití této formy financování. 

Graf 2.2 Podnikatelské úvěry podle komodit za rok 2011 

Zdroj: [14] 

 Z údajů dostupných v grafu je vidno, že největší zájem je s přehledem o dopravní 

prostředky, zejména o osobní automobily (44,1%), které mají dominantní podíl. Je to zřejmé, 

málokterý podnikatel, ať už fyzická či právnická osoba, si dovede představit své podnikání 

bez osobního automobilu. Další významnou položku tvoří stroje a zařízení (19,6%), které 

jsou samozřejmě velmi důležité zejména pro výrobní podniky a často jsou velmi finančně 

nákladné. Další výraznější podíl mají i užitkové automobily (10,1%), tzn. úvěry pro fyzické 

osoby – „nepodnikatele“. 
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- 0,8%

 nemovitosti - 5,2%



25 

 

2.5.4 Vývoj podnikatelských úvěrů v letech 2001 – 2011 

 

 V grafu je znázorněno množství podnikatelských úvěrů za jednotlivé roky. Zejména 

v letech 2006 až 2008 byl obrovský nárůst objemu poskytnutých úvěrů. Léta 2009 a 2010 

jsou ve znamení stagnace, hlavně z důvodu ekonomické krize. Jak již lze zpozorovat 

v následujícím grafu, v roce 2011 je však opět zaznamenán mírný nárůst úvěrů.   

 

Graf č. 2.3 Vývoj podnikatelských úvěrů od r. 2001 do r. 2011 

 

Zdroj: [14] 

 

V posledních deseti letech byl nárůst poskytnutých úvěrů obrovský a nelze jednoznačně říci, 

zda se jedná o jev pozitivní či vyloženě negativní. Jak vyjadřuje graf, úvěr se stal velmi 

populární formou financování. Podnikatel nepotřebuje velké množství vlastních finančních 

prostředků a navíc úroky z úvěrů jsou daňově uznatelným nákladem snižující základ daně, 

proto je pro podnikatele „levnější“ než vlastní kapitál. Je třeba být ale obezřetný, aby se 

podnik nezadlužil příliš a měl dostatečné finanční prostředky na splácení poskytnutých úvěrů. 

 

2.5.5 Rozhodování mezi leasingem a úvěrem 

 

 „Financování investic podniku prostřednictvím leasingu je velmi blízké financování 

pomocí různých forem dlouhodobých úvěrů. Zvyšování podílu úvěru i leasingu na 
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financování podnikových investic zvyšuje podnikové finanční riziko. V obou případech se 

podnik zavazuje hradit po delší dobu splátky. Zahrnující úmor určité částky (úvěru, 

pořizovací ceny) a úrok. Nemožnost splácet tyto splátky vede ke stejným důsledkům: 

zhoršování platební situace podniku, hrozba konkurzního řízení a úpadku.“ Jak uvádí  

Valach (2010, s. 431). 

 Mezi uvedenými metodami financování existují i určité rozdíly. V případě úvěrového 

financování je pořizovaný dlouhodobý majetek ve vlastnictví podniku. Může uskutečňovat 

jeho odpisy a nemusí hradit leasingovou marži leasingové společnosti (pronajímateli). Hradí 

však úmor a úrok z úvěru. Při finančním leasingu zůstává pořizovaný dlouhodobý majetek 

ve vlastnictví leasingové společnosti (pronajímatele). Nájemce majetek pouze využívá, ale 

neodepisuje jej. Hradí leasingové splátky včetně splátku pořizovací ceny, leasingovou marži 

a obvykle i úrok z refinancujícího úvěru. U leasingu je častý odkup majetku koncem doby 

leasingu nájemcem. [8] 

 Jak formuluje Valouch (2009), při rozhodování o způsobu pořízení majetku (na úvěr 

či formou leasingu) jsou klíčové tři oblasti: 

 administrativní náročnost a právo disponování s majetkem, 

 daňové dopady, 

 finanční náročnost pořízení. 

 Jedním s důvodů populárnosti leasingu je fakt, že ve srovnání s pořízením na úvěr je 

tento způsob pořizování majetku méně administrativně náročný a je potřeba podstoupit 

obvykle mnohem méně procedur než v případě zařizování úvěru. Při leasingu dopravních 

prostředků bývají stále častěji součástí i doplňkové služby (jako např. povinné ručení, 

havarijní pojištění), které leasingové organizace nabízejí za výhodnějších podmínek než 

běžné pojišťovny a tím šetří i nájemcův čas. [9] 

 „Z hlediska daňových dopadů leasingu a koupě na úvěr platí, že za podmínek 

stanovených ZDP je u leasingu daňově uznatelným nákladem (výdajem) placené nájemné, u 

úvěru jsou to placené úroky. Také poplatky spojené s uzavřením a vedením úvěrových účtů a 

leasingových smluv jsou při splnění podmínek ZDP daňovým nákladem (výdajem). V případě 

pořízení majetku na úvěr lze do daňových nákladů (výdajů) uplatňovat také daňové odpisy. 

Tuto možnost nájemce v případě leasingu až na některé výjimky nemá.“ Valouch (2009).  
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Daňové odpisy ve většině případů uplatňuje pronajímatel. Výjimku představuje pouze 

nehmotný majetek, který podle § 32a odst. 3 ZDP může odpisovat také poplatník, nabyl-li 

k tomuto majetku právo užívání za úplatu. [9] 

 Důležitá je zajisté i oblast finanční náročnost pořízení, skutečné peněžní toky, které 

musí poplatník vynaložit v průběhu trvání leasingového nebo úvěrového vztahu. Vzájemným 

porovnáním se zabývají postupy aplikované finanční matematiky. Lze zvolit např. metodu 

diskontovaných výdajů či metodu čisté výhody leasingu. [9] 

 

Tab. 2.3 Přehled daňové úspory, peněžních toků a současné hodnoty v případě leasingu 

Finanční pronájem 

Daňová úspora leasingové splátky   sazba daně 

Peněžní toky tvoří splátky nájemného – daňová úspora 

Současná hodnota peněžní toky   odúročitel 

Zdroj: [4] 
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3 Leasing z účetního a daňového hlediska 

 

 „Do konce roku 2007 byly podmínky pro rozvoj finančního leasingu v České 

republice poměrně dosti příznivé, zejména proto, že právní úprava v ZDP umožnovala 

podnikatelům při splnění stanovených podmínek uplatnit celkovou cenu touto formou 

pořizovaného hmotného majetku ve výdajích (nákladech) za podstatně kratší dobu než při 

přímém nákupu za hotové či na splátky anebo pořízení na úvěr.“ [11] 

 Od 1. 1. 2008 vstoupila v platnost novela ZDP, přijatá zákonem č. 261/2007 Sb., o 

stabilizaci veřejných rozpočtů a uvedená daňová výhoda byla v podstatě zrušena, což se 

projevilo na poklesu zájmu o tuto formu pořizování hmotného majetku a zvýšení zájmu o 

alternativní formy financování investic (zejména investiční úvěry a splátkové prodeje). 

Uvedenou novelou došlo k výraznému prodloužení minimální doby nájmu u hmotného 

majetku, který je nejčastější formou financování. Zpřísnily se také podmínky u finančního 

leasingu ze zahraničí, a to zvýšením zvláštní sazby daně, kterou je nájemce povinen srážet 

z nájemného a odvádět v tuzemsku, z dosavadního 1% na 5%. [11] 

 Těmto nepříznivým změnám se mohli podnikatelé vyhnout jedině v případě, pokud 

stihli uzavřít smlouvu do konce roku 2007. Finanční leasing jako „hit“ daňové optimalizace 

u smluv uzavřených po 1. lednu 2008 definitivně skončil. [5] 

 

3.1 Účetní aspekty finančního leasingu 

 

 V této kapitole je charakterizováno účtování leasingu z hlediska pronajímatele i 

nájemce. Účetní hlediska jsou úzce spjaty s daňovými ustanoveními. Leasingové splátky je 

nutno časově rozlišovat. Správné účtování leasingových splátek je důležité pro následné 

uznání do daňově uznatelných nákladů, které následně sníží základ daně a samozřejmě i 

daňovou povinnost. [5] 

 

3.1.1 Pořízení předmětu finančního leasingu a jeho odpisování 

 

 Majetek určený k pronajímání pořizuje pronajímatel (leasingová společnost) totožným 

způsobem jako kterýkoliv jiný dlouhodobý hmotný majetek a vykazuje jej ve svých aktivech 

(účtová třída 0). Je oceněn v souladu s platnými předpisy, tj. pořizovací cenou, reprodukční 
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pořizovací cenou nebo vlastními náklady, pokud byl předmět vytvořen vlastní činností 

leasingové společnosti. [2] 

 „Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho 

pořízením související, reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen 

v době, kdy se o něm účtuje, vlastními náklady přímé náklady vynaložené na výrobu nebo 

jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti v souladu 

s účetními metodami.“ Benda (2006, s. 45). 

 Najatý majetek zachytí nájemce pouze v podrozvahové evidenci. Nedochází ke změně 

v majetkové oblasti, protože vlastníkem zůstává pronajímatel. Ten také odepisuje dlouhodobý 

hmotný majetek podle stanoveného odpisového plánu (v souladu s § 28 zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví) k jednotlivým předmětům (skupinám předmětů) pronajatých v rámci 

finančního leasingu. Z důvodu uplatnění daňových odpisů u daného předmětu leasingu, 

odpovídá doba obvyklého uzavření leasingové smlouvy, minimální době odepisování 

majetku finančního leasingu stanovená v ZDP (§ 30 odst. 1). [5] 

 Pronajímatel může začít s odpisováním pronajatého hmotného majetku tehdy, byl-li u 

nájemce uveden do užívání (došlo k vystavení zápisu o převzetí DHM do užívání, potvrzující 

stav způsobilý obvyklému užívání). [5] 

 

3.1.2 Leasingové splátky a časové rozlišení leasingu 

 

 Jak tvrdí Benda (2006, s. 46): „O účtování leasingových splátek se vedou v odborné 

veřejnosti diskuse již několik let, a lze postupovat dvojím způsobem: 

 v aktivech leasingové společnosti (pasivech příjemce leasingu) zachycovat pouze 

pohledávky (závazky), které jsou fakturovány, případně účtovány na základě 

splátkového kalendáře, tj. které jsou zpravidla splatné v daném účetním období, 

náklady a výnosy přitom účtovat ve věcné a časové souvislosti. Dlouhodobé 

pohledávky z celé leasingové smlouvy (poskytovatel leasingu) a dlouhodobé 

závazky dané leasingové společnosti na celou dobu trvání leasingové operace 

(příjemce leasingu) vykazovat pouze v podrozvahové evidenci, 

 zachytit celou leasingovou operaci v rozvaze (u leasingové společnosti v aktivech 

pohledávku z celé leasingové smlouvy a v pasivech výnosy příštích období, u 

příjemce leasingu v pasivech závazek vůči leasingové společnosti v hodnotě celé 

leasingové smlouvy a v aktivech náklady příštích období) a v průběhu leasingové 
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operace účtovat o převodu pohledávek (závazků) z dlouhodobých na krátkodobé 

podle data splatnosti jednotlivých splátek a o časovém rozlišení výnosů, příp. 

nákladů.“ 

 Nájemce postupně splácí ze svých prostředků pronajímateli hodnotu pronajatého 

majetku prostřednictvím nájemného (leasingových splátek). Nájemce účtuje nájemné na vrub 

nákladů v účtové skupině 51-Služby (518-Ostatní služby) obvykle v pravidelných splátkách 

po celou dobu trvání leasingové smlouvy. [5] 

 

Úhrada splátek nájemného je často dohodnuta: 

 rovnoměrně, avšak nájemce na ně předem poskytne jednorázovou finanční částku 

na úhradu nájemného, 

 nerovnoměrná. 

ad a) Jednorázově uhrazené nájemné se týká celého leasingu a z tohoto důvodu musí nájemce 

tuto částku časově rozlišit. Jednorázové nájemné zaúčtuje na vrub účtu 381-Náklady příštích 

období. Po uvedení předmětu nájmu do užívání se postupně z této částky rozpouští poměrná 

část do nákladu běžného období (účet 518). Další rovnoměrné leasingové splátky 

(fakturované či stanovené v platebním kalendáři se účtují přímo na vrub účtu 518-Ostatní 

náklady). [5] 

 Pronajímatel tutéž částku účtuje jako svůj výnos v účtové skupině 60-Tržby za 

vlastní výkony a zboží (nejčastěji 602-Tržby z prodeje služeb). Nájemné v sobě zahrnuje 

hodnotu odpisů, najaté věci a hodnotu refinancování, tj. úrokové náklady předmětné 

transakce, případně režijní náklady (servis, montáž, pojištění) i zisk leasingové společnosti. 

 Povinnost časově rozlišovat má samozřejmě i pronajímatel. Postup je obdobný jako u 

nájemce, avšak z pohledu výnosů. Přijatou jednorázovou finanční částku, kterou představuje 

předem uhrazené nájemné, zaúčtuje pronajímatel ve prospěch účtu 384-Výnosy příštích 

období. Z tohoto účtu se poměrná část bude postupně převádět na výnosový účet (učt. sk. 60, 

konkrétně účet 602) do výnosů běžného období. Ostatní rovnoměrné leasingové splátky dle 

leasingového kalendáře se účtují přímo do výnosů (ve prospěch účtu 602-Tržby z prodeje 

služeb). [5] 

 Je žádoucí, aby nájemce uváděl závazek z finančního leasingu v podrozvahové 

evidenci. Obdobně to platí i v případě pronajímatele, který uvede pohledávky z leasingu, 
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příp. další podrozvahový účet – najatý majetek. Zde by měl být veden majetek ve výši 

leasingové ceny až do ukončení leasingové smlouvy.  

  Nájemce je taktéž povinen uvést přehled o majetku pořízeném formou finančního 

leasingu, hodnotu uhrazených splátek a hodnotu splátek zbývajících k úhradě v příloze 

k účetní závěrce. [2] 

 Poskytovatelům leasingu nejsou určeny podmínky týkající se zveřejnění doplňujících 

informací o leasingových operacích v příloze k účetní závěrce. Je však vhodné v přehledu 

hmotného a nehmotného majetku uvést odděleně majetek, který je předmětem leasingových 

operací (pořizovací cenu a oprávky) a zároveň uvést budoucí pohledávky z leasingových 

operací v členění krátkodobé a dlouhodobé. Benda (2006). 

 

3.1.3 Ukončení leasingové smlouvy 

 

 Leasing je možné ukončit dvěma způsoby, a to řádné a mimořádné ukončení 

leasingové smlouvy. 

 Při řádném ukončení smlouvy o finančním leasingu přechází vlastnictví předmětu 

leasingu na nájemce. Ten jej v účetnictví zachytí ve svých aktivech. Hodnota závisí na výši 

zůstatkové ceně, za kterou je předmět leasingu převeden. V případě bezplatného převodu 

(nulová zůstatková hodnota), ho příjemce leasingu ocení reprodukční pořizovací cenou a 

zároveň ho uvede souvztažně ve stejné výši na příslušném účtu oprávek jako plně odepsaný 

majetek. Při úplatném nabytí jej oceníme pořizovací cenou a při respektování principu 

věrného a poctivého zobrazení majetku ho zařadíme buď do dlouhodobého majetku, nebo o 

něm účtujeme jako o zásobách (v případě hmotného majetku) nebo jej vykážeme v nákladech 

(v případě nehmotného majetku). Je-li cena výrazně vyšší než ocenění předmětu leasingu 

v účetnictví, uvede tuto skutečnost bývalý příjemce leasingu v příloze k účetní závěrce. [5] 

 K mimořádnému ukončení finančního leasingu dochází v případě předčasného 

odkoupení majetku před skončením doby pronájmu. Obvykle se jedná o předčasné ukončení 

smlouvy dohodou. Za den ukončení smlouvy se považuje den, na kterém se nájemce a 

pronajímatel dohodnou, nejčastěji to bývá den prodeje majetku. Je nutné posoudit daňové 

dopady takto předčasně ukončené leasingové smlouvy z hlediska ZDP se vychází 

z ustanovení § 24 odst. 5. Od 1. 1. 2009 došlo k vypuštění části ustanovení a od 1. 1. 2011 

naopak k doplnění nového písmene d). Z důvodu, aby bylo nájemné hrazené do okamžiku 

ukončení smlouvy daňově uznatelné, je nutné dodržet podmínku, že kupní cena majetku 
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nebude nižší než zůstatková cena zjištěná pomocí rovnoměrných daňových odpisů (sazby viz 

§ 31 odst. 1 písm. a) ZDP). Pokud by byla kupní cena nižší než zjištěná zůstatková cena, 

stává se nájemné zpětně daňově neuznatelným a poplatník má povinnost postupovat podle  

§ 5 odst. 6 ZDP. Na základě tohoto ustanovení má fyzická osoba povinnost zvýšit své 

zdanitelné příjmy ve zdaňovacím období, ve kterém chybu zjistila. Dané ustanovení se týká 

pouze fyzických osob. Právnické osoby postupují od 1. 1. 2011 podle novelizovaného znění  

§ 23 odst. 3 písm. a) bodu 3 ZDP. Dle uvedeného ustanovení se u právnických osob nově 

postupuje stejně jako u fyzických osob, tzn., že, je nutné zpětně o daňově neuznatelné 

nájemné zvýšit základ daně z příjmu, ve zdaňovacím období, ve kterém došlo k porušení 

podmínek daňové uznatelnosti nájemného. [10] 

 

3.2 Účetní aspekty operativního leasingu 

 

 Účetní aspekty operativního leasingu jsou velmi podobné leasingu finančnímu, 

zvláště v případě zachycení v účetnictví poskytovatele.  

 Pronajímatel účtuje jednotlivé splátky jako pohledávku a tržbu z prodeje služeb, které 

opět musí časově rozlišit prostřednictvím výnosů příštích období, jež vykazuje ve svých 

pasivech. Současně v podrozvahové evidenci vede budoucí pohledávky z leasingu. U 

operativního leasingu poskytuje leasingová společnost často i řadu doprovodných služeb. 

Jsou buďto zahrnuty do leasingové splátky nebo účtovány samostatně. Účtují se do tržeb ve 

věcné a časové souvislosti k nákladům. [2] 

 Nájemce zachycuje předmět leasingu na podrozvahovém účtu v ocenění, v jakém je 

tento majetek veden v účetnictví poskytovatele leasingu. Příjemce leasingu může (v souladu 

s podmínkami leasingové smlouvy) financovat i technické zhodnocení, které se stává jeho 

majetkem a uvede ho v aktivech v účtové třídě 0 – Dlouhodobý majetek a odepisuje jej 

v souladu se svým odpisovým plánem. Po skončení leasingové smlouvy (v případě 

neodkoupení předmětu leasingu, ke kterému u operativního leasingu běžně nedochází) může 

technické zhodnocení převést za úhradu pronajímateli nebo jej zklikvidovat. Leasingové 

splátky nájemce účtuje jako závazek vůči leasingové společnosti a v nákladech jako službu 

ve věcné a časové souvislosti prostřednictvím aktivního účtu Náklady příštích období. 

V podrozvahové evidenci uvádí celkové závazky a budoucí závazky z leasingu. Případné 

doprovodné služby, které jsou fakturovány zvlášť, se vykáží v nákladech v daném účetním 

období, do kterého věcně a časově náleží. [2] 
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3.3 Leasing a daň z příjmu 

3.3.1 Finanční leasing z hlediska ZDP a hlavní změny v letech 2007-2012 

 

 V posledních letech došlo v ZDP k řadě změn týkající se leasingové smlouvy, 

zejména šlo o dobru trvání finančního leasingu. Dané změny spolu s ekonomickou krizí v r. 

2009 nepříznivě ovlivnily zájem o tuto formu financování majetku.  

 Podle ZDP lze uplatnit výdaje spojené s finančním leasingem do výdajů daňových za 

splnění třech podmínek. Jedná se o dobu trvání finančního leasingu, výši kupní ceny, za 

kterou si po ukončení nájmu nájemce najatou věc od pronajímatele koupí, a pro nájemce 

fyzickou osobu povinnost vložit koupený majetek do obchodního majetku. Podmínka výše 

kupní ceny a vložní koupené věci do obchodního majetku se nemění, avšak podmínka doby 

trvání finančního leasingu se změnila v posledních letech hned několikrát. [13] 

 V následujících bodech jsou uvedeny hlavní změny od r. 2007 a současné podmínky 

pro uplatnění výdajů spojených s finančním leasingem do výdajů daňových.  

 

Leasingová smlouva sjednaná do konce roku 2007 

 Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který 

lze podle ZDP (z roku 2007) odpisovat se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že: 

 doba nájmu pronajímané věci je delší než 20% stanovené doby odepisování 

uvedené v § 30, nejméně však 3 roky. V případě nemovitostí musí doba nájmu 

trvat neméně osm let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc přenechána 

nájemci ve stavu způsobilém k obvyklému užívání, 

 bezprostředně po ukončení doby nájmu následuje převod vlastnických práv 

k předmětu nájmu mezi vlastníkem a příjemcem leasingu. Přitom kupní cena 

najatého hmotného majetku nepřevyšuje zůstatkovou cenu vypočtenou ze vstupní 

ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět měl při rovnoměrném odepisování 

podle § 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, 

 poplatník (fyzická osoba) zahrne po ukončení finančního pronájmu s následnou 

koupí najatého hmotného majetku odkoupený majetek do svého obchodního 

majetku ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP. 
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 Pokud by ke dni koupě byla najatá věc při rovnoměrném odepisování již byla 

odepsaná v plné výši (ve výši 100% vstupní ceny), neplatí podmínka uvedená v bodě b). 

Dojde-li ke změně doby odepisování stanovené v § 30 ZDP, pro stanovení minimální doby 

finančního leasingu a výše kupní ceny se vychází z doby odepisování platné v době uzavření 

smlouvy. Přechodná ustanovení ZDP stanovují, že smlouvy o finančním pronájmu 

s následnou koupí najatého hmotného majetku sjednané do 31. prosince 2007, se až do doby 

ukončení pronájmu řídí zákonem ve znění účinném do konce roku 2007. [13] 

 V případě finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který 

se týkal hmotného movitého majetku, umožňoval § 30 odst. 4 ZDP platný do konce roku 

2007 pronajímateli výše zmíněný majetek odpisovat prostřednictvím tzv. leasingových 

odpisů. Ustanovení § 30 odst. 4 a na něj navazující odstavce 5 ZDP bylo od počátku roku 

2008 zrušeno. [10] 

 

Velká změna u leasingu v ZDP v roce 2008 

  „Od 1. ledna smí leasingová smlouva trvat nejméně tak dlouho, jak dlouho se 

odepisuje předmět leasingu podle odpisových tabulek. Daňové výhody, kvůli kterým byl 

leasing oblíben zejména mezi podnikateli a živnostníky, tak přestávají fungovat. Leasingové 

firmy ovšem tvrdí, že výhod ještě zůstává dost, aby leasingový trh i v příštím roce rostl.”[19] 

 Došlo tedy k podstatné změně podmínky uvedené v § 24 odst. 4 písm. a) ZDP. 

Stanovil, že nájemce může zahrnout nájemné u finančního pronájmu (snížené o částku 

uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zm), do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmu za 

podmínek, že doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu 

odepisování, uvedenou v § 30 odst. 1. V případě nemovitostí se doba nájmu prodloužila z 8 

na 30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla nájemci přenechaná věc ve stavu 

způsobilém obvyklému užívání. Podmínky uvedené v § 24 odst. 4 písm. b) a c) zůstaly 

nezměněny. 

Podle § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP daňovým výdajem nebyly finanční výdaje (náklady) 

ve výši 1% z úhrnu nájemného a to v případě, že finanční výdaje u pronájmu v úhrnu za 

zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, překročilo 1 000 000 Kč.
1
 

Toto omezení platilo pouze v r. 2008 a v r. 2009 bylo zrušeno. [13] 

 

                                                 
1
 Tzn., že toto ustanovení se vztahovalo pouze na poplatníky, jejichž úhrn splátek za r. 2008 překročil 100 mil. 

Kč. 



35 

 

Leasingová smlouva v roce 2009 

 Novela č. 87/2009 Sb., ZDP změnila podmínky dané v § 24 odst. 4 písm. a) ZDP. 

Doba nájmu hmotného movitého majetku zařazeného podle přílohy č. 1 k zákonu: 

 v odpisové skupině 1 trvá nejméně 36 měsíců, 

 v odpisové skupině 2 nejméně 54 měsíců, 

 v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců. 

 Uvedená novela nabyla účinnosti dnem 1. dubna 2009. V roce 2009 byly vydány ještě 

další novely a to novela č. 261/2009 Sb., a následně novela č. 326/2009 Sb., ZDP. Novela č. 

261/2009 Sb., ZDP přinesla možnost uplatnění nájemného do daňových výdajů v podstatně 

kratší době. Pokud pronajímatel odpisoval hmotný majetek podle § 30a ZDP, mohla doba 

nájmu trvat 12 či 24 měsíců v závislosti o jaký hmotný majetek se jednalo. [13] 

 

Leasingová smlouva sjednaná od 1. ledna 2011 do současnosti 

Nájemné u finančního pronájmu se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že doba 

nájmu hmotného majetku odpovídá alespoň minimální době odepisování uvedenou v § 30 

odst. 1. U hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2 a 3 podle přílohy 1 ZDP lze 

doba nájmu zkrátit až o 6 měsíců. Minimální doba nájmu u nemovitostí zůstala nezměněna ve 

výši 30 let. [13] 

 K dalším změnám v ZDP v roce 2012 nedošlo. 

3.4 Daň z přidané hodnoty v tuzemském leasingu 

 

 Daň z přidané hodnoty upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

(ZDPH). Z pohledu tohoto zákona je důležité, o jaký typ leasingu se jedná. Jak uvádí Bača 

(1993, s. 39), finanční leasing je pro účely zákona posuzován jako specifický způsob prodeje 

na základě smlouvy o koupi najaté věci a operativní leasing je považován jako převod práva 

využití věci (specifickou službu), tedy jako pronájem. 

 



36 

 

3.4.1 Povinnost přiznat daň na výstupu 

 

 Pravidla pro stanovení povinnosti přiznat daň se v případě finančního i operativního 

leasingu řídí § 21 odst. 1 ZDPH. Podle uvedeného ustanovení je plátce obecně povinen 

přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, 

která se vztahuje k danému zdanitelnému plnění, podle toho, která skutečnost nastala dříve a 

také je povinen tuto skutečnost uvést v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se 

uskutečnilo zdanitelné plnění, nebo ve kterém přijal platbu, a to vždy v tom zdaňovacím 

období, které nastalo dříve. Uvedené obecné pravidlo platí i pro smlouvy o finančním 

pronájmu. Benda (2006). 

 Při uzavírání leasingové smlouvy je nutné věnovat pozornost formulaci, týkající se 

odkupu předmětu. Má-li nájemce povinnost odkoupit předmět leasingu, platí se DPH 

jednorázově na začátku leasingové operace. Dnem zdanitelného plnění je den přenechání 

zboží nebo den přijetí úplaty, byla-li přijatá dříve. Nájemce musí vystavit daňový doklad na 

DPH z celkové ceny finančního pronájmu do 15 dnů. Této nepříjemnosti se může nájemce 

vyhnout, je-li ve smlouvě uvedeno, že je oprávněn předmět odkoupit. Nájemci zůstává 

možnost rozložit splátky DPH podle splátek určených ve splátkovém kalendáři. [17] 

 

3.4.2 Základ daně a daňové doklady 

 

 Pro stanovení základu daně u leasingu je nutno respektovat jednotlivá ustanovení § 36 

ZDPH, která obsahují obecná pravidla pro stanovení základu daně. 

 Podle § 36 odst. 1: „Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet 

plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, 

pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné 

plnění.“[25] 

 Plátce je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění 

plnění nebo do 15 dnů ode dne přijetí platby, pokud k přijetí platby došlo před uskutečněním 

zdanitelného plnění.
2
 

 Funkci daňového dokladu může ve zmíněném případě plnit běžný daňový doklad, 

který splňuje náležitosti podle § 28 odst. 2 zákona o DPH a musí být respektována zásada 

                                                 
2
Plátce nesmí vystavit daňový doklad k datu přijetí platby, jestliže mu z platby přijaté před uskutečněním 

zdanitelného plnění nevznikla povinnost přiznat daň. 
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vystavení daňového dokladu do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (tj. datum 

sjednané ve smlouvě pro příslušné dílčí plnění ve smlouvě). Využití běžného daňového 

dokladu přináší v případě finančního leasingu řadu problémů, a proto je v praxi často 

využívána jiná varianta – splátkový kalendář. ZDPH uvádí §28 odst. 5, že splátkový 

kalendář, který tvoří součást smlouvy nebo na který je ve smlouvě výslovně odkazováno, je 

daňovým dokladem v případě nájemní smlouvy a smlouvy o nájmu podniku, pokud obsahuje 

náležitosti jako běžný daňový doklad. [2] 

 

3.5 Ostatní daně související s leasingem 

 

Daň z nemovitosti  

 Při uzavírání smlouvy o leasingu nemovitostí je nutno počítat i s povinnostmi 

stanovenými v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon neobsahuje žádnou speciální úpravu týkající se leasingu. Poplatníkem daně 

z nemovitosti je v případě pozemků i staveb vlastník. Je-li nemovitost ve vlastnictví 

leasingové společnosti je poplatníkem daně leasingová společnost a nájemci podle tohoto 

zákona žádné povinnosti nevznikají. [2] 

 

Daň z převodu nemovitosti 

 Daň z převodu nemovitosti upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitosti. Specifické ustanovení zabývající se finančním 

leasingem najdeme pouze v § 10 písm. d), podle kterého se na rozdíl od obecně platného 

režimu u úplatného převodu nemovitostí stanoví základ daně pří odkoupení majetku na 

základě smlouvy o finančním leasingu jako cena zjištěná podle oceňovacího předpisu, jež je 

platná v den nabytí nemovitosti.
3
 [2] 

 

Silniční daň  

 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, v § 4 odst. 1 

písm. a) stanoví, že poplatníkem silniční daně je osoba zapsaná v technickém průkazu vozidla 

jako provozovatel. Při pořízení vozidla prostřednictvím leasingových společností jsou zapsáni 

                                                 
3
Tzn. bez ohledu na cenu, kterou si sjednali mezi sebou převodce a nabyvatel. 
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jako provozovatelé příjemci leasingu, avšak vozidla jsou ve vlastnictví leasingových 

společností. Ministerstvo financí vydalo samostatné rozhodnutí pod čj. 151/20 910/96, kde 

řeší případy pořízení vozidla formou finančního leasingu pro nepodnikatelské účely. Silniční 

daň je podle daného rozhodnutí příjemcům leasingu (provozovatelům) prominuta za splnění 

podmínky, že nepoužívají anebo neposkytují jiným osobám dané vozidlo k podnikání. Je tak 

eliminována forma pořízení vozidla (zajištěno stejné zdanění vozidel nabytých formou 

leasingu nebo jiným způsobem). [2]  
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4 Případová studie pořízení automobilu ve vybrané účetní jednotce 

 

 Případová studie bude zaměřena na porovnání možností financování majetku pomocí 

úvěru a leasingu. Podnikatel (fyzická osoba) se rozhodl pořídit si pro své podnikání 

automobil. Jelikož nemá dostatek vlastních finančních prostředků, je nucen využít externího 

zdroje financování a bude se rozhodovat mezi úvěrem a leasingem. K dispozici jsou 

materiály zpracovány Komerční bankou a.s. pro obě varianty, viz Příloha 1 a Příloha 2. 

V následující tabulce jsou zpracovány základní údaje o pořizovaném majetku.  

Tab. 4.1 Základní parametry kalkulace 

Zdroj: Vlastní zpracování (viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2). 

 Pro zjednodušení neuvažujeme o pojištění. Firma je plátcem DPH takže údaje 

uvádíme i s rozpisem pro DPH. 

 

Předmět leasingu osobní automobil 

Značka Volkswagen 

Typ 

Golf Plus ´12 5 dv. Mini MPV 1.4 TSI 90kW Trendline 

DSG 

    

Údaje pro leasing   

Doba leasingu 60 měsíců 

Perioda plateb měsíční 

Pořizovací cena (PC) vč. DPH 500 000 Kč 

DPH 20% 83 333,30 Kč 

Základ DPH 416 666,70 Kč 

Zůstatková cena bez DPH 1 000 Kč 

DPH 20% 200 Kč 

Zůstatková cena celkem 1200 Kč 

    

Údaje pro úvěr   

Doba trvání úvěru 2-5 let 

Úroková sazba 6,5% 

Perioda plateb měsíční 

Pořizovací cena (vč. DPH) 500 000 Kč 

DPH 20% 83 333 Kč 

Pořizovací cena bez DPH 416 667 Kč 
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4.1 Kalkulace leasingových splátek 

 

 Nejprve se vypočte finanční náročnost leasingu (cenu leasingu), u kterého je hned 

několik variant, jež se odvíjejí od výše mimořádné splátky. Pro výpočet leasingové ceny se 

použije vzorec leasingového koeficientu (LK) podle vztahu (2.2). 

 Dosazení do vzorce je znázorněno pro první výpočet. V dalších letech bude dosazení 

obdobné, mění se pouze výše mimořádné splátky a výše měsíční splátky. Účetní jednotka je 

plátce DPH, proto je kalkulováno s cenami včetně DPH. V tabulce (Tab. 4.2) jsou uvedeny 

základní parametry kalkulace, výsledky výpočtu LK a výše přeplacení pořizovací ceny 

znázorněná v procentech. 

 

LK   
0   60   9713,50

500000
 1,166 

 

Tab. 4.2 Základní parametry leasingu a kalkulace leasingového koeficientu 

Zdroj: Vlastní zpracování (viz Příloha č. 1). 

 Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvýhodnější variantou se jeví varianta 

s mimořádnou splátkou ve výši 50%, jelikož přeplacení je pouze ve výši 8,5% pořizovací 

ceny, tj. 42 253,60 Kč. Celková cena leasingu bude 542 253,60Kč.Provýpočet byl použit 

vzorec pro výpočet leasingové ceny, podle vtahu (2.1). 

Mimořádná splátka v 

% 0 10 20 30 40 50 

Mimořádná splátka s 

DPH (v Kč) 0,00 50000,30 99999,60 150000,00 200000,30 249999,60 

Mimořádná splátka bez 

DPH (Kč) 0,00 41667,00 83333,00 125000,00 166667,00 208333,00 

Finanční splátka (Kč) 8094,60 7283,70 6480,40 5675,20 4868,10 4059,10 

DPH 20% (Kč) 1619,00 1456,80 1296,10 1135,00 973,60 811,80 

Celková měsíční 

splátka (Kč) 9713,50 8740,40 7776,50 6810,20 5841,70 4870,90 

Leasingový koeficient 1,166 1,149 1,133 1,117 1,101 1,085 

Přeplacení pořizovací 

ceny v % 16,60 14,90 13,30 11,70 10,10 8,50 
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LC   249 999,60   60   4870,90   542 253,60 

Přeplacení leasingu   542 253,60   500 000   42 253,60  

 

 Dalším obecně platným faktem je, že čím vyšší je mimořádná splátka, tím méně se na 

leasingu přeplatí. Záleží na konkrétní účetní jednotce, kolik vlastních finančních prostředků 

má k dispozici a jakou výši mimořádné splátky a pravidelných měsíčních splátek si může 

dovolit. 

 

4.2 Kalkulace úvěru 

 

 U kalkulace úvěru je samozřejmě použita stejná metoda jako u kalkulace leasingu, 

tedy leasingový koeficient. Princip výpočtu se shoduje s principem výpočtu u leasingu. 

 Výpočet je znázorněn pro první variantu úvěru, dále jsou výpočty obdobné. Ceny 

dosazené do vzorce jsou včetně DPH, jelikož účetní jednotka je plátce DPH.  

V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje podstatné pro kalkulaci a výsledky 

výpočtu koeficientů pro úvěr. Výše přeplacení pořizovací ceny je uvedená v procentech. 

Aby bylo zřejmé, že jde o výpočet leasingového koeficientu transformovaného na 

úvěr, bude označován jako „úvěrový koeficient“ (ÚK). 

 

ÚK   
0   24   22 274

500 000
   1,069 

 

 Výsledky výpočtů pro jednotlivé typy úvěrů tzn., podle délky úvěru a výše zálohy 

jsou uvedeny v následující tabulce. Délka úvěru i výše předem zaplacené zálohy velmi 

ovlivňují výši přeplacení pořizovací ceny. Při financování úvěru je nutné, aby si podnik zvolil 

možnost úvěru, která mu bude nejvíce vyhovovat v závislosti nejen na výši přeplacení, ale i 

výši měsíčních splátek. Samozřejmě záleží i na tom, kolik má podnik vlastních finančních 

prostředků k dispozici. 



42 

 

Tabulka 4.3 Základní parametry úvěru a kalkulace úvěrového koeficientu 

Úvěr na 2 roky             

Záloha v % 0 10 20 30 40 50 

Záloha v Kč 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 

Měsíční splátka 22 274 20 046 17 819 15 592 13 364 11 137 

Úvěrový koeficient 1,069 1,062 1,055 1,048 1,041 1,035 

Přeplacení PC v % 6,9 6,2 5,5 4,8 4,1 3,5 

Úvěr na 3 roky             

Záloha v % 0 10 20 30 40 50 

Záloha v Kč 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 

Měsíční splátka 15 325 13 739 12 260 10 728 9 195 7 663 

Úvěrový koeficient 1,103 1,093 1,082 1,072 1,062 1,052 

Přeplacení PC v % 10,3 9,3 8,2 7,2 6,2 5,2 

Úvěr na 4 roky             

Záloha v % 0 10 20 30 40 50 

Záloha v Kč 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 

Měsíční splátka 11 858 10 672 9 486 8 301 7 115 5 929 

Úvěrový koeficient 1,138 1,125 1,110 1,097 1,083 1,069 

Přeplacení PC v % 13,8 12,5 11,0 9,7 8,3 6,9 

Úvěr na 5 let             

Záloha v % 0 10 20 30 40 50 

Záloha v Kč 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 

Měsíční splátka 9 784 8 805 7 827 6 849 5 870 4 892 

Úvěrový koeficient 1,174 1,156 1,139 1,122 1,104 1,087 

Přeplacení PC v % 17,4 15,6 13,9 12,2 10,4 8,7 

Zdroj: Vlastní zpracování (viz Příloha č. 2). 

 

 Z výsledků uvedených výsledků lze vyvodit hned několik závěrů, které lze pokládat 

za obecně platná pravidla. Na první pohled je patrné, že čím je doba splácení úvěru delší, tím 

je úvěr „dražší“. Rozdíly se objevují samozřejmě i mezi velikostí zaplacené zálohy, od její 

velikosti se odvíjí výše pořizovaného úvěru, tzn., že čím vyšší záloha je zaplacena na 

pořizovaný majetek, tím nižší je částka, kterou si společnost potřebuje půjčit a úvěr je tudíž 

„levnější“. Rozhodnutí účetní jednotky se odvíjí nejen od celkové ceny úvěru, jež zaplatí, ale 

i od volných finančních prostředků, které má k dispozici a výši nákladů v podobě úroků, 

které má právo uplatňovat. Uvedené úvahy se týkají rozhodování při volbě konkrétního 

úvěru. 
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 Je důležité uvést i hlavní faktory v případě volby mezi leasingem a úvěrem. Leasing 

musí trvat minimálně 54 měsíců (v odpisové skupině 2, viz ZDP), aby splátky mohly být 

daňově uznatelným nákladem (výdajem), proto se pro vhodné srovnání zvolí úvěr ve stejné 

délce trvání. V první řadě se nabízí srovnání celkové leasingové a úvěrové ceny, tzn., kolik se 

přeplatí při daném způsobu pořízení, viz Tab. 4.2 a 4.3. Vypočtené koeficienty jsou téměř ve 

srovnatelné výši (s přihlédnutím k výši mimořádné splátky, příp. zálohy). U úvěru jsou 

koeficienty nepatrně vyšší a podle daného kritéria je leasing nepatrně levnější. Nejvýhodnější 

varianta se v obou případech nabízí s mimořádnou splátkou (přip. zálohou) ve výši 50% a 

další srovnávání bude zaměřeno právě na ně. Ve vybraných variantách je však rozdíl pouhých 

0,2 procentních bodů. Je to ovšem pouze jedna forma porovnání a je nutné přihlédnout i 

k dalším podmínkám, např. náklady.  

 V případě finančního pronájmu vstupují do nákladů leasingové splátky, které musí 

účetní jednotka časově rozlišovat. Výše vypočtených splátek je uvedena v Tab. 4.4.  

 U úvěru jsou daňově uznatelnými náklady (výdaji) úroky z úvěrů a daňové odpisy, 

jelikož je účetní jednotka vlastníkem automobilu. Úroky jsou stanoveny fixní úrokovou 

sazbou PRIBOR ve výši 6,5%. V případě odpisů si může účetní jednotka zvolit mezi 

rovnoměrným odpisováním, viz vztah (4.1) a (4.2) a zrychleným odpisováním viz vztah (4.3) 

a (4.4). Obě možnosti jsou uvedeny v tabulkách 4.5 a 4.6. 

 

4.3 Výpočet časového rozlišení leasingu 

 

 Na základě informací uvedených v kapitole 3.1.2, účetní jednotka má povinnost 

časově rozlišovat splátky finančního leasingu. Následující výpočty (viz Tab. 4.4) jsou 

uvedeny pro vybranou formu leasingu (mimořádná splátka 50%, měsíční splátka ve výši 4 

870,90 Kč vč. DPH). 

 

LC   249 999,60   60   4 870,90   542 253,60 Kč 

Výpočet leasingové splátky na měsíc   
542 254,60

60
   9 037,56  č 

Výše leasingové splátky ročně   9 037,50   12   108 450,72  č 
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Tab. 4.4 Časové rozlišení leasingu v jednotlivých letech 

Rok Částka (v Kč) 

1 108 450,72 

2 108 450,72 

3 108 450,72 

4 108 450,72 

5 108 450,72 

Celkem 542 253,60 

Zdroj: Vlastní zpracování (viz Příloha č. 1). 

 

4.4 Výpočet odpisů 

 

Zvolí-li si účetní jednotka financování majetku pomocí úvěru, při nákupu automobilu 

se stává jeho vlastníkem a má nárok na uznání daňových odpisů jako náklad snižující základ 

daně. Účetní odpisy si stanoví podle vlastního rozhodnutí. U daňových odpisů si může zvolit 

buď rovnoměrné, nebo zrychlené odepisování. Rozhodnutí se odvíjí zejména od výše 

předpokládaného hospodářského výsledku, chce-li si účetní jednotka snížit základ daně co 

nejvíce, zvolí si zrychlené odpisy. Při výpočtu postupujeme podle ZDP. Nejdřív je nutné 

zařadit majetek do správné odpisové skupiny
4
, od které se odvíjí doba odepisování,  

viz § 30 ZDP. Automobil je zařazen do odpisové skupiny 2 a odpisuje se 5 let. V § 31 jsou 

uvedeny sazby pro rovnoměrné odepisování a v § 32 jsou sazby pro zrychlené odpisování. 

V následujících příkladech jsou uvedeny vzorce a výpočty pro oba způsoby odpisování.  

 

Výpočet rovnoměrných odpisů 

 Rovnoměrné odpisy se počítají pomocí roční odpisové sazby (ROS), která je daná 

v procentech. Po obecných vzorcích následuje dosazení konkrétních údajů do vzorců pro 

danou variantu úvěru. 

Rovnoměrný odpis v 1  roce odpisování   
vstupní cena   ROS (v        )

100
 

(4.1) 

                                                 
4
Viz Příloha č. 1 k ZDP. 
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Rovnoměrný odpis v dalších letech odpisování   
vstupní cena   ROS (v dalších letech)

100
 

(4.2) 

Dosazení do vzorců pro konkrétně uvedený příklad: 

Odpis v 1. roce   
500 000   20%

100
   55 000  č 

Odpis v dalších letech   
500 000   22,25%

100
   111 250 Kč 

 Výpočty ve všech letech jsou uvedeny v následující tabulce. Oprávky vyjadřují 

souhrn odpisů. 

Tab. 4.5 Rovnoměrné odpisy automobilu (v Kč) 

Rok Odpis Oprávky ZC
5
 

1 55 000 55 000 445 000 

2 111 250 166 250 333 750 

3 111 250 277 500 222 500 

4 111 250 388 750 111 250 

5 111 250 500 000 0 

Zdroj: Vlastní zpracování (viz Příloha č. 2), [24]. 

Výpočet zrychlených odpisů 

 U zrychlených odpisů se používá výpočet pomocí tzv. koeficientů (§ 32 ZDP). 

Zrychlený odpis v 1. roce   
            

K1

 

(4.3) 

Zrychlený odpis v dalších letech   
2   zůstatková cena

K2    n
 

(4.4) 

K1   koeficient odpisování pro příslušnou odpisovou skupinu v prvním roce odpisování. 

K2 = koeficient odpisování pro příslušnou skupinu v dalších letech odpisování 

                                                 
5
 ZC = zůstatková cena 
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n   počet let, v kterých již byl proveden odpis. 

Dosazení pro daný příklad a výpočet v jednotlivých letech odpisování: 

Odpis v 1. roce   
500 000

5
   100 000 Kč 

Odpis v 2. roce   
2   400 000

6   1
   200 000 Kč 

Výsledky výpočtu pro všechny roky odpisování jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 4.6 Zrychlené odpisy automobilu (v Kč) 

Rok Odpis Oprávky ZC 

1 100 000 100 000 400 000 

2 200 000 300 000 200 000 

3 133 334 433 334 66 666 

4 44 444 477 778 22 222 

5 22 222 500 000 0 

Zdroj: Vlastní zpracování (viz Příloha č. 2), [24]. 

 

4.5 Účtování leasingu 

 V následujících tabulkách je znázorněno účtování leasingu z hlediska nájemce i 

pronajímatele. Jedná se o nejjednodušší příklad, kdy splátky leasingu jsou placeny v období, 

ke kterému se vztahují (nejsou placeny zpětně ani dopředu). 

Tab. 4.7 Účtování u nájemce  

Datum Účetní případ 
Částka (v 

Kč) 
MD D

6
 

5.1. 2012 Úhrada mimořádné splátky 

 

    

  a) cena bez DPH 208 333,00 381   

  b) DPH 20% 41 666,60 343   

  c) celkem  249 999,60   221 

leden -  Pravidelná splátka leasingu       

prosinec a) cena bez DPH 4 059,10 381   

2012 b) DPH 20% 811,80 343   

  c) celkem  4 870,90   221 

20.12. 2012 
Převod poměrné části leasingu do 

nákladů 
108 450,72 518 381 

Zdroj: Vlastní zpracování (viz Příloha č. 1).  

                                                 
6
 D = dal, MD = má dáti 
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 Časové rozlišení se počítá s přesností na měsíce (viz kapitola 4.3). V daném příkladu 

je uvedena nejjednodušší varianta a to že automobil byl pořízen a předán v měsíci lednu, 

tudíž za rok 2012 je časové rozlišení počítáno za 12 měsíců. Jestliže by účetní jednotka 

pořídila automobil v měsíci lednu, ale předán by byl v únoru, už by zohledňovala do 

časového rozlišení pouze 11 měsíců. Časové rozlišení se týká nejen nájemce, ale samozřejmě 

i pronajímatele. 

 

Tab. 4.6 Účtování u pronajímatele 

Datum Účetní případ 
Částka (v 

Kč) 
MD D 

5.1. 2012 Příjem mimořádné splátky na BÚ       

 

a) cena bez DPH 208 333,00   384 

 

b) DPH 20% 41 666,60   343 

  c) celkem  249 999,60 221   

leden -  Pravidelná splátka leasingu       

prosinec a) cena bez DPH 4 059,10 
 

384 

2012 b) DPH 20% 811,80 
 

343 

  c) celkem  4 870,90 221   

20.12. 2012 

Převod poměrné části leasingu do 

nákladů 108 450,72 
384 602 

Zdroj: Vlastní zpracování (viz Příloha č. 1). 

 

 Pronajímatel má obvykle pronajímaný majetek ve svém vlastnictví a proto může 

uplatňovat daňové odpisy a účtovat o odpisech účetních. V uvedeném příkladu se jedná o 

automobil, který bude vedený na účtu 022 – Samostatné movité věci a soubor movitých věcí, 

na straně MD. Účetní odpis se zaúčtuje na straně MD účtu 551 – Odpisy dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku souvztažně s účtem 082 – Oprávky k samostatným movitým 

věcem a souboru movitých věcí na straně dal.  
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5 Závěr 

 

 V současné době je jen těžko představitelné, že by podniky využívali k podnikání jen 

vlastní finanční prostředky a proto má úvěr i leasing velký podíl na trhu v případě 

financování prostřednictvím cizích zdrojů. Samozřejmě existují i další cizí zdroje 

financování, ale práce byla zaměřena právě na tyto dvě velmi oblíbené formy financování. 

 Stanoveným cílem práce bylo zhodnotit leasing a úvěr a vybrat nejvýhodnější formu 

financování. Nutno uznat, že obě formy financování mají své klady a zápory a volba mezi 

nimi není jednoduchou záležitostí. Na porovnání obou forem existuje mnoho metod např. 

metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr či metoda čisté výhody leasingu. V práci je 

zpracováno porovnání pomocí leasingového a úvěrového koeficientu, jež patří k jedné 

z nejjednodušších metod porovnání a podnikatel z ní může vyčíst kolik na leasingu a úvěru 

přeplatí. Důležitá je i otázka daňově uznatelných nákladů. Zejména u leasingu je důležité 

dodržení a řádné ukončení smlouvy o leasingu, z důvodu daňové uznatelnosti nákladů a 

obezřetnost u mimořádného ukončení smlouvy, aby podnikateli nevznikly nepříjemnosti 

v podobě zpětného neuznání nákladů.  

 Dané metody jsou pouze jakým si orientačním meřítkem uvedených variant pro účetní 

jednotku a neznamená to, že když ve výše uvedeném případě (viz čtvrtá kapitola) vyšel 

leasing jako „levnější“ forma financování, musí být nutně pro podnik výhodnější. Velmi 

záleží na účetní jednotce a jejich preferencích, co je pro ni výhodnější, případně jaké další 

služby očekává od leasingové společnosti či banky (jedná se zejména o pojištění), jakou výši 

nákladů si chce uplatnit.  

 Na toto rozhodování má jistě velký vliv i daňová politika státu (např. výše daně 

z přidané hodnoty, podmínky pro daňovou uznatelnost nákladů apod.) a ekonomická situace 

v dané zemi. Již zmíněná ekonomická krize v roce 2009 znamenala velký útlum v poptávce 

po leasingu, ale i úvěru. Je nutno uznat, že v současné době je úvěr přeci jen využívanější 

formou financování majetku. Dá se tedy říct, že „zlaté období“ má již leasing za sebou a jestli 

zájem o něj opět vzroste, záleží hlavně na budoucím vývoji úpravy leasingu v zákoně o dani 

z příjmu (resp. na „daňové výhodnosti“ leasingu pro podnikatele), který je v současné době 

velmi zpřísněn a není už zdaleka tak výhodný, jako v minulých letech. 

  



49 

 

Seznam použité literatury 

a) Odborné knihy a právní předpisy 

 

[1] BAČA, Jan a kolektiv. Co chcete vědět o leasingu. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 1993. 

74 s. ISBN 80-8546-00-5. 

 

[2] BENDA, Václav. Leasing v praxi: právní, účetní a daňové postupy včetně příkladů. 3. 

vyd. Praha: Polygon, 2006. 383 s. ISBN 80-7273-132-7. 

 

[3] FARSKÁ, Petra, KOFROŇ Martin a Marek NOVOTN  a kolektiv. Finanční leasing 

v právní praxi. 1 vyd. Praha: C. H. BECK, 2003. 248 s. ISBN 80-7179-836-3. 

 

[4] JINDROVÁ, Blanka. Leasing chyby a problémy. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, 

2002. 96 s. ISBN 80-247-0132-4. 

 

[5] KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko 

VŠB-TU Ostrava, 2010. 215 s. ISBN 978-80-248-2149-8. 

 

[6] NEVITT Peter K. a Frank J. FABOZZI. Equipment Leasing. 4. vyd. 2000. 470 s. 

ISBN 978-1-883249-66-3. 

 

[7] PULZ, Jiří a kolektiv. Leasing v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 1993. 320 s. 

ISBN 80-7169-021-X. 

 

[8] VALACH, Josef a kolektiv. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. vyd. 

Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2. 

 

[9] VALOUCH, Petr. Leasig v praxi – praktický průvodce. 4. vyd. Praha: GRADA 

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

 

[10] VALOUCH, Petr. Leasig v praxi – praktický průvodce. 5. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, 2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 

 

[11] VYCHOPEŇ, Jiří. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7357-590-8. 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

b) Tištěná periodika 

 

[12] DĚRGEL, Martin. Daně, účetnictví – vzory a případy. 2011, č. 10. ISSN 1213-9270. 

 

[13] SEDLÁKOVÁ, Eva. Doba trvání finančního leasingu. Daně a účetnictví – bez chyb, 

pokud a penále. 2011, roč. 12, č. 10. ISSN 1214-522X. 

 

 

c) Elektronické publikace a ostatní 

 

 

[14] ČLFA. Charakteristika leasingu. Česká leasingová a finanční asociace [20. 1. 2012]. 

Dostupné z: 

http://www.clfa.cz/index.php?textID=39 

 

[15] ČLFA. Zprávy o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a 

factoringového trhu v ČR [18. 4. 2012]. Dostupné z: 

http://www.clfa.cz/index.php?textID=64 

 

[16] DEUTSCHE LEASING. Whatsis leasing? A briefdefinition [online]. [24. 2. 2012]. 

Dostupné z: 

http://www.deutsche-leasing.com/what_is_leasing.html 

 

[17] FINANCE.CZ. Leasing podle nového zákona o DPH.  Pospíšil Karel, [30. 1. 2009]. 

Dostupné z: 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/207561-leasing-podle-noveho-zakona-o-dph/  

 

[18] MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Spotřebitelský úvěr [online]. [5. 

5. 2012]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_spotreb_uver_57470.html 

 

[19] NAŠEPENÍZE.CZ. Leasing v Česku asi skončí, zůstanou jen úvěry. Zdenek 

Michora, [6. 1. 2011]. Dostupné z: 

http://www.nasepenize.cz/leasing-v-cesku-asi-skonci-zustanou-jen-uvery-8193 

 

[20] PENÍZE.CZ. Leasing přichází o svou největší výhodu [online]. Pekař Jan [14. 12. 

2007]. Dostupné z: 

http://www.penize.cz/zivnosti/39066-leasing-prichazi-o-svou-nejvetsi-vyhodu\ 

 

[21] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

 

[22] Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 



51 

 

[23] Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor 

 

[24] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění 

 

[25] Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění 

 

[26] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

 

[27] Zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, v platném znění 

 

[28] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 

 

[29] Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru 

  



52 

 

Seznam zkratek 

%  procento 

§  paragraf 

apod.  apod. 

č.  číslo 

ČLFA  Česká leasingová a finanční asociace 

D  dal 

DPH  daň z přidané hodnoty 

ev.  eventuálně 

LK  leasingový koeficient 

MD  má dáti 

např.  například 

ObčZ  občanský zákoník 

ObchZ  obchodní zákoník  

odst.  Odstavec 

PC  pořizovací cena 

písm.  písmeno 

příp.  případně 

resp.  respektive 

s.  strana 

Sb.  sbírka 

tj.  to je 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvané 

účt. sk.  účetní skupina 

ÚK  úvěrový koeficient 

ZC  zůstatková cena 

ZDP  zákon o daních z příjmů 

ZDPH  zákon o dani z přidané hodnoty



 

 

    

 

 


