
 

 

 

 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA ÚČETNICTVÍ 

 

 

 

 

 

Investice do nemovitostí formou úvěru a leasingu 

Investment Property in the Form of Loan and Lease 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:   Veronika Dospivová 

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Šebestíková Viola, CSc. 

 

 

Ostrava 2014 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



3 

 

Obsah: 

1. Úvod ....................................................................................................................................... 4 

2. Charakteristika dlouhodobých zdrojů financování ................................................................ 6 

2.1 Interní zdroje financování ................................................................................................. 9 

2.2 Externí zdroje financování .............................................................................................. 11 

2.2.1 Úvěr .......................................................................................................................... 14 

2.2.2 Leasing ..................................................................................................................... 19 

3. Analýza zdrojů financování ................................................................................................. 27 

3.1 Účetní pohled a vliv na zdanění ..................................................................................... 27 

3.1.1 Dlouhodobý úvěr a vliv na zdanění ......................................................................... 27 

3.1.2 Účtování dlouhodobého úvěru ................................................................................. 28 

3.1.3 Finanční leasing a vliv na zdanění ........................................................................... 29 

3.1.4 Účtování finančního leasingu................................................................................... 31 

3.2 Finanční náročnost .......................................................................................................... 31 

3.2.1 Metoda čisté výhody leasingu .................................................................................. 32 

3.2.3 Metoda diskontovaných výdajů ............................................................................... 33 

3.3 Riziko .............................................................................................................................. 33 

4.  Aplikace na podnik a zhodnocení ....................................................................................... 35 

4.1 Výpočet čisté výhody leasingu ....................................................................................... 35 

4.2 Výpočet diskontovaných výdajů .................................................................................... 37 

5. Závěr ..................................................................................................................................... 41 

Seznam literatury ...................................................................................................................... 43 

Odborná literatura ................................................................................................................. 43 

Internetové zdroje ................................................................................................................. 43 

Seznam zkratek ........................................................................................................................ 44 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 46 

 

 



4 

 

1. Úvod 

Jen stěží si lze v dnešní době představit firmu, která by byla schopná vykonávat svůj 

podnikatelský záměr bez použití dlouhodobého majetku. Ať už jsou to budovy a haly, kde je 

uskutečňována výroba, skladování, administrativa,  nebo jsou zde umístěny stroje a dopravní 

prostředky potřebné pro výrobu. Když je podnik zakládán, je nutné si minimálně jeden takový 

dlouhodobý majetek pořídit. A pokud už je podnik na trhu nějakou dobu, dochází zase 

k opotřebování těchto věcí a je nutné je časem pořídit znovu. Stejně tak je důležité do nového 

majetku investovat, pokud chce podnik své působení rozšířit. A právě v této situaci stojí před 

otázkou, z čeho nový majetek financovat. Nabízí se sice možnost koupit jej z vlastních 

našetřených peněžních prostředků, ale v současné době je spíše výhodnější peníze výhodně 

investovat a nechat je vydělávat. Proto je na finančních trzích nabízena celá řada nástrojů, 

kterými si lze majetek pořídit jinak, než nákupem za hotové. Mezi nejčastěji volené způsoby 

dlouhodobého financování patří úvěry a leasing. 

 

Leasing byl v poslední době méně využívaným nástrojem pro financování, což se 

nejvíce dávalo za vinu daňovým znevýhodněním. Ovšem dle statistika ČLFA bylo zjištěno, že 

za minulý rok došlo k vzrůstu leasingových obchodů o více než 4%. Nejvíce využívaným byl 

leasing operativní, jehož podíl tvořil v minulém roce téměř polovinu na leasingovém trhu. 

Podnikatelské úvěry však v oblasti financování stále dominují. Loni jich bylo vyřízeno více 

než finančního a operativního leasingu a dle ČLFA jejich objem vzrostl o 8,6%. Navíc pokud 

jde o úvěry hypoteční, na které je zaměřena tato práce, jejich počet letos jistě hodně vzroste, 

vzhledem k velmi nízkým úrokovým sazbám, které v letošním roce padají až na rekordně 

nízká minima. Často pod 2%. A to u bank i leasingových společností. Právě hypoteční úvěry 

bývají nejčastěji vybírány jako zdroj financování nemovitostí. Leasing nemovitostí je však 

další způsob jak si nemovitost pořídit.  A právě pořízením nemovitosti formou úvěru a 

leasingu se zabývám v této práci. 

 

Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou charakterizovány nástroje, kterými 

lze financovat dlouhodobý majetek a také je poukázáno na důležitost finančního rozhodování. 

Podrobněji je charakterizován právě leasing a úvěr, jejich možné rozdělení, podmínky 

uzavření smluv a způsoby splácení. Druhá část je praktická. Úvěr a leasing jsou analyzovány, 

popsán je jejich vliv na zdanění a jak je příjemce zaúčtuje. Dále jsou charakterizovány dvě 
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metody, které jsou nejčastěji využívané právě pro porovnání těchto zdrojů financování, 

metoda čisté výhody leasingu a metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr. Poté bude 

provedena analýza z hlediska rizika, které je s leasingem a úvěrem spojeno. Ve třetí části je 

proveden výpočet leasingu a úvěru pomocí vybraných charakterizovaných metod dle nabídky 

leasingové a úvěrové společnosti. Výpočet je aplikován na fiktivní firmu. Výsledky metod 

budou náledně zhodnoceny. 
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2. Charakteristika dlouhodobých zdrojů financování 

Financování je důležité pro správné fungování každého podniku. Je to vlastně získání 

a následné využití peněžních prostředků. Podnik si tak financuje své potřeby a zajišťuje 

faktory potřebné pro své podnikání. Musí ale zvážit způsob, kterým potřebné zdroje získá. Při  

financování se proto řeší tyto tři základní problémy: do čeho má podnik investovat, z čeho má 

investovat a kolik získaných prostředků má v podniku ponechat. Každý podnik by se měl 

snažit být co nejvýnosnější, to je vlastně i hlavní cíl podnikání, mít zisk.  

Jílek (2009, str. 11) tvrdí, že „na finančním trhu se žádné materiální hodnoty 

nevytvářejí, ale pouze někdo bohatne a někdo ve stejné míře chudne.“ Toto rozdělení na 

bohaté a chudé plyne ze správného a špatného investování. Ale právě špatné investice zvyšují 

na finančním trhu ekonomickou aktivitu, což je úkolem finančního trhu. 

Za toto prohlubování rozdílů mezi chudými a bohatými, mohou sami investoři, ale i 

finanční instituce, jejichž touha a cíl je mít co nejvyšší výnos v co nejkratší možné době. To je 

i podstatou financování. Navíc každý investor preferuje takové investice, kdy získá více peněz 

než méně, investice méně rizikové a chce mít více peněz dnes než zítra, protože každá koruna 

kterou vlastní již dnes, má vyšší hodnotu než zítra, protože může být investována. 

Financováním se zabývá finanční řízení firmy, které se snaží o zvyšování finančních 

zdrojů podniku a o zvýšení tržní hodnoty firmy. Sleduje dlouhodobé cíle podniku, aby mohly 

být finanční zdroje podniku správně rozděleny. 

Dluhošová (2010) píše, že finanční řízení řídí a usměrňuje strategické, taktické i 

operativní dimenze a variabilitu v čase. To, jaké postupy, strategie a nástroje finanční řízení 

aplikuje, závisí i na tom, v jaké fázi se firma nachází. Nebylo by vhodné uplatňovat stejné 

postupy a u firmy, která byla teprve nedávno založena a je ve fázi rozběhnutí a u firmy, která 

již na trhu nějakou dobu je a je zisková. V každé fázi má podnik i jinou potřebu kapitálu. 

Úlohou finančního řízení je i investiční rozhodování, které představuje investování do 

reálných i do finančních aktiv. Mezi reálná aktiva patří například technologie, výrobní 

zařízení, pohledávky, a mezi finanční aktiva se řadí cenné papíry. 

Dluhošová (2010) dále zmiňuje ústřední úlohu finančního řízení, což je tvorba a užití 

finančních prostředků. Finanční prostředky bývají vynakládány zejména na úhrady 

dodavatelům, platby zaměstnancům či na splácení půjček, platby daní a na výplaty podílů na 

zisku formou dividend. Finanční zdroje firma získá úhradami od odběratelů, vklady vlastníků, 
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které tvoří vlastní kapitál, dále příjmy od věřitelů, což je cizí kapitál a i dotacemi ze státního 

rozpočtu. 

 Významné je zajištění a umístění finančních zdrojů tak, aby byly efektivně využity a 

aby bylo dosaženo finanční rovnováhy, kdy by firma měla být schopná hradit své závazky, ale 

zároveň byla zisková. Tok peněžních prostředků tvoří finanční systém. Mezi části finančního 

trhu patří peněžní trh, kapitálový trh, měnový trh a derivátový trh. A mezi finanční 

zprostředkovatele se řadí například banky, pojišťovny, investiční společnosti nebo stavební 

spořitelny. 

„Finanční řízení podniku představuje dosahování rovnováhy mezi finanční výkonností 

(rentabilitou), kapitálovou strukturou (zadlužeností) a solventností (likviditou).“ (Dluhošová, 

2010, str. 14) 

Již jsem se zmínila o investičním rozhodování, které se zabývá realizací investičních 

projektů, a to buď investováním do reálných, nebo finančních aktiv. Podnikové investice tedy 

nejsou určeny k přímé spotřebě, ale k produkci dalších statků. Z hlediska finančního jsou 

charakterizovány jako „jednorázově vynaložené výdaje, u nichž se očekává přeměna na 

budoucí peněžní příjmy v časovém horizontu delším než jeden rok.“ (Dluhošová, 2010, str. 

128). 

Proto je zmiňováno, že investiční rozhodování je součástí dlouhodobého strategického 

rozhodování. A hlavním dlouhodobým cílem je zvyšování hodnoty podniku, čímž výrazně 

přispěje právě úspěšné investování. 

Poukazováno je na spojitost mezi přípravou investičních projektů a finančním 

rozhodnutím. Investiční a finanční rozhodnutí je nutné učinit jako součást přípravy před 

realizací každého projektu. 

Investiční rozhodnutí odpovídá na otázku, zda do projektu investovat či nikoliv, a 

posuzuje tak efektivnost projektu. Finanční rozhodnutí je učiněno až poté, kdy je projekt přijat 

a zabývá se otázkou, z jakých zdrojů projekt financovat, aby byl finančně zajištěn. Investiční 

rozhodnutí se tedy týká spíše technické koncepce a věcné náplně projektu, finanční 

rozhodnutí má význam pro životaschopnost projektu.  

V této práci se budu zabývat právě zdroji financování, neboť jak tvrdí Dluhošová 

(2010, str. 134): „jsou důležité pro vyhodnocení efektivnosti investic.“ A na financování 

projektu by měly být vynaloženy co nejnižší náklady. 
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Valach (2010) o financování investic píše, že bývá často nazýváno dlouhodobým 

financováním. Je to proto, že přeměna investičního majetku na peníze trvá delší dobu. 

Obvykle déle než jeden rok. Dlouhodobé financování se někdy dělí na:  

a) Střednědobé financování (rozsah 1-5 let), 

b) Vlastní dlouhodobé financování (financování majetku s životností delší než 5 let). 

V teorii je dále uváděno, že dlouhodobé financování není spojováno jenom 

s financováním fixního majetku, ale také s částí oběžného majetku, která má trvalý charakter. 

Navíc zmiňuje zásadu, nazývanou zlatým bilančním pravidlem, která by při financování měla 

být uplatňována: „dlouhodobý majetek podniku je třeba krýt dlouhodobými zdroji, 

dlouhodobým kapitálem. Krátkodobý majetek může být financován i krátkodobými zdroji,“ 

(Valach, 2010, str. 288). 

Pokud by docházelo k financování dlouhodobého majetku z krátkodobých zdrojů, bylo 

by nutné několikrát žádat o nové úvěry nebo emitovat nové obligace, protože splatnost 

krátkodobých zdrojů, je kratší než přeměna dlouhodobého majetku na peněžní prostředky a 

mohlo by se stát, že by podnik neměl peníze na úhradu svých krátkodobých závazků, čímž by 

nesplnil likviditu.  

Poukazováno je  i na opačný případ, kdy dochází k financování krátkodobého majetku 

dlouhodobými zdroji a tím k jejich neefektivnímu využívání. Neefektivní je proto, že náklady 

dlouhodobého kapitálu jsou vyšší než náklady kapitálu krátkodobého. A náklady tvoří cenu 

kapitálu. 

Hlavní cíle, které by u dlouhodobého financování měly být sledovány, jsou: 

a) zajištění rozpočtované výše kapitálu, na předpokládané investice, splňující 

požadovanou míru výnosnosti, 

b) dosažení co nejnižších průměrných nákladů na požadované investice, 

c) nenarušit finanční stabilitu firmy (jako příklad uvádí zapojení cizího dlouhodobého 

kapitálu do financování), 

d) vytvářet tlak na efektivnost investic. 

Zdroje financování se dají třídit z různých hledisek. Dluhošová (2010) řadí mezi 

základní rozdělení dle původu zdrojů na interní a externí a dle vlastnictví na vlastní a cizí. 

Pokud jsou na financování použity pouze zdroje interní, jedná se o tzv. samofinancování. U 

této varianty je výhodné, že nedochází ke vzniku  nákladů na externí kapitál a nezvyšuje se 

tak zadluženost firmy. Mezi interní zdroje ale patří zisk, který je nestabilní, a to z něj činí 

dražší zdroj financování. 
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2.1 Interní zdroje financování 

Valach (2010) upozorňuje na chybu, kdy je zaměňován interní a vlastní způsob 

financování, nebo jsou tyto dva způsoby často pokládány za jeden a tentýž. Interní zdroje 

financování jsou takové, které vznikají na základě vnitřní činnosti podniku. Vlastní 

financování zahrnuje zdroje interní i část zdrojů externích, a to takovou část, která má 

charakter vkladů vlastníků  (jako příklad uvádí kmenové akcie, prioritní akcie, členské vklady 

u družstev aj.). 

Autor zjistil, že ve většině zemí, Českou republiku nevyjímaje, jsou preferovaným 

zdrojem financování právě interní finanční zdroje, a své tvrzení dokazuje údaji z různých 

zemí, kdy skutečně tvoří interní zdroje i více než 70 %.  

Mezi interní zdroje financování patří: 

a) odpisy, 

b) nerozdělený zisk, 

c) rezervní fondy. 

Dále Valach (2010) uvádí, že zde mohou být zařazeny i penzijní fondy pro 

zaměstnance, zdroje získané samofinancováním a peníze získané prodejem majetku. 

 Penzijní fondy pro zaměstnance tvoří spíše větší podniky, kdy podnik vytváří na 

vyplácení těchto fondů penzijní fond. Nevyužité zůstatky penzijního fondu pak podnik může 

využít pro vlastní potřebu. Je t řeba zmínit, že na zařazení penzijních fondů do dlouhodobého 

interního financování, má většina autorů různé názory. Někteří jej považují za interní zdroj, 

jiní spíše poukazují na podobnost s dluhy.  

U zdrojů získaných z prodeje majetku  se nejedná přímo o zdroj financování, ale jak 

tržby z prodeje, tak zůstatková cena prodaného majetku mají vliv na provozní i celkový zisk 

podniku a v důsledku toho ovlivňují i nerozdělený zisk, který patří mezi interní zdroje 

financování. 

Samofinancování je financování s využitím pouze interních zdrojů, kterými jsou 

především nerozdělený zisk a rezervní fond. Valach (2010, str. 363) píše, že „často je do něj 

zahrnováno i financování prostřednictvím odpisů.“ 

 

a) odpisy 

Odpisy vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku, který je odpisován.  Formou odpisů 

je majetek postupně zahrnován do provozních nákladů. Výše odpisů je zachycena ve 

výsledovce podniku. 
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Odpisy se dále člení na účetní a daňové. Účetní odpisy vyjadřují skutečné opotřebení 

majetku, kdežto daňové odpisy slouží ke stanovení daně z příjmů a jejich výše je stanovena 

zákonem č. 586/1992., o daních z příjmů.  

Kromě toho, že pomocí odpisů se vyjadřuje hodnota opotřebení dlouhodobého 

majetku, uvádí Valach (2010) význam odpisů jako zdrojů financování: 

 jsou zahrnovány do provozních nákladů, čímž ovlivňují výši vykazovaného 

výsledku hospodaření a také základ daně ze zisku a ziskovost podnikání, 

 do doby obnovy dlouhodobého majetku jsou volným finančním zdrojem, který 

je možné použít  k jakémukoliv účelu. Odpisy totiž nepředstavují odliv 

peněžních prostředků. Peněžní prostředky již byly jednorázově vydány při 

pořízení majetku.  

 

Z hlediska účetního však odpisy nejsou úplně považovány za zdroj financování, 

protože do nákladů se postupně dostává částka, kterou podnik nejprve jednorázově zaplatil. 

Odpisy tak nejsou klasickým zdrojem financování, protože hlavní důvod pro tvorbu odpisů je 

jejich opětovné použití na financování již odepsaného majetku. Jedná se tedy o obnovovací 

investice. 

 

S odpisy je dále spojován pojem oprávky. Oprávky představují součet všech zatím 

provedených odpisů a jejich výše je zachycena v rozvaze. Odečtením oprávek od pořizovací 

ceny majetku zbyde cena zůstatková.  

 

b) nerozdělený zisk 

Je to ta část zisku po zdanění, která zbyde společnosti po zaplacení úroků, daní a po 

vyplacení dividend. Zisk je v rozvaze jako součást vlastního kapitálu. 

 

Valach (2010) uvádí hlavní faktory ovlivňující výši nerozděleného zisku: 

 zisk běžného roku, 

 daň ze zisku, 

 dividendy vyplacené akcionářům, 

 tvorba rezervních fondů. 
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Zisk vyjadřuje hospodárnost celkové činnosti podniku a ovlivňuje tržní hodnotu firmy. 

Aby však plnil funkci zdroje financování, je důležitá jeho přeměna na peněžní prostředky. 

 

c) rezervní fondy 

„Rezervní fondy jsou součástí vlastního kapitálu podniku. Představují část zisku 

podniku, kterou si podnik ponechává jako ochranu proti různým rizikům.“ Mohou však být 

využity i jako interní zdroj financování (Valach, 2010, str. 359). 

 

Do konce roku 2013 se rezervní fond dělil na povinný a dobrovolný, kdy jej povinně 

vytvářely společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Od roku 2014 Zákon o 

obchodních korporacích tuto povinnost nadále neukládá a záleží na společnostech, zda si 

rezervní fond ponechají, nebo jej rozpustí. 

2.2 Externí zdroje financování 

I u externích zdrojů financování bývají zaměňovány pojmy externí a cizí. Cizí zdroje 

dlouhodobého financování jsou pojmem užším než zdroje externí. Zahrnují totiž všechny 

externí zdroje, kromě vkladů vlastníků. Mezi externí zdroje řadí Valach (2010) zdroje získané 

pomocí obligací, dlouhodobých úvěrů, finančního leasingu, finanční podpory státu aj. 

 

Nejvíce využívané externí zdroje ve většině zemí jsou úvěry. Toto platí i pro Českou 

republiku. Naopak v USA jsou nejčastěji voleným zdrojem financování obligace. 

 

Mezi  externí zdroje financování patří: 

a) akcie 

b) obligace 

c) projektové financování 

d) forfaiting 

e) dlouhodobé úvěry 

f) leasingové financování 

 

a) akcie 

Akcie je cenný papír, se kterým jsou spojena určitá práva. Záleží na druhu akcií, které 

mohou být buď prioritní nebo kmenové. Akciový kapitál vzniká upisováním akcií, ke kterému 

dochází při zakládání nebo rozšiřování společnosti. (Valach, 2010) 
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Majitelé prioritních akcií mají přednostní právo na výplatu dividend, před akciemi 

kmenovými. Tyto akcie mají pevný výnos a jsou bez hlasovacího práva. 

 

Kmenové akcie jsou nejběžnější. Majitel kmenových akcií má právo na výplatu 

dividend, ale výše dividend není stabilní, ale záleží na výši zisku, takže k vyplacení dividend 

nemusí vůbec dojít. Dále je s kmenovými akciemi spojené právo účasti a hlasování na valné 

hromadě a právo na podíl na likvidačním zůstatku. 

 

Další podoby akcií mohou být z hlediska podoby listinné nebo zaknihované a 

z hlediska formy jsou akcie na jméno a na majitele. 

 

b) obligace 

Valach (2010) uvádí, že obligace jsou v USA nejčastěji využíváným zdrojem 

financování. Obligace je dluhový cenný papír, který vydává podnik. Vyjadřuje závazek 

emitenta vůči majiteli obligace, který vystupuje jako věřitel. Emitent se vydáním obligace 

zavazuje, že zaplatí majiteli obligace nominální cenu obligace a úrok. Cílem je získat 

dlouhodobý finanční zdroj od investora. 

 

Dle Dluhošové (2010) vyplácí podnik držitelům obligace kupónové platby, které 

mohou být fixní nebo pohyblivé. Tyto platby vyplácí do doby splatnosti obligace a po 

uplynutí doby splatnosti vyplatí právě nominální cenu i s úrokem. 

 

c) projektové financování 

Dluhošová (2010) projektové financování popisuje jako specifický způsob financování 

na kterém se podílí více subjektů.  

 

Valach (2010) o projektovém financování píše, že se využívá pro finanční krytí 

kapitálově náročných  investičních akcí, při investicích do těžby a v oblasti energetiky, vodní 

a železniční dopravy apod.   

Autor v literatuře uvádí důležité účastníky projektového financování: 

 Sponzoři projektu – do projektu vkládají kapitál. 
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 Projektová firma – zajišťuje technicko-ekonomickou přípravu investice, 

půjčky, dohody s budoucími dodavateli a odběrateli, dohody se stavební 

firmou. 

 Stavební firma – uskutečňuje výstavbu. 

 Provozovatel – uživatel projektované investice. Uzavírá smlouvu s projektovou 

společností. 

 Banky – nositelé hlavního zdroje financování projektů. 

 

d) forfaiting 

„Forfaiting představuje financování prodejem pohledávek splatných v budoucnosti 

třetí straně.“ Třetí strana se nazývá forfaitér, a ten přebírá veškerá rizika spojená 

s pohledávkami  (Jílek, 2009, str.  455). 

 

Dle Zineckera (2008) je forfaiting zdokonalením eskontu směnek. Právě s rozdílem, že 

odkupující subjekt přebírá veškerá rizika. Pohledávka by tedy měla být obchodovatelná na 

finančním trhu. 

 

e) dlouhodobé úvěry 

Dlouhodobé úvěry se využívají pro financování dlouhodobého majetku. Splatnost 

těchto úvěrů je delší než 4 roky. Úvěr je pouze zápůjčka a dlužník jej platí formou splátek. 

 V České republice patří tento způsob financování mezi nejvíce využívané. 

 

f) leasingové financování 

Leasingové financování se většinou využívá na pořízení movité věci. Věc pořízená na 

leasing může být pořizovatelem již využívána a je postupně splácena. Nejčastěji je rozlišován 

leasing operativní a finanční. U leasingu operativního náleží majetek i po splacení nadále 

pronajímateli, kdežto u leasingu finančního přechází majetek na nájemce. Leasing operativní 

se tedy hodí spíše na pronájem věcí, které podnik využije jen krátkodobě, např. stroje 

potřebné na vybudování nové nemovitosti, které po ukončení stavby nadále nevyužije. 

 

Tato práce je zaměřena na financování formou úvěru a leasingu, proto se podrobnější 

charakteristikou těchto zdrojů financování budu zabývat v samostatných kapitolách. 



14 

 

 2.2.1 Úvěr 

Úvěry jsou nejčastější formou financování dlouhodobého majetku. Buď úvěry 

střednědobé, se splatností 1 až 5 let, nebo dlouhodobé, které mají splatnost delší. Poskytnutím 

úvěru dochází k úvěrovému vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, kdy je sepsána smlouva.  

Zinecker (2008, str. 104) uvádí podstatné náležitosti úvěrové smlouvy: 

 nominální, vyplacená a splatná hodnota dluhu, 

 modalita splácení dluhu, 

 úroková sazba, 

 doba splatnosti, 

 zajištění, 

 ostatní ujednání. 

 

Nominální, vyplacená a splatná hodnota dluhu 

Nominální hodnota je základ pro výpočet úroků. Je to tedy hodnota úvěru bez úroku. 

Vyplacená hodnota je taková, kterou dlužník skutečně čerpá. Bývá nižší než hodnota 

nominální. Splatnou hodnotu hradí dlužník. Jedná se o hodnotu bez úroků, může tedy 

odpovídat hodnotě nominální. 

 

Modalita splácení dluhu 

Časové okamžiky a výše v jaké jsou splatné úmory dluhu a úroky. V praxi se využívají 

splátkové plány, které mají pevně dané splácení. Mezi nejčastější formy splácení úvěru patří 

anuita, konstantní úmor a en bloc. 

 

Úroková sazba 

Úroková sazba v podstatě určuje cenu peněz, protože kromě splatné hodnoty, dlužník 

hradí i úrokové platby. Je to tedy částka, kterou dlužník zaplatí navíc. Existují různé druhy 

úrokových sazeb. Nominální, reálná, diskontní, lombardní. 

 

Doba splatnosti 

Jedná se o dobu, po kterou bude dlužník splácet úvěr. Závisí přitom na výši kapitálu 

v podniku, který úvěr splácí. Dle toho je možné dobu splácení zkracovat, či prodlužovat. 
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Zajištění 

Věřitel získává informace o budoucím dlužníkovi. Především o jeho schopnostech 

splácení, tedy jaká je výše úvěrového rizika dlužníka. Podstatné jsou zkušenosti z minulých 

obchodních vztahů. Po zjištění informací je žadatel o úvěr ohodnocen a je  posouzena jeho 

bonita. 

 

Ostatní ujednání 

Jedná se o ujednání, která mohou zabránit změnám účelu čerpání úvěru a změnám 

politiky podniku. Tyto změny mohou ohrozit splácení úvěru. 

 

Jílek (2009) zmiňuje, že někdy úvěrová smlouva obsahuje speciální doložku, např.: 

 postavení na roveň - stejná práva pro všechny věřitele, 

 křížové selhání – selhání partnera je výsledkem selhání jiného partnera v jiném 

platebním závazku, 

 ustanovení o záporném zajištění – dlužník do doby splacení úvěru nemůže jako 

zajištění jiných závazků poskytnout stávající ani budoucí majetek, 

 ustanovení o vlastnictví – nemůže dojít ke změně vlastnické struktury dlužníka, 

pokud věřitel písemně nesouhlasil, 

 ustanovení o materiální nepříznivé změně v situaci dlužníka – v případě této 

změny, může věřitel ukončit úvěrovou smlouvu před splatností. 

 

Dlouhodobé úvěry jsou děleny na: 

 bankovní, 

 dodavatelské. 

 

Bankovní úvěry 

Jsou poskytovány bankovními institucemi, pojišťovacími společnostmi nebo 

penzijními fondy. Na tyto úvěry dohlíží Česká národní banka. Navíc mohou být účelové, 

poskytnuté právě na předem daný účel, nebo bezúčelové. Důležité pro poskytnutí úvěru jsou 

některé informace o daném podniku. Hlavně schopnost splácet a míra zadlužení, tedy bonita 

klienta. 
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V článku Bučkové (2013) se můžeme dočíst o vlivu bonity na výši úrokové sazby. 

Čím vyšší je tedy bonita klienta, tím menší je výše úrokové sazby. Je to z toho důvodu, že čím 

nižší je bonita, tím vyšší podstupuje banka úvěrové riziko a za zapůjčení peněz proto žádá 

vyšší úroky, které jsou pro danou finanční instituci výnosem. Pokud ovšem žadatel o úvěr 

není dostatečně zajištěný, může se stát, že mu banka úvěr vůbec neposkytne. V takovém 

případě si klient často vyřídí nebankovní půjčku. 

 

Dodavatelské úvěry 

Úvěry poskytované zejména dodavateli, a to dodáváním strojů nebo investičních celků 

odběrateli, který je postupně splácí. Často se vyskytují u dodávek investičních celků na vývoz 

a fungují tak jako podpora exportu. Dodavatelské úvěry se v bilancích zachycují jako 

dlouhodobé závazky. Splatnost dodavatelských úvěrů je těsně spjata s životností zařízení, 

většinou je ale kratší. 

 

Jako nejčastější dlouhodobé bankovní úvěry Valach (2010) v literatuře uvádí: 

a) termínovanou půjčku, 

b) hypoteční úvěr. 

 

a) termínované půjčky 

Tyto půjčky jsou většinou poskytovány na rozšíření hmotného dlouhodobého majetku, 

proto bývají v praxi často nazývány investičními úvěry. Je ale možné je použít i na trvalé 

rozšíření oběžného majetku, na pořízení nehmotného majetku nebo na nákup dlouhodobých 

cenných papírů. 

 

V literatuře jsou uvedeny charakteristické znaky termínovaných půjček: 

 postupné umořování termínované půjčky během doby její splatnosti. Půjčka má 

nastaven splátkový plán, který může být čtvrtletní, pololetní  nebo roční. 

V daném období pak dochází ke splácení úvěru i s úroky. 

 převládající pevná úroková sazba. Většinou převládají pevné sazby. U větších 

půjček se však mohou objevit sazby pohyblivé. Výše úrokové sazby závisí 

například na výši úvěru, lhůtě splatnosti nebo stupni zadlužení podniku. 
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 Podílová účast termínované půjčky na investičních výdajích.  U finančně 

zajištěných podniků poskytují banky úvěr v plné výši. Většinou však poskytují 

jen určitý podíl na předpokládané výdaje. 

 záruční podmínky a ochranná ujednání. Kvůli vyšší míře rizika jsou 

termínované půjčky často spojovány se zárukami. Takové záruky mohou mít 

zajištění osobní nebo reálné. V případě osobního zajištění na sebe přejímá 

závazek třetí osoba, pokud není dlužník schopen dál splácet. Předmětem 

reálného zajištění jsou zástavy, movitý či nemovitý majetek nebo postoupení 

pohledávky. 

 podmínky pro případ neplnění závazků. Za určitých podmínek může banka 

trvat na okamžitém splacení půjčky. Jako příklad podmínek uvádí Valach 

(2010, str. 398) např. „neplacení úroků a jistiny, zkreslené, nepřesné informace 

o finanční situaci podniku, neplnění jednotlivých ochranných ujednání 

specifikovaných ve smlouvě.“ Splacení celé půjčky ovšem banky volí až jako 

poslední alternativu. 

 

b) hypoteční úvěr 

Definice hypotečního úvěru je definována v zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb. a 

zní takto: 

„Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním 

právem k nemovitosti, i rozestavěné, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek 

zástavní hodnoty zastavené nemovitosti. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku 

právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku 

z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních 

listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví.“ 

 

Valach (2010) tento úvěr popisuje jako úvěr, který lze získat oproti zástavě 

nemovitého majetku. Jedná se o úvěr, který je refinancován emisí hypotečních zástavních 

listů. 

 

Postup pro získání hypotečního úvěru: 

 nabídka nemovitého majetku k zástavě, 

 zatížení majetku hypotékou, 
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 emise hypotečních zástavních listů a jejich předání podniku, 

 prodej zástavních listů na kapitálovém trhu a získání úvěru. 

 

Syrový (2009) píše o hypotečních úvěrech, že jsou často využívané. Zmiňuje také, že 

dříve sloužily pouze na financování nemovitostí, ale dnes se dají využít v podstatě na cokoli. 

Například pomocí tzv. americké hypotéky, kdy je dána do zástavy nemovitost, je možné  

financovat např. vybavení nemovitosti nebo auto. Klasické hypotéky se vyřizují pouze za 

účelem pořízení nemovitosti. 

 

Mezi nejlevnější úvěry patří úvěry určené na financování vlastního bydlení. Jsou 

nejméně rizikové, proto mají nejnižší úrokové sazby. 

 

Mezi dražší úvěry patří ty, které jsou určené na pronájem nemovitosti. Je s nimi 

spojeno vyšší riziko, protože záleží na pronájmu nemovitosti a na zisku plynoucímu 

z pronájmu. 

 

Účely, pro jaké si klient úvěr vyřídí, mohou být různé. Zde jsou uvedeny nejčastější: 

 koupě nemovitosti do osobního vlastnictví, 

 financování výstavby nemovitosti, 

 financování rekonstrukcí, 

 koupě podílu nemovitostí, 

 koupě družstevního podílu, 

 konsolidace účelových a neúčelových půjček apod. 

 

Splácení 

Hypoteční úvěry se splácí anuitní splátkou, kdy se výše splátky určí dle výše úvěru, 

úrokové sazby a doby splatnosti. Splátka úvěru se nemění. Dochází pouze ke změně poměru 

úroků a jistiny. Zpočátku je nejvyšší podíl úroků, který postupně klesá. Syrový (2009) uvádí 

dopady tohoto principu: 

 úroky jsou daňové uznatelné, na začátku si tedy z daní nejvíce odečteme, 

 na počátku je splátka jistiny malá, proto výše úvěru klesá pomalu. 

Výše úroku se mění i během splácení. Tedy čím nižší je úvěr, úrok klesá. Znamená to, 

že úroky platíme z dlužné částky. 
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Občas se může stát, že má již klient dost peněz a bude chtít úvěr splatit dříve. Syrový 

(2009) ovšem zdůrazňuje, že ani to není tak jednoduché. Záleží na zdrojích, které banka 

používá. Kromě toho, že banka dostává úroky, musí také určitý úrok platit klientovi  a k tomu 

potřebuje určitou částku peněz. Proto by pro banku nebylo výhodné, kdyby klient splatil úvěr 

dříve a již neplatil úroky. 

 

Většinou banka takovou situaci nedovolí, nebo se jí snaží nějak bránit. Proto například 

při předčasném splacení žádá po klientovi zaplatit ušlý zisk. Další možností je zahrnutí práva 

předčasného splacení do úrokové sazby, kdy dojde k navýšení úrokové sazby a ta je poté 

klientovi nabízena. 

2.2.2 Leasing 

„Leasing (pronájem) je nástrojem využívání majetku po určitou dobu, aniž se majetek 

stává podnikovým vlastnictvím. Užívání majetku je odděleno od jeho vlastnictví.“ (Valach, 

2010, str. 418). 

Z této definice plyne, že ne vždy je nutné, aby si podnik pořizoval majetek do svého 

vlastnictví, ale stačí mu, když jej bude moct využívat jen na určitou dobu. K takové situaci 

dochází, pokud potřebuje podnik pouze rozšířit svůj dlouhodobý majetek například výstavbou 

nových budov. 

Z právního hlediska je leasing třístranným právním vztahem mezi dodavatelem, 

pronajímatelem a nájemcem. Pronajímatel si pořídí majetek od dodavatele a poté jej za úplatu 

nabízí nájemci. Pronajímatel je tedy vlastníkem majetku a s nájemcem uzavírá leasingovou 

smlouvu. 

Z hlediska finančního se jedná o speciální formu financování. Od ostatních forem 

financování se odlišuje právě vlastnictvím, kdy je vlastníkem pronajímaného předmětu 

věřitel, tedy pronajímatel. 

Jílek (2009) v publikaci uvádí druhy leasingu, který může být finanční nebo 

operativní. Toto rozdělení souvisí s převedením vlastnictví, s rizikem a užitky, ale i s dobou 

pronájmu. Mezi riziky je uváděno technologické zastarání, ztráty z nevyužitých kapacit nebo 

kolísání návratnosti. Mezi užitky se zahrnuje ziskové využívání předmětu. 
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Operativní leasing 

Valach (2010) jej charakterizuje jako krátkodobý pronájem, kdy doba pronájmu je 

kratší než ekonomická životnost pronajímaného majetku. Nájemné, které je placenou formou 

splátek uhradí jenom část pořizovací ceny pronajímaného majetku. Délka provozního leasingu 

není nijak limitována. Nájemce nemá právo na koupi najatého majetku a nedochází tak 

k převodu vlastnických práv. Na pronajímateli tedy zůstává i údržba, opravy a servis majetku. 

 

Tento druh leasingu se využívá většinou na pronájem automobilů, počítačů, strojů 

apod. 

 

Jílek (2009, str. 445) definuje operativní leasing „jako leasing jiný než finanční 

leasing.“ Také píše, že platby přijaté za pronájem jsou pro pronajímatele výnosem, naopak 

pro nájemce jsou platby vydané nákladem. Pronajímateli zůstávají rizika a užitky spojené 

s vlastnictvím majetku. 

 

Většinou patří do operačního leasingu krátkodobé pronájmy, a to z několika důvodů: 

 všechna rizika a užitky spojené s vlastnictvím pronajímaného předmětu se 

nepřevádějí na nájemce, 

 jedna leasingová smlouva nepokryje pořizovací cenu pronajímaného aktiva, 

proto bývá majetek pronajímán více nájemcům, 

 jak již bylo zmíněno, délka leasingu bývá kratší než ekonomická životnost 

aktiva, i proto dochází k více pronájmům jednoho aktiva. 

 

Existují ovšem výjimky, kdy může být operační leasing dlouhodobý. Například 

některé pronájmy budov a pozemků jsou dlouhodobé a pronajímatel je stále vystaven 

velkému riziku a užitkům spojeným s vlastnicvím. Jílek (2009) zmiňuje tyto příklady: 

 pozemek, který je předmětem leasingu, má nekonečnou životnost a převod 

vlastnického práva na nájemce se neočekává, 

 pronajímaná budova má vyšší životnost než je délka leasingu a opět se zde 

nepředpokládá přechod vlastnických práv na nájemce. 

 ve smlouvě o pronájmu budovy je uvedena možnost, že nájemce smí odstoupit 

od smlouvy bez pokuty ke stanoveným okamžikům. 
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Finanční leasing 

Vychopeň (2010) charakterizuje finanční leasing jako pronájem, kdy po skončení 

doby nájmu přechází pronajímaný majetek do vlastnictví nájemce. Jílek (2009) popisuje tuto 

skutečnost jako přenos všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím na nájemce. Nájemce 

v tomto případě zná cenu aktiva, které si hodlá pořídit. 

 

Jílek (2009) popisuje finanční leasing v několika krocích: 

 pronajímatel obdrží majetek, 

 pronajímatel pronajme majetek nájemci na většinu nebo celou dobu 

použitelnosti majetku, 

 nájemce splácí majetek a výše splátek zde pokryje pořizovací cenu majetku. 

Navíc je ale cena zvýšena o úroky. 

 

Leasingu se týká Mezinárodní účetní standard IAS 17 a klasifikuje leasing jako 

finanční, pokud dojde ke splnění některé z uvedených podmínek: 

 na konci leasingu dochází k převodu vlastnictví aktiva od pronajímatele na 

nájemce, 

 nájemce má opci na koupi aktiva, to znamená, že cena aktiva bude nižší než 

reálná hodnota aktiva, 

 období leasingu pokryje rozhodující část ekonomické životnosti aktiva. Co je 

rozhodující částí určí účetní jednotka. 

 v okamžiku kdy je leasing sjednán, představuje současná hodnota minimálních 

leasingových splátek podstatnou část reálné hodnoty aktiva. Co je podstatnou 

částí je opět ponecháno na účetní jednotce. 

 pronajímané aktivum má specifický charakter a může jej použít pouze 

nájemce. 

 

Finanční leasing z pohledu nájemce 

Zpočátku je pronajatý majetek vykazován v aktivech a současně v závazcích. Hodnota 

aktiva se tak rovná hodnotě závazku. 

 

 

 



22 

 

Splácení z pohledu nájemce 

Nájemce platí minimální leasingové platby, které jsou stanoveny na dobu pronájmu. 

Patří zde i částky, za které se nájemce zaručil pronajímateli. Nejsou zde zahrnuty platby, které 

mají být hrazené pronajímatelem. 

 

Pro výpočet minimálních leasingových plateb se využívá efektivní úroková míra 

leasingu nebo přírůstková výpůjční úroková míra. Efektivní úroková míra se na začátku 

stanoví tak, aby hodnota současných minimálních leasingových plateb byla rovna reprodukční 

pořizovací ceně najatého majetku. Přírůstkovou výpůjční úrokovou mírou se zase rozumí 

taková úroková míra, kterou by nájemce uhradil za podobný pronájem. 

 

Nájemce rozdělí platby, které hradí pronajímateli, na část, kterou sníží závazek a na 

část, kterou uhradí náklady spojené s pronájmem. Tyto náklady jsou náklady úrokovými a 

zúčtují se tak, aby byla zajištěna konstantní úroková míra u zbývajícího zůstatku závazku. 

Nájemce najatý majetek odepisuje, jako by byl jeho vlastní. 

 

Nevýhody finančního leasingu 

Autor v literatuře uvádí některé nevýhody spojené s financováním pomocí finančního 

leasingu: 

 úroky, které hradí nájemce, bývají u finančního leasingu vyšší než úroky u 

úvěru, pořízení majetku na leasing je tak dražší, 

 převod některých vlastnických práv na nájemce, například odcizení nebo 

zničení majetku, 

 nájemce nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty pokud si pořídí osobní 

automobil, 

 po dobu pronájmu patří majetek leasingové společnosti, na nájemce tak 

nepřechází vlastnická práva 

 nájemce nemůže vypovědět leasingovou smlouvu, 

 v případě krachu leasingové společnosti, musí nájemce pronajímaný majetek 

leasingové společnosti vrátit a navíc uhradit splátky. 

 

Výhodou byla možnost sjednání kratší doby pronájmu a možnost tak promítnout 

rychleji cenu majetku do nákladů. Tato možnost však byla 1. ledna 2008 zrušena. Z toho 
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důvodu finanční leasing již tedy není tak výhodný, jako býval dříve. Většina lidí proto dává 

přednost úvěrům. Zůstává však stále využívaný u některých fyzických osob, kterým nebyl 

poskytnut úvěr a také u malých a středních podniků, pro které je výhodné si tímto způsobem 

pronajmout užitkové a nákladní automobily. 

 

Zpětný finanční leasing 

Vychopeň (2010) popisuje tento druh leasingu jako zvláštní druh leasingu finančního. 

Jedná se o situaci, kdy podnikatel prodá svůj majetek leasingové společnosti a po určitou 

dobu si jej bude pronajímat. Po uplynutí sjednané doby se nájemce opět stane vlastníkem 

majetku. 

 

Finanční leasing nemovitostí 

Jak píše Jílek (2009), týká se tento druh leasingu nebytových prostor, obchodů, 

kanceláří a obchodních center. Pronajímatel u tohoto leasingu na počátku smluvního vztahu 

vyžaduje vysokou zálohu, která je blízká kupní ceně nemovitosti. Často se také finanční 

leasing nemovitostí uskutečňuje jako prodej a zpětný pronájem, kdy si společnost vezme úvěr 

a postaví stavbu, kterou následně prodá leasingové společnosti. S leasingovou společností 

poté sjedná finanční leasing na danou stavbu. 

 

Trumminger (2008) se ve svém článku zabývá výhodami finančního leasingu. Předně 

je zde výhoda pro firmy, že si nemusí kupovat nemovitost kterou potřebují, ale mohou si ji 

pronajmout. Vyzdvihuje také výhodu ve financování pořizovacích nákladů na stavbu, které je 

leasingová společnost ochotna financovat a tím pádem  není nutné vložení vlastního kapitálu. 

 

Výhodné je nastavení doby splácení, které je možné sjednat individuálně a je 

limitované výnosností dané budovy. Doba splácení nemusí být stejně dlouhá jako sjednaná 

doba trvání leasingu. 

 

Jelikož je leasingová společnost vlastníkem nemovitosti, stará se o finanční efektivitu 

výstavby nebo rekonstrukce a vše je ověřeno právníky. Navíc se dá předpokládat, že 

leasingová společnost se již účastnila podobných projektů, a proto se bude moct rozhodovat 

tak, aby byl daný projekt co nejvýhodnější. Tím ušetří finanční prostředky nejen sobě, ale i 

klientům. 
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Společnost uzavírá i  řadu pojistných smluv, kterými kryje riziko. Navíc je zde 

možnost ujednání speciálních smluv. Autor uvádí například riziko poškození životního 

prostředí nebo terorismus. 

 

Finanční leasing nemovitostí je výhodný i z hlediska daňového a účetního. Leasingové 

splátky jsou nákladem odpočitatelným od základu daně. 

 

Cena leasingu 

Valouch (2009) popisuje cenu leasingu jako cenu, která je hrazena v pravidelných 

splátkách, které mohou být měsíční, čtvrtletní nebo roční. V leasingové ceně je kromě splátek 

nájemného zahrnuta i marže pronajímatele a náklady pronajímatele, spojené s pronajímaným 

majetkem. Jedná se hlavně o úroky z úvěru, poplatky za vedení úvěrových účtů a další správní 

náklady spojené s leasingem. Cena leasingu je tedy tvořena součtem leasingových splátek. 

 

Do ceny leasingu jsou kromě splátek zahrnovány i zálohy na budoucí kupní cenu, 

neboli akontace a zůstatková hodnota aktiva. 

 

Leasingový koeficient 

Leasingový koeficient nám říká, o kolik je cena pronajatého majetku vyšší, než 

kdybychom si jej pořídili za běžnou pořizovací cenu. Je to tedy část peněz, kterou nájemce 

zapatí pronajímateli za daný majetek navíc, oproti původní ceně majetku. Výše leasingového 

koeficientu je tak jedním z měřítek, pomocí kterých nájemce posuzuje, kterou nabídku a od 

jaké leasingové společnosti si vybrat. 

 

Jílek (2009) popisuje leasingový koeficient jako poměrové číslo, kdy v čitateli jsou 

všechny platby, které nájemce zaplatí leasingové společnosti v průběhu smluvního vztahu. Ve 

jmenovateli je pořizovací cena majetku. Jako příklad autor uvádí, že pokud vyjde leasingový 

koeficient 1,20, nájemce zaplatí o 20 % více, než pokud by si aktivum pořídil za hotové. 
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Náležitosti leasingové smlouvy 

V literatuře Valouch (2009) uvádí, že pojem „leasingová smlouva“ český právní řád 

nezná. Při uzavírání leasingových smluv se postupuje podle předpisů týkajících se právní 

úpravy leasingu. 

Dále jsou zde uvedeny základní náležitosti leasingové smlouvy: 

1) Identifikace smluvních stran, jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště, resp. sídla, 

IČ, případně DIČ. 

2) Předmět smlouvy – identifikace pronajímaného předmětu, měla by být co nejpřesnější. 

3) Datum uzavření smlouvy. 

4) Datum účinnosti smlouvy, pokud se liší od data uzavření smlouvy. Jedná se o datum 

předání předmětu ve stavu obvyklém k užívání. 

5) Doba trvání leasingového vztahu, případně i datum ukončení leasingového vztahu. 

6) Údaj o ceně pronajatého předmětu (vstupní cena u pronajímatele, odkupní cena po 

skončení pronájmu a splátky nájemného). 

7) Identifikace zálohy na splátky nájemného. 

8) Obecné stanovení podmínek a povinností nájemce a pronajímatele  - užívání předmětu 

nájemcem, stanovení odpovědnosti za škody, která je způsobena na pronajatém 

majetku, ustanovení, zda nájemce může dát pronajatý předmět do podnájmu další 

osobě, povinnost oznámení škody pronajímateli. 

9) Ustanovení o pojištění předmětu leasingu, tedy kdo daný předmět pojistí a bude platit 

pojistné. 

10)  Kdo bude provádět opravy na pronajatém majetku. 

11)  Ustanovení o skutečnosti, zda nájemce může na pronajatém majetku provádět 

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

odpisovat. 

12)  Údaj o sankcích, které vyplývají z nesplnění podmínek, buď nájemcem nebo 

pronajímatelem. 

13)  Údaj o případném ručení či garanci. 

14)  Ustanovení o případném předčasném ukončení smlouvy a podmínky, za kterých je 

toto ukončení možné provést. 

15)  Ustanovení o přechodu vlastnictví pronajatého majetku na nájemce. 

16)  Závěrečná ustanovení, například kdy lze smlouvu měnit i za doby trvání leasingu. 

17)  Podpisy obou stran. 
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18)  Seznam příloh. 

 

V této části práce byly charakterizovány různé způsoby, kterými lze financovat 

dlouhodobý majetek. Ale také obecná charakteristika financování a významnost pro podnik. 

Zvlášť pro některé menší firmy to může být důležitý krok. Další kapitola je věnována 

podrobnější analýze leasingu a úvěru a popisu vybraných metod, které jsou obvykle 

používány pro porovnání těchto zdrojů financování. 
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3. Analýza zdrojů financování 

Následující kapitola bude věnována hlubšímu rozboru finančního leasingu a 

dlouhodobého úvěru, a to z pohledu účetnictví a zdanění, dále finanční náročnost obou zdrojů 

financování a jaké je s nimi spojeno riziko. 

3.1 Účetní pohled a vliv na zdanění 

Jistě je výhodou, že pořízením majetku na úvěr či na leasing nemusí mít kupující 

ihned k dispozici takovou sumu peněz, jakou by potřeboval na pořízení majetku za hotové. Na 

druhou stranu vyřízení úvěru ani leasingové služby nejsou úplně zadarmo. Kromě splátek je 

třeba hradit i další výdaje, jako jsou různé poplatky nebo úroky. V zákoně o daních z příjmů 

(dále ZDP) je však uvedeno spoustu možností, jak zahrnout takovéto výdaje do daňově 

uznatelných a odečíst je od daně. Je však většinou třeba dodržet předem stanovené podmínky. 

Pokud majetek pořizuje podnik, je důležité tuto skutečnost také zaúčtovat. Protože však tato 

práce není zaměřena pouze na účetní a daňové aspekty, uvedu zde pouze základní účetní 

případy, aby bylo patrné, jak se  pořízení majetku, ať již formou úvěru nebo leasingem, 

projeví v rozvaze. 

3.1.1 Dlouhodobý úvěr a vliv na zdanění 

Při koupi majetku  na úvěr má podnik tu výhodu, že hned nepotřebuje větší sumu 

peněz, ale potřebné finance si vypůjčí například od banky či jiné instituce. Takovou půjčku 

poté postupně splácí, ale navíc ještě zaplatí úrok. Výhodou je možnost majetek odpisovat již 

od okamžiku, kdy dojde k nákupu. A protože se odpisy považují za výdaje vynaložené na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, je možné je odečíst od základu daně, dle §24 ZDP.  

Navíc úroky z úvěru, který je použit na bytové potřeby, snižují základ daně, dle §15 ZDP,  a 

to až do výše 300 000 Kč. Dále je podmínkou, že základ daně může být o tuto částku snížen, 

pokud poplatník předmět bytové potřeby po celé zdaňovací období vlastnil a užíval 

k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení duhého z manželů, potomků, nebo 

prarodičů obou manželů.  

 

V §25 odst. 1 písm. w) ZDP jsou dále uvedena omezení, kdy nelze náklady spojené 

s úvěry uznat za vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jedná se o úroky 

z úvěrových finančních nástrojů a související výdaje, včetně nákladů na zpracování úvěrů, 

poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi (§23 odst. 7 
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ZDP), a to ve výši finančních výdajů z částky, o kterou úhrn úvěrových finančních nástrojů od 

spojených osob v průběhu zdaňovacího období přesahuje šestinásobek výše vlastního 

kapitálu, je-li příjemcem finančního nástroje banka nebo pojišťovna, nebo čtyřnásobek výše 

vlastního kapitálu u ostaních příjemců. 

 

Hlavním znakem hypotéky je zajištění zástavním právem k nemovitosti. Díky tomu je 

zde úrok nižší, než u ostatních úvěrů. Navíc se výše úroku může v průběhu splácení měnit, 

což závisí na více faktorech. Jak uvádí Syrový (2009), záleží například na době fixace,  výši 

zajištění úvěru nebo bonitě dlužníka.  

3.1.2 Účtování dlouhodobého úvěru 

Dlouhodobý bankovní úvěr je nejčastěji poskytován bankou a poskytnutí takového 

úvěru se ihned objeví v rozvaze, což o podniku vypovídá, že hodlá investovat. Navíc je 

viditelná zadluženost podniku. Zároveň je však možné z účetnictví vyčíst, že je podnik 

schopen hradit včas své závazky, protože banky při poskytování úvěrů vyžadují, aby byl 

příjemce úvěru solidní. 

O dlouhodobých úvěrech se účtuje na účtech skupiny 461 – Bankovní úvěr. 

Poskytnutý úvěr bývá většinou převeden na bankovní účet. K vyrovnání časového nesouladu 

mezi poskytnutím úvěru na účet a výpisem z účtu, se používá účet 261 – Peníze na cestě. 

 

S úvěry je spojeno i účtování o zaplacených úrocích, které jsou pro účetní jednotku 

nákladem, který lze daňově uznat. Úroky na pořízení dlouhodobého majetku mohou, ale 

nemusí být součástí pořizovací ceny majetku, a to až do uvedení majetku do užívání. Způsob 

účtování úroků a dlouhodobého úvěru stanoví účetní jednotka. 

 

Na začátku účetního období jsou úvěry převedeny z počátečního účtu na účet 

úvěrový.Na konci účetního období musí úvěrový účet vykazovat nulový zůstatek a bude 

převeden na konečný účet rozvážný. 
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Tabulka č. 3.1: Účtování dlouhodobého úvěru 

    MD D 

1) 

Převod zůstatku účtu při otevírání účetních 

knih 701 461 

2) Poskytnutí úvěru na bankovní účet     

  a) výpis z úvěrového účtu 261 461 

  b) výpis z bankovního účtu 221 261 

3)  Poskytnutí úvěru úhradou závazku 

32x, 

37x 461 

4) Splátka úvěru     

  a) výpis z úvěrového účtu 461 261 

  b) výpis z bankovního účtu 261 221 

5) Placení úroků 562 221 

6) Přepočty bankovních úvěrů v cizích měnách     

  a) kursová ztráta 563 461 

  b) kursový zisk 461 663 

7) Inventarizace 701 461 

8) Převod zůstatku při uzavírání účetních knih 461 702 

Zdroj: www.sagit.cz 

3.1.3 Finanční leasing a vliv na zdanění 

Na rozdíl od úvěru, kdy se nakoupený majetek již stává majetkem nakupujícího, 

zůstává u finančního leasingu vlastnické právo k majetku pronajímateli a až po skončení 

smlouvy dojde k převodu všech práv. Na nájemce přechází pouze právo majetek používat. 

Ani u tohoto způsobu financování není nutné mít hned k dispozici větší sumu peněz, protože 

leasing se také splácí formou splátek. Dle §24 odst. 2 písm. h) ZDP, jsou úplaty u finančního 

leasingu považovány za výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů a jsou 

daňově uznatelné. A to úplaty u finančního leasingu hmotného majetku, který lze dle §24 

odst. 4 ZDP odpisovat, za podmínky, že: 

 

a) doba finančního leasingu hmotného movitého majetku činí alespoň minimální dobu 

odpisování, která je uvedena v §30 odst. 1 ZDP; u majetku zařazeného ve 2 nebo 3 

odpisové skupině lze dobu nájmu zkrátit až o 6 měsíců. U nemovitých věcí musí 

finanční leasing trvat nejméně 30 let. Doba nájmu začíná dnem, „kdy byla věc 

uživateli přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání.“ 

b) dále jsou výdaje uznány, pokud po ukončení finančního leasingu není kupní cena vyšší 

než cena zůstatková vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by 
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předmět pronájmu měl při rovnoměrném odpisování. Tato podmínka nebude platit 

v případě úplného odepsání majetku. 

c) po ukončení finančního leasingu zahrne poplatník DZP majetek do svého obchodního 

majetku. 

   Tabulka č. 3.2: Odpisové skupiny 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: §30 ZDP 

V tabulce jsou uvedeny doby odpisování majetku dle zařazení do odpisových skupin. 

 

Další podmínky pro daňovou uznatelnost úplaty u finančního leasingu se týkají 

mimořádných odpisů, uvedené v §24 odst. 15 ZDP. Jedná se o hmotný majetek zařazený 

v odpisové skupině 1 pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010, který může 

první vlastník odepsat rovnoměrně bez přerušení za 12 měsíců, doba nájmu u tohoto majetku 

musí činit nejméně 12 měsíců, a hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 pořízený 

v témže období, tedy od 1. ledna 2009 do 30. června 2010, který může jeho první vlastník 

odepsat bez přerušení za 24 měsíců, doba nájmu musí trvat nejméně 24 měsíců. Pokud bude u 

majetku pořízeného v již zmíněném období dodržena doba nájmu, výdaje budou daňově 

uznatelné. Po ukončení finančního leasingu musí být majetek opět zařazen do obchodního 

majetku poplatníka. 

 

V případě odpisovaného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření 

musí doba finančního leasingu trvat nejméně 240 měsíců. Dle §24 odst. 16 ZDP. Opět musí 

být splněna podmínka zařazení majetku do obchodního majetku. 

 

Daňově uznatelné jsou i úplaty u finančního leasingu movitého hmotného majetku, 

jehož vstupní cena nepřevýší 40 000 Kč.  

 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 
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S leasingem nemovitostí je spojena i daň z nabytí nemovitých věcí (do roku 2014 daň 

z převodu nemovitostí). Od této daně je osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité 

věci, která je předmětem finančního leasingu, a to uživatelem  nemovitosti. 

3.1.4 Účtování finančního leasingu 

Majetek pořizovaný pomocí finančního leasingu je ihned možné zařadit do 

podrozvahové evidence. Na podrozvahových účtech je evidován celý závazek, takže se vůbec 

nemusí objevit v rozvaze, což je velká výhoda, protože není na první pohled viditelná 

zadluženost podniku. Vedení podrozvahové evidence není dáno zákonem, takže je možné 

zvolit klasické podvojné účtování. V případě vedení podrozvahové evidence by závazek měl 

být uveden alespoň v komentáři k účetním výkazům. 

 

Dále se pak účtují úhrady jednotlivých splátek na nákladový účet obvykle využívaný 

pro účtování přijatých služeb. V případě zvýšených splátek je navíc důležité časové rozlišení, 

pokud jsou splátky hrazeny předem nebo zpětně. Nákup majetku se účtuje jako spotřeba.  

 

V rozvaze se po celou dobu splácení vůbec nemusí objevit, že byl podnik zadlužen, 

což je u finančního leasingu velká výhoda. Důležité je pouze zařadit majetek ihned po 

uzavření smlouvy do podrozvahové evidence a po nákupu majetku jej opět z podrozvahové 

evidence vyřadit. 

 

Tabulka č. 3.3: Účtování finančního leasingu 

        

1) Zaúčtování majetku do podrozvahové evidence 75x   

2) Úhrada zvýšené splátky z BÚ 381 221 

3) Úhrada řádných splátek z BÚ 518 221 

4) 

Převod poměrné části zvýšené splátky do 

nákladů 518 381 

5) Nákup majetku 501 321 

6) Vyřazení majetku z podrozvahové evidence   75x 

Zdroj: Valouch, P., Leasing v praxi, 2009 

3.2 Finanční náročnost 

Pokud se podnik rozhoduje, zda si pořídí majetek na úvěr nebo na leasing, jistě se 

bude zajímat hlavně o to, kolik bude muset při daném způsobu financování vynaložit peněz. 
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Kromě nákladů jsou rozhodující také výnosy, které by mohla daná investice přinést. Po 

zvážení rizik a zhodnocení výnosnosti se podnik rozhodne, jakou variantu zvolit.  

Jako jedna z možností porovnání, kterou uvádí v literatuře Valouch (2009), je metoda 

čisté výhody leasingu. Touto metodou se  porovnává čistá současná hodnota investic 

financovaných leasingem a úvěrem a patří k jedné ze základních metod při porovnání 

leasingového a úvěrového financování. A to i přes to, že nemusí být úplně přesná,  zvláště je-

li předmětem financování nemovitost, nebo jiný takto dlouho odpisovaný majetek. Další často 

využívaná metoda, která bude použita v této bakalářské práci, je metoda diskontovaných 

výdajů. Výpočet obou metod bude proveden v další části práce. 

3.2.1 Metoda čisté výhody leasingu 

V této metodě je porovnávána čistá současná hodnota investice financovaná  úvěrem a 

čistá současná hodnota investice financovaná leasingem. Pokud je hodnota investice 

financované leasingem vyšší, než hodnota investice financované úvěrem, je výhodné zvolit 

jako způsob financování leasing. V opačném případě je výhodnější zvolit úvěr. Pro vyjádření 

se použije následující vzorec: 

 

 

 
1 1

1

1

N N

n n
n n

n

L d d O

ČVL K
i

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 


 
 

 

ČVL = čistá výhoda leasingu 

K = kapitálový výdaj 

Ln = leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti 

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 
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3.2.3 Metoda diskontovaných výdajů 

Metoda diskontovaných výdajů je další metoda, která slouží pro vyhodnocení 

výhodnosti úvěrového nebo leasingového financování. Porovnává mezi sebou výdaje na 

leasing a výdaje na úvěr, které jsou aktualizované, tedy snížené o daňový vliv. Tuto metodu 

lze rozdělit do čtyř kroků (Valach, 2010): 

 kvantifikují se výdaje na leasing snížené o daňovou úsporu, 

 určí se výdaje na úvěr, také snížené o vliv daní, 

 výdaje na leasing i na úvěr se aktualizují s přihlédnutím k času, ve kterém byly 

vynaloženy, 

 vybere se varianta s nejnižšími celkovými diskontovanými výdaji. 

 

3.3 Riziko 

 

 úrokové sazby 

Pokud si firma rozhodne vzít hypoteční úvěr na pořízení nemovitosti, musí si dobře 

spočítat, zda bude mít na jeho splácení. Největším rizikem je nečekané zvýšení úrokové 

sazby, což by mohlo být nebezpečné zvláště dnes, kdy úrokové sazby hodně poklesly, často 

až pod 3%. Řešením je fixace sazby na co nejdelší možnou dobu, tak je totiž možné 

dosáhnout na co nejnižší úrokovou sazbu, kterou daná společnost nabízí. Je ovšem důležité 

dokázat, že je klient opravdu schopen úvěr splácet. Fixace by nebyla výhodná pouze 

v případě, že by sazby úroků dále klesaly. Pokud jsou na trhu hypotéky s vyššími sazbami, je 

pro změnu výhodnější zvolit si úvěr s variabilní sazbou, ale je nutné poté dále sledovat trh a 

měnící se výši sazeb. Mohlo by se pak lehce stát, že by výše sazby ze dne na den výrazně 

stoupla a došlo by tak k navýšení splátek. Důležité je v případě plovoucí sazby sledovat i 

měnící se výši PRIBORu. Z něj a z marže se totiž skládá úroková sazba. PRIBOR je úroková 

sazba, za kterou si banky půjčují úvěry navzájem. A proč by si klient měl tuto informaci 

hlídat? Ve smlouvě totiž může být uvedeno, že pokud PRIBOR překročí určitou hranici výše 

úroku, může se automaticky změnit variabilní sazba na fixní. Výhodné tedy je, pokud si klient 

zafixuje sazbu, která je pod 3%, a to na co nejdelší dobu. U leasingu v tomto případě takové 

riziko nehrozí, protože leasingové splátky bývají většinou fixní. 
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 vlastnictví a převod práv 

Velkou nevýhodou, který by mohla být i rizikem je převod vlastnických práv 

k majetku. V případě pořízení na úvěr je majetek ihned vlastněn pořizovatelem, ale 

v případě pořízení na leasing dochází k převodu vlastnictví na nájemce až po ukončení 

platnosti leasingové smlouvy. Rozhodující rizika jsou však na nájemce přenesena ihned. 

Nájemce tak přejímá odpovědnost za škody způsobené na majetku a i veškeré provozní 

náklady, například na opravy. Velkou nevýhodou je, že pokud by nájemce nebyl schopen 

leasing splácet, připadne předmět nájmu zpět leasingové společnosti. Stejné je to i 

v případě bankrotu společnosti, kdy nájemce opět o předmět leasingu přijde. Podnik by si 

proto měl rozmyslet se kterou společností uzavře leasingovou smlouvu a zda bude 

schopen předmět splácet. Jelikož musí být dle zákona uzavřena leasingová smlouva 

nejméně na dobu po kterou je pronajatý majetek pořizován, v tomto případě na 30 let, 

budou se od 11. roku předpokládat nulové leasingové splátky. 
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4.  Aplikace na podnik a zhodnocení 

Společnost XY s. r. o. se rozhodla pro pořízení nemovitosti, výrobní haly, za 

10 000 000 Kč. Rozhodouje se, zda nemovitost pořídit formou hypotečního úvěru nebo 

leasingu nemovitostí. Splátky budou v obou případech anuitní na dobu 10 let. Jelikož musí 

být leasingová smlouva uzavřena na 30 let, budou se splátky leasingu od 11. roku 

předpokládat nulové. První zvýšená splátka se u leasingu předpokládá ve výši 20% ze vstupní 

ceny, další splátky jsou ve výši 1200 000 Kč a budou hrazeny ročně. Po uplynutí doby 

leasingu bude majetek odkoupen společností XY s. r. o., a to za symbolickou cenu 1 000 Kč. 

Výše úroku u hypotečního úvěru je 3% p. a. a splácet se bude také ročně. Sazba daně z příjmů 

právnických osob pro rok 2014 je 19%. Pro porovnání bude výpočet čisté výhody leasingu 

proveden jak pro zrychlené tak pro lineární odpisy. U metody diskontovaných výdajů se již 

uvažují pouze odpisy lineární. Jelikož je pořizována výrobní hala, která je z hlediska odpisů 

zařazena do 5. odpisové skupiny a odepisována 30 let, je tabulka vypočtených zrychlených 

odpisů k vidění v příloze č. 1. 

 

Obě formy financování jsou vyjádřeny peněžními toky po zdanění, proto je nutné 

upravit úrokovou sazbu o vliv zdanění. Pro zjednodušení budeme předpokládat po celou dobu 

splácení stejnou sazbu daně z příjmů jako v roce vyřízení úvěru, tedy 19%. 

Úprava úroku z úvěru:  0,03· (1- 0,19) = 0,0243 = 2,43% 

 

4.1 Výpočet čisté výhody leasingu 

Vzorec pro rovnoměrné odpisy je ve všech letech stejný:  

100

sazba
RO VC 

 

 RO = rovnoměrný odpis  

 VC = vstupní cena 

  

Koeficienty pro 5. odpisovou skupinu jsou v prvním roce 1,4 a v dalších letech 

odpisování 3,4. 

 RO2014 = 10 000 000 · 0,014 =  140 000 

 RO2015-2043 = 10 000 000 · 0,034 = 340 000 
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 V případě zrychlených odpisů jsou vzorečky pro první rok odpisování a další 

roky odlišné: 

1.
1

rok

VC

K
ZO 

  2

2
další

ZC

K n
ZO





 

ZO = zrychlený odpis 

VC = vstupní cena 

ZC = zůstatková cena 

K1 = koeficient v prvním roce odpisování 

K2 = koeficient v dalších letech odpisování 

n = počet let, po které už bylo odpisování 

 

Pro zrychlené odpisování majetku zařazeného do 5. odpisové skupiny je koeficient pro 

první rok 30 a pro další roky 31. Zůstatková cena se zjistí tak, že se v prvním roce od vstupní 

ceny odečte výše odpisu. Další odpisy se odečítají vždy od ceny zůstatkové. 

Všechny údaje nezbytné pro výpočet jsou shrnuty v následující tabulce, kromě 

zrychlených odpisů, které jsou v samostatné tabulce v příloze č. 1: 

 

Tabulka č. 4.1: Údaje pro výpočet čisté výhody leasingu 

Kapitálový výdaj (K) 10 000 000 Kč 

Doba životnosti (N) 30 let 

Roční leasingová splátka v prvním roce 2 000 000 Kč 

Roční leasingové splátky v letech 2015-

2024 1 200 000 Kč 

Daňová sazba (stejná pro všechny roky) 19% 

I 2,43% 

Rovnoměrný odpis v roce 2014 140 000 Kč 

Rovnoměrné odpisy v letech 2015-2043 340 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dosazením do vzorce s použitím rovnoměrných odpisů vyšla záporná hodnota ve výši 

-498 191,58. Jelikož je výsledek záporný, platí, že v případě rovnoměrného odpisování je 

výhodnější zvolit financování nemovitosti úvěrem. 

I ve výpočtu s použitím zrychlených odpisů vyšla záporná hodnota -650 377,95. Takže 

v obou případech by bylo výhodnější financování úvěrem. Podrobný výpočet viz příloha č. 2. 
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4.2 Výpočet diskontovaných výdajů 

První bodem této metody je kvantifikace výdajů spojených s leasingem. Kvantifikace 

je zachycena v tabulce. Od jednotlivých splátek leasingu se odečte výše daně. 

 

Tabulka č. 4.2: Kvantifikace leasingových výdajů 

Rok 
Leasingová 

splátka 

Daňová 

úspora 

(19%) 

Výdaj po 

zdanění 

1 2 000 000 380 000 1 620 000 

2 1 200 000 228 000 972 000 

3 1 200 000 228 000 972 000 

4 1 200 000 228 000 972 000 

5 1 200 000 228 000 972 000 

6 1 200 000 228 000 972 000 

7 1 200 000 228 000 972 000 

8 1 200 000 228 000 972 000 

9 1 200 000 228 000 972 000 

10 1 200 000 228 000 972 000 

Celkem 12 800 000 2 432 000 10 368 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nyní propočtu výdaje spojené s úvěrem. Nejprve se vypočte výše splátek pomocí 

umořovatele a poté bude proveden výpočet daňové úspory z odpisů a úroků. Pro zjednodušení  

již budu předpokládat pouze rovnoměrné odpisy. Úvěr se bude splácet 10 let a roční úroková 

sazba je ve výši 3% p. a. 

 

10

10

0,03 (1 0,03)
0,1172305

(1 0,03) 1

(1 )

(1 ) 1

n

n

i i
umořovatel

i

 


 

 
 

 

 

Roční splátky = 10 000 000 · 0,1172305 =  1 172 305 
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Tabulka č. 4.3: Kvantifikace úroku dle umořovacího plánu 

Rok 
Počáteční stav 

úvěru 
Roční splátka 

Roční úrok 3% 

(z PS úvěru) 

Roční úmor 

(splátka-

úrok) 

Konečný úvěr 

(PS-roční úmor) 

1 10 000 000 1 172 305 300 000 872 305 9 127 695 

2 9 127 695 1 172 305 273 831 898 474 8 229 221 

3 8 229 221 1 172 305 246 877 925 428 7 303 793 

4 7 303 793 1 172 305 219 114 953 191 6 350 602 

5 6 350 602 1 172 305 190 518 981 787 5 368 815 

6 5 368 815 1 172 305 161 064 1 011 241 4 357 574 

7 4 357 574 1 172 305 130 727 1 041 578 3 315 996 

8 3 315 996 1 172 305 99 480 1 072 825 2 243 171 

9 2 243 171 1 172 305 67 295 1 105 010 1 138 161 

10 1 138 161 1 172 305 34 145 1 138 161 0
1
 

Celkem 57 435 028 11 723 050 1 723 051 10 000 000 47 435 028 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4.4: Úroky a odpisy 

Rok Roční splátka Roční úrok Odpisy 
Snížení daňového 

základu celkem 

(úrok + odpisy) 

Daňová 

úspora 

(19%) 

Výdaj po zdanění 

(splátka - úspora) 

1 1 172 305 300 000 140 000 440 000 83 600 1 088 705 

2 1 172 305 273 831 340 000 613 831 116 628 1 055 677 

3 1 172 305 246 877 340 000 586 877 111 507 1 060 798 

4 1 172 305 219 114 340 000 559 114 106 232 1 066 073 

5 1 172 305 190 518 340 000 530 518 100 798 1 071 507 

6 1 172 305 161 064 340 000 501 064 95 202 1 077 103 

7 1 172 305 130 727 340 000 470 727 89 438 1 082 867 

8 1 172 305 99 480 340 000 439 480 83 501 1 088 804 

9 1 172 305 67 295 340 000 407 295 77 386 1 094 919 

10 1 172 305 34 145 340 000 374 145 71 088 1 101 217 

Celkem 11 723 050 1 723 051 3 200 000 4 923 051 935 380 10 787 670 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nyní již mám dost údajů pro porovnání leasingu a úvěru. Kvantifikace obou variant 

financování je opět sepsána v tabulce. Opět zde bude využita úroková sazba upravena o 

zdanění. Úprava úroku z úvěru:  0,03• (1- 0,19) = 0,0243 = 2,43% 

                                                 
1
 Poslední rok by částka konečného stavu úvěru měla být nulová. Případná nepřesnost ve výpočtech je 

způsobena zaokrouhlením. 
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Pro aktualizaci výdajů musí být jak u leasingu, tak u úvěru použita stejná sazba, aby 

bylo možná porovnatelnost. Výpočet se provede pomocí odúročitele, který představuje 

hodnotu jednorázové platby, která je placena po n úrokovacích obdobích při úrokové míře i. 

Vzorec: (1 ) nSH BH i     

SH = současná hodnota 

BH = budoucí hodnota 

i = úroková míra 

n = období 

 

Tabulka č. 4.5: Kvantifikace výdajů obou variant financování 

Rok 

Leasingové 

výdaje po 

zdanění 

Odúročitel 

2,43% 

Současná 

hodnota 

leasingových 

výdajů 

Úvěrové 

výdaje po 

zdanění 

Odúročitel 

2,43% 
Současná hodnota 

úvěrových výdajů 

1 1 620 000 0,9763 1 581 568 1 088 705 0,9763 1 062 877 

2 972 000 0,9531 926 429 1 055 677 0,9531 1 006 183 

3 972 000 0,9305 904 450 1 060 798 0,9305 987 078 

4 972 000 0,9084 882 994 1 066 073 0,9084 968 453 

5 972 000 0,8869 862 046 1 071 507 0,8869 950 296 

6 972 000 0,8658 841 595 1 077 103 0,8658 932 597 

7 972 000 0,8453 821 630 1 082 867 0,8453 915 345 

8 972 000 0,8252 802 138 1 088 804 0,8252 898 529 

9 972 000 0,8057 783 108 1 094 919 0,8057 882 140 

10 972 000 0,7866 764 530 1 101 217 0,7866 866 166 

Celkem 

  

9 170 487 

  

9 469 664 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Porovnáním současných hodnot výdajů zjistíme, že hodnota leasingových výdajů je 

nižší o 299 177 Kč nižší a tudíž je dle této metody výhodnější leasing. Vzhledem k ceně 

pořizovaného majetku se však jedná o celkem zanedbatelnou částku a proto by se firma měla 

rozmyslet i podle jiných ukazatelů. V případě čisté výhody leasingu je výhodnější úvěr, což je 

asi způsobeno tím, že po prvních deseti letech splácení se u leasingu dále počítá s nulovými 

splátkami. Nicméně by dlé této metody byl pro firmu leasing více výhodný a zavýdaje 

očištěné o vliv daně by podnik uhradil nižší částku než u výdajů úvěrových. 

Z výsledků není jednoznačné, která metoda financování je pro danou nabídku 

výhodnější. Dle metody čisté výhody leasingu je výhodnější financování úvěrem, což je jistě 
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spojeno s dlouhou dobou trvání leasingové smlouvy, která v tomto případě není příliš 

výhodná, protože ze zákona musí být leasingová smlouva uzavřena minimálně na dobu, po 

kterou je pořizovaný majetek odepisován, což je v tomto případě 30 let.  Dle metody 

diskontovaných výdajů je leasing vyhodnocen jako výhodnější. A to jak z hlediska výdajů, tak 

i z hlediska daňové úspory, což je  možné vyčíst v tabulkách 3.5 a 3.7.  

 

Výhodnost by však neměla být posuzována pouze použitím výpočtů metod. Je třeba 

vzít v úvahu i platební schopnost podniku, protože pořizování nemovitosti na úvěr nebo 

leasing je dlouhodobým závazkem a podnik by měl být schopen jej uhradit. Je třeba také 

spočítat jakou částku je možné pomocí dané varianty financování uplatnit z hlediska daní a 

zhodnotit riziko. 
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5. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala popisem nástrojů, které jsou obecně 

využívány pro financování dlouhodobého majetku, a to konkrétně se zaměřením na nástroje 

financování nemovitostí, kterými mohou být hypoteční úvěr nebo leasing nemovitostí. Obě 

formy financování jsem analyzovala z hlediska zdanění a účetnictví a popsala základní rizika 

s nimi spojená. K porovnání jsem použila dvě nejčastěji zmiňované metody, metodu čisté 

výhody leasingu a metodu diskontovaných výdajů. Ani dle výsledků těchto metod však nelze 

jednoznačně říci, který způsob financování je výhodnější. V prvním případě by bylo 

výhodnější zvolit financování úvěrem. Výpočet druhé metody zvýhodňuje leasing. Jsou tu 

ovšem i další výhody a nevýhody, které je třeba zvážit a každou nabídku je třeba posoudit 

individuálně.  

 

U leasingu je například výhodná menší administrativní náročnost a rychlejší 

zpracování žádosti. Velkou nevýhodou je převod vlastnických práv, ke kterým dochází až po 

ukončení leasingové smlouvy, což je v případě leasingu nemovitostí hodně rizikové, 

vzhledem k minimální době trvání leasingové smlouvy. Právě délka trvání leasingu bude 

nejspíš jedním z důvodů, proč je leasing méně oblíbený, a to jak u nájemce, tak i u 

společností, které leasing nemovitostí přestaly nabízet. 

 

Sjednání úvěru je možná administrativně náročnější, ale plyne z něj výhoda v podobě 

vlastnictví majetku, které ihned přechází na pořizovatele. Navíc teď doba přeje hypotékám již 

z důvodu nízkých sazeb. Dle mého názoru je na trhu i pestřejší výběr společností nabízejících 

hypoteční úvěr, než společností nabízejících leasing nemovitostí, což také vypovídá, že o 

hypoteční úvěry je větší zájem. 

 

Nelze tedy dojít k obecnému závěru, zda je výhodnější úvěrové nebo leasingové 

financování. Leasing býval oblíbeným do roku 2008, protože uzavření leasingové smlouvy se 

neobjeví v účetnictví jako klasický závazek, ale jedná se o nájem a firma tak nevypadá 

zadluženě. Od roku 2008 však došlo k několika výrazným změnám, které leasing spíše 

znevýhodnily a stal se tak méně využívaným. Největší rozdíl je právě v době nájmu. Do 

konce roku 2007 minimální doba nájmu delší než 20% stanovené doby odpisování. V případě 

nemovitostí by se tedy jednalo o minimálně 8 let, dnes je to minimálně 30 let, což je 
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podstatný rozdíl. Navíc je třeba si také více hlídat podmínky, které je nutné splnit, aby mohl 

podnik  daňově uznat finanční náklady spojené s financováním.  

 

Z modelového příkladu  není zřejmé, která forma financování by byla v tomto případě 

výhodnější. A jak jsem již zmínila, ani by to nebylo možné.  Bylo by nutné znát podrobnou 

analýzu zvažovaných nástrojů, ale také analýzu daného podniku. Schopnost splácet a 

vypořádat se s riziky a hlavně reagovat na změny, které se mohou týkat výše daně nebo 

úrokových sazeb. V práci jsem spíše chtěla demonostrovat některá z mnoha kritérií, která je 

rozumné si před vyřízením úvěru nebo leasingu zjistit a uvést metody, které je možné při 

výběru způsobu financování použít. 

 

Na závěr bych chtěla dodat, že i když není leasing nemovitostí tak oblíbeným 

nástrojem financování jako dříve, nemusí to nutně znamenat, že by nebyl výhodný. Hlavně 

z hlediska administrativy a faktu, že nezvyšuje úvěrovou zadluženost firmy. Porovnání a 

posouzení výhodnosti  hypotečního úvěru a finančího leasingu je však nutné provést z více 

hledisek a pro každou firmu je individuální. 
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