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ÚVOD 
 

Možnostmi financování majetku, ať už se jedná o krátkodobý, střednědobý nebo 

dlouhodobý majetek, se v dnešní době nezajímají pouze podnikatelé za účelem podnikových 

investic, ale i běžní občané, kteří si velice rychle zvykli na současný trend permanentní 

zadluženosti v podobě rychlých snadných půjček do určité vymezené výše nebo v podobě 

dlouholetých pronájmů předmětů svých potřeb, mezi nimiž je nejvýraznější formou leasing. 

Tyto finanční produkty jsou v současnosti téměř stejně poptávány jako například potraviny, 

oděvy nebo vitamíny. Finanční domy se maximálně snaží o stejně snadnou přístupnost těchto 

produktů. Představa, že už člověk nepotřebuje hotovost ani nemusí roky šetřit na to co chce 

nebo potřebuje, je natolik lákavá, že problematika rychlých půjček, spotřebních úvěrů nebo 

leasingu na auto je každodenní záležitostí nejen firem, ale momentálně především lidí. 

 

Cílem bakalářské práce je analýza a porovnání vybraných forem financování 

dlouhodobého majetku. Předmětem hodnocení budou nabídky dvou leasingových společností 

a jedné bankovní instituce.  

 

Celá práce je rozdělena do tří částí. 

 

První část je věnována popisu zdrojů financování dlouhodobého majetku a metod pro 

posouzení výhodnosti jednotlivých zdrojů financování. Pozornost je zaměřena zejména na 

popis finančního leasingu a bankovního úvěru.  

 

Druhá část – aplikační – je zaměřena na analýzu vybraných zdrojů financování pomocí 

metod popsaných v teoretické části práce, porovnání výsledků a doporučení nejvýhodnějšího 

způsobu financování.  
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1.  CHARAKTERISTIKA  ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ 
DLOUHODOBÉHO MAJETKU 
 

1.1  Leasing a podstata leasingu 
 

Pojem leasing je převzat z anglického výrazu „ lease“, který představuje pronájem 

nebo – li také smlouvu o pronájmu. Uvažujeme o něm tedy pouze jako o nájmu (pronájmu) 

hmotných či nehmotných věcí a práv, kdy pronajímatel poskytuje za úplatu či jiné nepeněžní 

plnění nájemci právo danou věc (nebo také právo) v průběhu doby pronájmu používat. 

Důležitým faktem však je, že po celou dobu pronájmu zůstává předmět leasingu, ať už 

hmotná věc nebo nehmotné právo, ve vlastnictví pronajímatele. Na nájemce přechází pouze 

právo daný majetek používat. 

Leasing je charakterizován jako určitý druh financování. Mezi výrobce investičního 

nebo spotřebního zboží a subjekt, který danou investici poptává, přitom vstupuje 

specializovaná obchodní společnost, leasingová společnost, jejíž funkcí je dané zboží zajistit, 

financovat a následně pronajímat klientovi (fyzické či právnické osobě, která předmět 

leasingu požaduje). 

Mezi nejběžnější pronajímatele leasingových předmětů patří samotní výrobci, 

obchodníci a samozřejmě již zmíněné leasingové společnosti. Zvláštní postavení v oblasti 

leasingu mají komerční (obchodní) banky, které se leasingových obchodů zúčastňují tím, že: 

• pomáhají pronajímatelům úvěrem financovat leasingové smlouvy, zpravidla 

jsou u nich vedeny účty leasingových společností, na které je inkasováno 

nájemné a provádějí se zde další finanční operace v rámci požadavků 

leasingové společnosti (např. u operativního leasingu), 

• sami zakládají finanční leasingové společnosti v podobě dceřiných podniků 

nebo se aktivně kapitálově spolupodílejí na jiných leasingových společnostech. 

 

1.1.1  Druhy leasingu 
 

Rozlišujeme dva základní druhy leasingu a to leasing finanční a leasing operativní. 

Prvním zmíněným druhem je FINANČNÍ LEASING, kterým se všeobecně rozumí pronájem 

zboží, u něhož dochází po skončení doby pronájmu k odkupu najaté věci nájemcem. 

V českých daňových předpisech se můžeme setkat také s názvem „finanční pronájem“ nebo 
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„finanční pronájem s následnou koupí najaté věci“. Tento druh pronájmu je dlouhodobější než 

operativní pronájem a současně se doba pronájmu obvykle kryje s dobou ekonomické 

životnosti pronajímaného majetku. V případě tohoto leasingu pronajímatel smluvně přenáší 

na nájemce i povinnosti spojené s údržbou, opravami a servisními službami pronajatého 

majetku. 

Česká leasingová a finanční asociace  definuje finanční leasing jako „smlouvu, podle 

níž jedna strana s podnikatelských záměrem a za úplatu poskytne druhé straně – tzn. 

leasingovému nájemci – jím vybraný předmět do užívání za účelem dlouhodobého užívání 

předmětu leasingu s : 

• přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím 

předmětu leasingu na nájemce, 

• 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.“¹ 

 

Druhým základním druhem leasingu je OPERATIVNÍ LEASING, kterým rozumíme 

všechny ostatní druhy leasingu, které nejsou leasingem finančním. Základní rozdíl spočívá v 

tom, že po skončení doby pronájmu nepřechází pronajatý předmět na nájemce, ale naopak 

zůstává pronajímateli, tedy vlastníkovi. Oproti finančnímu leasingu je operativní leasing 

krátkodobější a také doba pronájmu se obvykle nekryje s ekonomickou dobou životnosti 

pronajímaného majetku. V tomto případě je také častější, že náklady spojené s údržbou, 

opravami a jinými servisnímu úkony týkající se předmětu leasingu hradí pronajímatel a ne 

nájemce (zde je rozhodující smluvní dohoda). 

Česká leasingová a finanční asociace definuje operativní pronájem jako „smlouvu, 

podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně – tzv. 

leasingovému nájemci – jím vybraný předmět do užívání za účelem jeho dočasného používání 

bez: 

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

• jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu 

na nájemce.“² 

 

Důsledné rozlišení finančního a operativního leasingu je nutné zejména pro účely 

daňového posouzení konkrétních leasingových případů. Především je nutné si uvědomit, že 
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předčasně ukončená smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí hmotného majetku 

vede pro účely daně z příjmu ke zpětnému přehodnocení finančního leasingu na leasing 

operativní s možnými negativními daňovými dopady na pronajímatele a především nájemce. 

Je však potřeba mít na mysli, že se může lišit ekonomické pojetí operativního  a 

finančního leasingu od pojetí daňového. 

 

1.1.2  Úprava leasingu v právu ČR 
 

Základními právními normami upravujícími leasing (mimo jiné i nájem, pronájem či 

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

zákoník v platném znění. Klíčová ustanovení týkající se nájmu představují především: 

• §659-§662 občanského zákoníku, které upravují smlouvu o výpůjčce, díky níž 

vzniká vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Půjčitel  je 

povinen předat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání a 

zároveň vypůjčitel  je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který 

byl ve smlouvě dohodnut nebo kterému obvykle slouží (je povinen chránit ji 

před poškozením, ztrátou nebo zničením), 

• §663-§723 občanského zákoníku, které upravují nájemní smlouvu (§663-

684). Hlavním rozdílem mezi smlouvou o výpůjčce a nájemní smlouvou je ten, 

že nájem se vždy sjednává za úplatu a tím se z nájemní smlouvy stává základ 

pro vytvoření právního vztahu chápaného z hlediska leasingu jako operativní 

leasing. Nájemní smlouvou  pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, 

aby ji dočasně užíval nebo z ní bral i užitky. Nájemce je oprávněn užívat věc 

způsobem stanoveným ve smlouvě, nebylo – li dohodnuto jinak, přiměřeně 

povaze a určení věci. Nájemce je oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu 

(subleasing), pokud není stanoveno ve smlouvě o nájmu jinak. Nájemce je 

povinen platit nájemné podle smlouvy, jinak nájemné obvyklé v době uzavření 

smlouvy s přihlédnutím k hodnotě pronajaté věci a způsobu jejího užívání. 

V rozmezí těchto paragrafů je řešena také otázka nájmu bytů (§685-716), 

nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení 

(§717-718), podnájem bytu (§719) a zvláštní ustanovení o podnikatelském 

nájmu věcí movitých (§721-723), 
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•  speciální zákon č. 116/1990 Sb., občanského zákoníku, který ošetřuje nájem a 

podnájem nebytových prostor, kde se řadí především nebytové prostory, 

které jsou podle stavebního úřadu určeny k jinému účelu než k bydlení a byty, 

u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům, 

• obchodní zákoník samostatně upravuje smlouvu o nájmu podniku (§488b -

488i), ve které se pronajímatel  zavazuje přenechat svůj podnik nájemci, aby 

jej samostatně provozoval a řídil na vlastní náklad a nebezpečí a aby z něj 

pobíral užitky. Nájemce se zavazuje pronajímateli platit smluvené nájemné. 

Smlouva o nájmu podniku musí mít písemnou formu. Obdobně je formulována 

také smlouva o nájmu dopravního prostředku (§630-637), která taktéž musí 

mít ze zákona písemnou formu, 

• z hlediska finančního leasingu je nezbytné neopomenou smlouvu o koupi 

najaté věci (§489-496), která je součástí obchodního zákoníku, podle níž se 

postupuje při odkupu najatého majetku, což je možné pouze v případě 

finančního leasingu. 

 

1.1.3  Leasingová smlouva 
 

Z výše uvedeného výčtu nejdůležitějších právních předpisů z hlediska leasingu je 

zjevné, že naše legislativa obsahuje celou řadu ustanovení týkajících se nájemních vztahů a 

smluv, ale samotný pojem „leasingová smlouva“ neexistuje v žádném z nich, protože český 

právní řád doslovný název této smlouvy nezná. Z toho důvodu se při uzavírání leasingových 

smluv postupuje částečně podle výše zmíněných právních předpisů za využití §273 

obchodního zákoníku, ve kterém je doslova řečeno: 

• část obsahu smlouvy lze určit také odkazem na všeobecné obchodní podmínky 

vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo odkazem na jiné 

obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé nebo 

k návrhu přiložené, 

• odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních 

podmínek uvedených v předešlém odstavci, 

• pro uzavření smlouvy lze užít smluvních formulářů užívaných v obchodním 

styku. 3 
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Obecně lze tedy říci, že při sepisování leasingových smluv se využívá kombinace jak 

výše uvedených nájemních smluv, tak zmíněného §273 obchodního zákoníku, kterým je 

umožněno se ve specifických částech leasingové smlouvy odkázat na všeobecné obchodní 

podmínky, v našem případě na všeobecné obchodní podmínky vytvořené Českou leasingovou 

a finanční asociací. Při samotném uzavírání smluv u leasingových společností lze očekávat, že 

tyto podmínky budou již obsaženy v příslušných formulářích dané společnosti, ale pokud 

uzavíráme leasingovou smlouvu s pronajímatelem, jehož hlavní činností není pronájem, je 

dobré se obracet právě na tyto obchodní podmínky. Je také běžné, že každá leasingová 

společnost si tyto všeobecně platné obchodní podmínky upraví do svých formulářů, které jsou 

součástí smlouvy, jinak, a proto je dobré znát výše uvedení obchodní podmínky a důkladně si 

předloženou smlouvu zkontrolovat, popřípadě se dožadovat úpravy či doplnění. 

 

1.2  Úvěrové financování 
 

Úvěrové obchody jsou nejvýznamnější částí bankovních aktivních obchodů. Tedy 

takových obchodů, které jsou účetně zařazeny na stranu aktiv bilance obchodní banky. 

 

1.2.1  Definice úvěru 
 

Úvěr lze považovat za časově omezené, úplatné zapůjčení peněz k volnému nebo 

smluvně vázanému použití. 

Všeobecně jej můžeme rozdělit na: 

• zbožové úvěry, které jsou poskytovány ve zboží a to přímo výrobci nebo 

obchodníky, přičemž nejrozšířenější je tzv. „obchodní úvěr“. Vedle něj ještě do 

této kategorie můžeme zařadit splátkový prodej zboží, 

• úvěry peněžní, které jsou poskytovány v penězích (hotovostně nebo 

bezhotovostně), a to nejčastěji obchodními bankami, pro které není podstatné, 

zda je spláceno penězi nebo zbožím, 

• úvěry podle subjektu, tedy z hlediska věřitele (poskytovatele úvěru) nebo 

z hlediska dlužníka (ten, který úvěr přijímá) na úvěry mezibankovní, 

mezivládní, mezistátní atd., 
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• úvěry dle objektu,  na účelové (většina podnikatelských úvěrů) a neúčelové 

(spotřebitelský úvěr, kontokorentní úvěr apod.), 

• úvěry zajištěné a nezajištěné, přičemž záruky mohou být věcné (dům) nebo 

osobní (ručení třetí osobou), 

• úvěry podle doby splatnosti – krátkodobé (splacení do jednoho roku), 

střednědobé (splatné do čtyř, maximálně pěti let) a dlouhodobé (splatné nad pět 

let, maximálně však v podmínkách České republiky deset let), 

• úvěry podle měny, ve které jsou poskytovány – korunové a cizoměnové. 

 

1.2.2  Druhy bankovních úvěrů 
 

1.2.2.1 Provozní úvěry 
 

 Jsou úvěry, jejichž pomocí podniky financují běžný provoz, nákup, výrobu nebo 

prodej svých výrobků. Zpravidla se jedná o krátkodobé úvěry. Provozními potřebami 

rozumíme tedy potřeby plynoucí z běžného provozu podniku a jejichž základem je 

financování oběžných aktiv. Tyto úvěry se tedy dále mohou dělit na: 

• úvěry na zásoby -  pomocí nichž se financuje nákup výrobních zásob, surovin a 

energie určených ke spotřebě ve výrobě nebo při poskytování služeb, na financování 

nákladů vložených do nedokončené výroby nebo na financování zásoby hotových 

výrobků vlastní výroby před jejich prodejem, 

• úvěr na náklady – používá se ke krytí finančních potřeb, které jsou vyvolány 

sezónními změnami (např. ceny surovin nebo energií), 

• úvěr na pohledávky – jedná se o úvěr na pohledávky za odběrateli, na pohledávky na 

již prodané zboží nebo za poskytnuté služby. Pokud nejsou tyto pohledávky splaceny, 

jedná se o úvěry na pohledávky po lhůtě splatnosti. Jedná se spíše o úvěrovou 

výpomoc, patří mezi rizikové úvěry, 

• revolvingový úvěr – u tohoto úvěru banka stanovuje maximální výši jeho čerpání, tzv. 

„úvěrový rámec“ a termín, k němuž bude úvěr po splnění předem dohodnutých 

podmínek znovu obnoven, 

• kontokorentní úvěr – se odlišuje od ostatních úvěrů tím, že se poskytuje, místo na 

úvěrových účtech, na účtech běžných nebo přímo kontokorentních. Jinými slovy se 

jedná o povolený debet na běžném účtu klienta, který je nabízen a také schvalován 
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příslušnou bankou. Nejpodstatnější omezující podmínkou je splatnost kontokorentního 

úvěru nejpozději do jednoho roku, 

• směnečné úvěry – jejich návratnost je zajišťována směnkou jako jediným 

zajišťovacím nástrojem. Obecně je lze rozdělit na eskontní a akceptační, 

• lombardní úvěry – jsou úvěry, které se poskytují na základě zástavy cenných papírů. 

V případě, že cenný papír představuje směnka, hovoříme o lombardním úvěru 

směnečném. Klient o takový druh úvěru žádá v případě, že potřebuje hotovost, ale 

není ochoten své cenné papíry prodat. Proto banky poskytují lombardní úvěry do výše 

maximálně  60% tržní hodnoty zastavených cenných papírů. 

 

1.2.2.2  Investiční úvěry 
 

Investiční úvěry jsou určeny na financování projektů, které se týkají dlouhodobější 

perspektivy firmy, mluvíme tedy o investicích, které lze obecně rozdělit na: 

• kapitálové, tedy investice do hmotného investičního majetku (nemovitosti, 

stroje, technologie), 

• nehmotné investice týkající se know – how nebo obchodního tajemství či 

goodwill, 

• finanční investice, kde se investuje zpravidla do cenných papírů majetkového 

nebo dluhového charakteru. 

 

Investiční majetek často slouží jako záruka splacení úvěru, jelikož zdroje na splacení 

úvěru nelze vytvořit najednou. Existuje zde také provázanost s provozními úvěry, protože po 

dokončení investice dochází k nárůstu výroby, který je doprovázen také nárůstem požadavků 

na další provozní úvěry. Tuto skutečnost si musí každý, kdo žádá o investiční úvěr uvědomit. 

Do této velké skupiny úvěrů můžeme zařadit bezesporu: 

• klasické investiční úvěry – které banky poskytují na výstavbu nebo na pořízení 

investičních celků (nákup pozemků, výstavba inženýrských sítí nebo výstavba budov, 

nákup strojů atd.). Podstatné je zde rozlišit, zda se jedná o úvěr na nákup investičního 

celku, kdy se jedná o jednorázové poskytnutí úvěru nebo zda klient hodlá 

rekonstruovat, modernizovat nebo stavět a v tomto případě se jedná o spoluúčasti 

klienta na financování investice, 
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• konsorciální a syndikátní úvěry – tyto úvěry se používají při požadavcích klientů na 

objemově rozsáhlé  úvěry. Musí se vytvořit konsorcium bank na základě smlouvy o 

sdružení a je zvolena jedna banka, která stojí v čele sdružení a zastupuje při jednáních 

všechny sdružené banky. Syndikát představuje pevnější propojení zainteresované 

skupiny bank, kde se jedná o propojení založené na vzájemných kapitálových 

účastech, 

• hypoteční úvěry – jedná se o dlouhodobý úvěr na investice do nemovitostí, jehož 

splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti určité hodnoty. Hypoteční úvěr 

je definován v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech jako úvěr na investice do 

nemovitostí na území České republiky, na jejich výstavbu nebo pořízení a jehož 

splácení je zajištěno zástavním právem k této, i rozestavěné, nemovitosti. Pro 

hypoteční úvěr je charakteristické zajištění v podobě nemovitosti a financování je 

zajištěno emisí zvláštní formy dluhopisů, tzv. hypotečních zástavních listů, které má 

povolení vydávat pouze specializovaná tzv. hypoteční banka, což může být jakákoli 

obchodní banka, které bylo uděleno povolení k emisi těchto dluhových cenných 

papírů. Hypoteční úvěry se dělí na dva základní typy a to na hypoteční úvěry na 

bydlení a hypoteční úvěry na podnikání, 

• komunální úvěry (úvěry obcím) – představují z hlediska banky jedny 

z nejbezpečnějších úvěrů, které se poskytují na údržby, opravy nebo modernizace 

obecní infrastruktury, a které jsou dlouhodobého charakteru. Bezpečná návratnost 

poskytnutých peněžních prostředků spočívá v tom, že jsou zajišťovány budoucími 

obecními příjmy, které jsou nejen jisté, ale především plánovatelné, 

• úvěry rozvojové – představují investiční úvěry na financování rozvojových investic, 

ale dlouhodobost, nízká úroková marže a praktická nemožnost zajištění návratnosti 

vede k tomu, že tyto úvěry jsou poskytovány pouze specializovanými bankami 

(rozvojovými bankami), jejich poskytování je podporováno státem nebo 

specializovanými nestátními organizacemi (nadace, rozvojové fondy) a rozvojové 

bankovnictví funguje zpravidla na intervenčních, nikoli na komerčních principech, 

• úvěry konsolidační – jsou poskytovány za účelem záchrany dlužníka před úpadkem 

nebo insolvencí a tedy zároveň na ochranu dříve poskytnutých úvěrů ohrožených 

možným úpadkem dlužníka. 
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1.2.2.3  Americká hypotéka 
 

Americká hypotéka představuje výhodnou půjčku pouze pro lidi, kteří vlastní nějakou 

nemovitost a jsou ochotni ji dát bance do zástavy. Tato hypotéka se liší od ostatních hypoték 

především tím, že získané prostředky nemusí být použity nutně na nákup nemovitostí, ale 

naopak jí můžeme použít na jakékoli zboží či služby (např. cesta kolem světa nebo jazykový 

pobyt v zahraničí). Další výhodou je nižší úrok než u klasických hypoték a delší doba 

splatnosti než u spotřebitelských půjček. 

Nevýhodou jsou ovšem vysoké poplatky za poskytnutí úvěru (hypotéky) a nemalé 

výdaje za správu úvěrového účtu. Při nesplácení  úvěru může klient přijít i o zastavenou 

nemovitost. 

 

1.2.2.4  Spotřebitelské úvěry 
 

Spotřebitelské úvěry jsou úvěry, které banky, a nejen ony, poskytují občanům na 

nákup spotřebních předmětů. Rozlišujeme účelové a neúčelové spotřebitelské úvěry. Doba 

splácení se dá rozložit do několika let, maximální doba splatnosti je pět let. 

 

1.2.2.5  Úvěr z kreditní karty 
 

Vydáním kreditní karty banka stanoví klientovi úvěrový rámec, do jehož výše může 

úvěr čerpat. Peněžní prostředky jsou okamžitě k dispozici, stačí pouze použít kreditní kartu 

přímo u obchodníka nebo v bankomatu. Tato funkce ovšem představuje pouze doplněk 

k hlavní funkci kreditní karty a tou je bezhotovostní platební styk. Na rozdíl od klasického 

úvěru si zde klient nemusí žádat o každou půjčku, sám přesně vím jaký má úvěrový rámec a 

jak rychle jej může vyčerpat. Navíc tento rámec má revolvingovou formu, tudíž umožňuje 

klientovi být prakticky neustále zadlužen. Každý měsíc je ovšem povinnost splatit část dluhu 

a úroky. Úrokové sazby jsou velmi vysoké, ale klasické kreditní karty jsou spojeny 

s bezúročným obdobím (až čtyřicet pět dní), během kterých může klient splatit úvěr bez 

úroků. 
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 1.2.3  Úvěrové registry 
 

Úvěrový registr představuje databázi všech typů klientů, kteří mají spojitost 

s poskytnutým úvěrem a jeho účelem je poskytovat obchodním bankám a jiným úvěrovým 

společnostem údaje o klientech, které potřebují pro poskytování úvěrů a zamezit tak 

poskytování úvěrů nebonitním klientům. Úvěrové registry obsahují identifikační údaje 

klienta, údaje o klientově bonitě a hlavně úvěrovou historii klienta, která nám podává 

informace o tom, jaké úvěry klient splácel nebo splácí, u jaké banky či úvěrové společnosti a 

zda splácel řádně a včas nebo měl pozdní platby splátek úroku. Pokud má klient pozitivní 

úvěrovou historii, je při své další žádosti o úvěr zvýhodňován. 

Díky užívání úvěrových registrů se razantně urychluje celý proces poskytování úvěrů, 

protože kromě údajů o samotném klientovi se zde můžeme dozvědět i údaje o osobách, které 

za úvěr ručí. Úvěrové registry jsou nástrojem, který se už celá léta používá po celém světě. 

 

1.2.3.1  Úvěrový registr provozovaný Českou národní bankou 
 

Úvěrový registr, který vede Česká národní banka, vznikl na základě §38a zákona        

č. 21/1992 Sb., o bankách a umožňuje bankám bez souhlasu klienta se vzájemně informovat o 

bankovním spojení, identifikačních údajích o majitelích účtů a o záležitostech, které 

vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů. 

Centrální banka vytváří z těchto údajů informační databázi, která obsahuje informace 

jak o fyzických osobách podnikatelích, tak o právnických osobách, které jsou evidovány jako 

dlužníci. Tato databáze se nazývá Centrální registr úvěrů a přístup k němu mají všechny 

obchodní banky, které splňují podmínky stanovené vyhláškou České národní banky                

č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní 

banky. 

Předmětem registrace v Centrálním registru úvěrů jsou současné a potencionální 

závazky klientů, které zahrnují úvěrové riziko bez ohledu na velikost pohledávky účastníka 

registru s výjimkou u debetů na běžných účtech. 
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1.3  Porovnání leasingového a úvěrového financování 
 

Každý ze způsobů pořízení majetku má své výhody i nevýhody. Při rozhodování o 

způsobu financování dlouhodobého majetku pomocí úvěru či formou leasingu jsou klíčové tři 

oblasti: 

• administrativní náročnost a právo volně disponovat s majetkem, 

• daňové dopady, 

• finanční náročnost pořízení. 

 

1.3.1  Srovnání administrativní náročnosti a práva volně disponovat s majetkem 
 

Po stránce administrativní je mnohem populárnější leasing než úvěr, protože  při 

vyřizování leasingu nemusíme projít takovým množstvím procedur jako je tomu u úvěru. Při 

vyřizování leasingové smlouvy obvykle stačí pouze potvrzení o výši příjmů fyzické osoby, 

popsání rodinného stavu žadatele a písemný souhlas partnera s pořízením majetku na leasing. 

U osob vedoucích účetnictví jsou požadovány účetní závěrky za minulé roky, popřípadě 

meziroční účetní závěrka z aktuálního roku. Zajištění je vyžadováno pouze u majetku 

pořizovaného leasingem s velmi vysokou pořizovací cenou. Další administrativní úlevu 

poskytuje leasing především u dopravních prostředků, kde je dnes již všude zakomponováno 

povinné ručení i havarijní pojištění, které leasingové společnosti nabízejí za výhodnější cenu 

než samotné pojišťovny a tím výrazně ušetří čas, který by klient musel obětovat v rámci 

vyřizování těchto doplňkových záležitostí a také ušetří značné finanční prostředky. 

V případě úvěru je vyřizování značně složitější a to i přesto, že se banky pod tlakem 

jiných finančních institucí (především leasingových společností) snaží omezit složitost 

administrativního vyřizování úvěru. Je zřejmé, že u úvěrů je požadavek na zajištění 

poskytovaných produktů mnohem vyšší než u leasingu a to z toho důvodu, že v případě 

leasingu je vlastníkem pronajatého majetku po celou dobu splácení stále leasingová 

společnost, ale v případě úvěru se vlastníkem majetku stává okamžitě kupující, tedy dlužník 

banky. Zajištění úvěru je tedy pro banku prioritní a to již od nižších částek, než je tomu u 

leasingu. A právě nutnost najít vhodného ručitele nebo mít k dispozici majetek použitelný pro 

zřízení zástavního práva pro věřitele vede ke složitější administrativě. 

Velkou výhodou koupě na úvěr je skutečnost, že vlastnické právo k majetku přechází 

na kupujícího již dnem podpisu kupní smlouvy. Práva vlastníka volně s daným majetkem 
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nakládat tak nejsou žádným způsobem omezena. V tomto ohledu je leasing nevýhodný, 

protože po celou dobu trvání leasingové smlouvy je předmět leasingu stále majetkem 

leasingové společnosti a tedy jsou značně omezena práva nájemce jakkoli volně s majetkem 

disponovat. 

 

1.3.2  Daňové dopady 
 

Za podmínek stanovených v ZDP je u leasingu daňově uznatelným nákladem placené 

nájemné. U úvěru to jsou placené úroky z úvěru. Také poplatky spojené s uzavřením a 

vedením úvěrových účtů a leasingových smluv jsou při splnění podmínek ZDP daňový 

nákladem. V případě úvěru lze uplatňovat také daňové odpisy, což u leasingu zpravidla nejde. 

Výjimkou je pouze nehmotný majetek, u kterého může kromě vlastníka odpisovat i nájemce, 

který k tomuto majetku nabyl právo užívání za úplatu. Nájemce může odpisovat i v případě 

technického zhodnocení pronajatého hmotného majetku, je – li hrazeno nájemcem a pouze na 

základě písemné smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem. 

 

1.3.3  Finanční náročnost pořízení 
 

Poslední velmi důležitou oblastí, kterou je nutno zvažovat při rozhodování o pořízení 

majetku formou leasingu nebo úvěru, jsou skutečné peněžní výdaje, které musí poplatník 

vynaložit v průběhu trvání úvěrové či leasingové smlouvy (vztahu). Porovnáváním 

jednotlivých metod se zabývá aplikovaná finanční matematika. Jednou z možností jak 

porovnat výhodu leasingového či úvěrového financování je metoda čisté výhody leasingu, 

které se bude věnovat pozornost v další kapitole. Ve zkratce jde o porovnání čisté současné 

hodnoty investice financované leasingem a financované z úvěru. Čím vyšší čistá současná 

hodnota, tím výhodnější forma financování. 

Při matematickém  vyjádření této metody platí, že vyjde – li hodnota tohoto ukazatele 

kladná, pak platí, že je výhodnější financovaní investice prostřednictvím leasingu. V opačném 

případě je výhodnější použít úvěrového financování. 
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2.  POPIS VYBRANÝCH METOD HODNOCENÍ ZDROJŮ 
FINANCOVÁNÍ 
 

2.1  Cena leasingu a problematika akontace 

2.1.1  Cena leasingu 
 

Cenou za leasing je leasingová cena, která je placena nájemcem v pravidelných 

splátkách (měsíčně, čtvrtletně, ročně apod.) pronajímateli a zahrnuje nejen postupné splátky 

pořizovací ceny majetku, ale také leasingovou marži a v neposlední řadě ostatní náklady 

pronajímatele v souvislosti s pronajatým majetkem, které jsou v rámci leasingových splátek 

přesouvány na nájemce (jedná se především o úroky z úvěru, který si leasingová společnost 

vede u banky za účelem pořízení leasingového majetku). Celková výše leasingové ceny je 

poté dána součtem jednotlivých leasingových splátek. Klíčovým aspektem v každé leasingové 

smlouvě je tzv. leasingový koeficient, který udává o kolik je vyšší leasingová cena 

pronajatého majetku oproti ceně pořizovací. Vyjadřuje jaký násobek pořizovací ceny 

pronajatého majetku zaplatí nájemce pronajímateli za dobu trvání leasingové smlouvy a tím 

nám poskytuje základní orientační měřítko pro zhodnocení nabídek jednotlivých leasingových 

společností. 

 

2.1.2  Problematika „akontace“ 
 

Pojem akontace je běžně spojován výlučně s leasingem, ale z hlediska ZDP může 

tento termín znamenat velké riziko, jelikož právě ZDP akontaci nezná. Proto se může stát, že 

ve chvíli, kdy bude v leasingové smlouvě uveden pojem akontace bez dalšího vysvětlení, 

může nastat problém při posuzování daňové uznatelnosti. V praxi pod tímto pojmem najdeme 

většinou tyto ekvivalenty: 

• první zvýšená splátka nájemného – zde je daňově uznatelným nákladem 

poměrná část celkového nájemného týkajícího se daného zdaňovacího období, 

• záloha na splátky nájemného – v tomto případě jsou tyto zálohy postupně 

zúčtovávány do jednotlivých řádných splátek nájemného, 

• záloha na kupní cenu – zde platí, že tuto zálohu do nákladů v průběhu trvání 

leasingové smlouvy převádět nelze. Tato záloha vstupuje až do pořizovací 
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ceny majetku v okamžiku jeho odkoupení nájemcem a do nákladů může být 

zahrnuta až po skončení leasingu formou odpisů. 

 

2.2  Cena úvěru – analýza úvěrového rizika 
 

2.2.1  Analýza úvěrového rizika u podnikatelských subjektů 
 

U podnikatelských subjektů musí být analýza klienta a jeho podnikatelských záměrů 

důkladná, banka musí znát jejich finanční historii, finanční toky a všechny ostatní obdobné 

informace. Významným ukazatelem při analýze klienta je charakteristika finanční a 

majetkové struktury subjektu. Tuto strukturu lze definovat jako poměr mezi majetkem (nositel 

potřeby finančních zdrojů) a závazky (zdroj – kapitál). Jednoduše řečeno, banka posuzuje 

prioritně bonitu klienta, čímž je myšlena jeho ekonomická situace a schopnost splácet úvěr. 

  

2.2.2  Analýza úvěrového rizika u občanů 
 

U občanů postačuje pouhý rozbor, zda veškeré jejich příjmy postačují na úhradu všech 

jejich výdajů, a to včetně budoucích výdajů spojených s přijetím nového úvěru, protože 

návratnost úvěru u této skupiny žadatelů není vázána na realizaci jejich podnikatelských 

záměrů, které by měly být kryty úvěrem. 

 

2.2.3  Rating 
 

Rating je nezávislé hodnocení klienta, prováděné nezávislými ratingovými 

agenturami, které musí splňovat všeobecně známá kritéria věrohodnosti. Rating 

charakterizuje schopnost klienta dostát svým závazkům, postihuje veškerá agentuře známá 

rizika, a proto je důležitým podkladem pro rozhodování investorů, bank a obchodních 

partnerů, kteří uvažují o možné budoucí spolupráci s hodnoceným subjektem. Toto nezávislé 

hodnocení může ušetřit, nejen bankám, značné náklady při získávání informací o společnosti 

a navazování obchodní spolupráce. 
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2.2.4  Zajištění úvěru 
 

Zajištění úvěru nebo – li ručení za úvěr představuje způsob zajištění závazků, v našem 

případě úvěru, ve formě písemného prohlášení ručitele vůči věřiteli, tedy bance, že uspokojí 

jeho nároky v případě, že dlužník svůj závazek nesplnil. Písemné prohlášení ručitele 

(ručitelské prohlášení) čili záruční listina představuje pro banku nebo jiného věřitele záruku. 

Smluvní ručení obvykle vzniká na základě příkazní nebo také mandátní smlouvy, kdy dlužník 

(povinná osoba) v roli mandanta žádá ručitele o vystavení záruky. Na základě mandátní 

smlouvy vydá ručitel písemné prohlášení, že pohledávku uspokojí, jestliže jí neuspokojí 

dlužník. Osoba, která toto prohlášená vystaví se stává ručitelem. Pokud za stejný závazek ručí 

více ručitelů, ručí každý z nich věřiteli za celý dluh.  

Zvláštní formou je ručení solidární, které představuje ručení dvou a více dlužníků 

k témuž plnění, k němuž jsou vázáni rukou společnou a nerozdílnou. 

 

2.3  Metody hodnocení zdrojů financování 
 

2.3.1  Metoda RPSN a výpočet leasingového/úvěrového koeficientu 

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které umožňuje lépe zhodnotit 

výhodnost nebo naopak  nevýhodnost nabízeného úvěru či leasingu. RPSN udává procentní 

podíl z dlužné částky, který musí dlužník (klient) zaplatit za období jednoho roku v 

souvislosti se splátkami úvěru, správou úvěrového účtu a dalšími výdaji spojenými s 

čerpáním úvěru. 

Poskytovatel úvěru (leasingu) je ze zákona povinen uvádět u své nabídky i RPSN (tato 

povinnost je částečně omezena, např. u úvěrů nižších než 5000 Kč nebo u úvěrů splatných 

nejdéle do tří měsíců apod.). Pokud poskytovatel tuto povinnost nesplní, je jím poskytnutý 

úvěr automaticky úročen diskontní sazbou ČNB (což je zpravidla pro zákazníka výhodnější). 

Obdobnou povinnost mají i poskytovatelé v ostatních zemích EU, vyplývá to ze směrnice 

98/7/ES. 

Při uzavírání úvěru (leasingu) je obvykle velmi obtížné porovnat nabídky jednotlivých 

poskytovatelů pouze podle roční úrokové sazby úvěru (leasingu). Často jsou vyžadovány 

různé dodatečné platby (poplatky za uzavření smlouvy, za správu úvěru, za vedení účtu, u 
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leasingu první zvýšená splátka, odkupní cena předmětu apod.), a proto RPSN, které zahrnuje 

všechny tyto platby a je zásadně na roční bázi, tak usnadňuje orientaci při porovnání různých 

nabídek. 

RPSN vyjadřuje úrokovou míru, pro kterou se rovná čistá současná hodnota získaných 

příjmů čisté současné hodnotě výdajů (splátek, poplatků apod.), jedná se tedy o takové r, pro 

které platí následující rovnice: 

, kde                                                    (2.1) 
 

m…... je počet poskytnutých půjček,  

Ai …..je výše i-té poskytnuté půjčky,  

ti ……je doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byla i-tá půjčka 

poskytnuta,  

n ……je počet plateb,  

Bj …...je výše j-té platby (splátky, poplatku atd.),  

sj doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byl j-tý poplatek zaplacen.  

Z této rovnice se r zpravidla počítá numericky pomocí počítačových programů (viz. 

výsledky vlastních výpočtů v rámci programu Microsoft Excel), neboť analytické řešení je 

obvykle příliš složité. 

Leasingový koeficient (u úvěru koeficient navýšení) patří mezi základní ukazatele 

při hodnocení ceny leasingu (úvěru). Je výrazným orientačním bodem pro žadatele o 

konkrétní zdroj financování (leasing / úvěr), ale také pro konkurenci. Proto je vhodné, aby 

v této kapitole bylo popsáno matematické vyjádření jeho výpočtu pro obě základní formy 

financování: 

PC
ZCZSsplátek

LK ∑ ++
=

.1
               , kde                                                                          (2.2) 

1. ZS………………………………první zvýšená splátka, 

ZC…………………………………zůstatková cena předmětu leasingu, 

PC…………………………………pořizovací cena předmětu leasingu, 

LK…………………………………leasingový koeficient. 
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úvěruvýše
úrokůpoplatkůúvěruvýšeKN ∑ ∑++

=
     , kde                                                          (2.3) 

KN……………………………..koeficient navýšení. 

2.3.2 Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr 
 

Tato metoda je založena na srovnání diskontovaných výdajů na leasing a 

diskontovaných výdajů na úvěr. Spočívá v provedení následujících čtyř kroků: 

1. Kvantifikace výdajů, které podniku vzniknou v souvislosti s pořízením majetku formou                     

leasingu. Zpravidla se jedná o mimořádnou splátku a sumu pravidelných splátek 

(měsíčních/čtvrtletních).  

Tyto výdaje snížíme o daňovou úsporu (=leasingový daňový štít). Matematicky lze 

tento krok znázornit následovně: 

dn
n

LS
SLDU s

n

t
t

s ⋅⋅
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=
∑
=1)(

        , kde                                                                                 (2.4) 

DU (LS)s………daňová úspora z leasingových splátek v s – tém roce, 

LSt…………………….leasingová splátka v období t, 

n………………..počet splátek během leasingové operace, 

ns……………………….počet splátek v roce s, 

d……………….sazba daně z příjmu. 

2. Kvantifikace výdajů, které by podnik vynaložil  při financování úvěrem  (tzn. splátky 

úvěru). Tyto výdaje opět snížíme o daňovou úsporu (=odpisový a úrokový daňový štít), který 

lze vyjádřit následovně: 

Daňová úspora u odpisů DU(O):   

DU(O) = daňové odpisy · sazba daně z příjmu                                                                     (2.5) 
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Daňová úspora z úrokových plateb DU(UP): 

DU(UP) = úrokové platby · sazba daně z příjmu                                                                  (2.6) 

3. Výdaje z obou předcházejících kroků diskontujeme. Důležité je stanovení diskontní sazby. 

Vzhledem k tomu, že výdaje jsou již upraveny o vliv daně, tak diskontní sazba je také po 

zdanění. Pro diskontované výdaje v jednotlivých obdobích (DVt) platí : 

DVt  = výdaje v příslušném období · odúročitel.                                                                   (2.7) 

Odúročitel     
( )( )tud ⋅−+

=
11

1                    , kde                                                               (2.8) 

d……..sazba daně z příjmu, 

u……..příslušná diskontní sazba, 

t……..příslušné období, kdy proběhla platba. 

Celkové diskontované výdaje (DV) jsou potom sumou diskontovaných výdajů 

v jednotlivých obdobích: 

∑
=

=
T

t
tDVDV

1

                     , kde T……..je počet období                                                     (2.9) 

4. Výběr nejlepší varianty financování, tedy takové, která má nejnižší diskontované výdaje. 

2.3.3  Metoda čisté výhody leasingu 

Metoda je založena na porovnání čisté současné hodnoty investice financované 

úvěrem (NPVU) a čisté současné hodnoty investice financované formou leasingu (NPVL). 

Čistá současná hodnota  investice, financované úvěrem, může být definována takto: 

( ) ( )
( )

K
i

OddNT
NPV

N

n
n

nnn
U −

+

⋅+−⋅−
= ∑

=1 1
1

               , kde                                                  (2.10) 

Tn............tržby, které investice přináší v jednotlivých letech životnosti, 

Nn……...náklady na výrobu v jednotlivých letech životnosti (bez odpisů), 

On...........odpisy v jednotlivých letech životnosti, 
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n………..jednotlivá léta životnosti, 

N……….doba životnosti, 

i…….......úrokový koeficient, upravený o vliv daně, 

d………..daňový koeficient, 

K………..kapitálový výdaj. 

Čistou současnou hodnotu investice financované leasingem lze vyjádřit následovně: 

( ) ( ) ( )
( )∑

= +

−⋅−−⋅−
=

N

n
n

nnn
L i

dLdNT
NPV

1 1
11

      , kde                                                            (2.11) 

Ln………leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti (doba leasingu=doba   

životnosti). 

Porovnáním obou výše uvedených čistých současných hodnot investice dostaneme 

čistou výhodu leasingu. Jestliže je NPVL › NPVU, výhodnější formou financování je leasing, 

naopak, je – li NPVL ‹ NPVU, pak je výhodnější forma financování úvěr. 

Čistou výhodu leasingu (ČVL) můžeme matematicky vyjádřit takto: 

ČVL = NPVL – NPVU  ,                                                                                           (2.12) 

po úpravě výše uvedených definičních vztahů (2.10) a (2.11) získáme:    

( )

( )[ ]
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⋅−+

⋅+−⋅
−=
∑ ∑
= =

n

N

n

N

n
nn

id

OddL
KČVL

11

1
1 1                                                                               (2.13) 

Pokud je kapitálový výdaj větší než součet aktualizovaných leasingových splátek po 

zdanění a aktualizovaných odpisových daňových štítů v jednotlivých letech, je čistá výhoda 

leasingu pozitivní a leasingové financování je výhodnější než formou úvěru. Pokud je tomu 

naopak, pak je výhodnější financovat investiční majetek pomocí úvěru. 
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3.  APLIKACE VYBRANÝCH METOD A NÁVRH OPTIMÁLNÍ 
FORMY FINANCOVÁNÍ 

 

3.1  Výchozí situace 

Pro aplikaci metod popsaných v teoretické části byl jako investiční předmět vybrán 

obráběcí stroj v hodnotě dvou miliónů korun. Financování bylo zvoleno formou leasingu, 

který se žádal od společností UniCredit Leasing CZ, a.s. a ČSOB Leasing, a.s.. Žádost o úvěr 

byla předložena Československé obchodní bance, a.s. a Ober bank, a.s., přičemž pro analýzu 

úvěru byla nakonec zvolena první zmíněná banka, která nabídla čtyři možnosti úvěrového 

financování. V následující podkapitole jsou uvedeny jednotlivé nabídky výše jmenovaných 

společností. 

 

3.1.1  Nabídka finančního leasingu od UniCredit Leasing CZ, a.s. 

Společnost UniCredit Leasing CZ, a.s. nabízí hned čtyři možnosti leasingového 

financování, které jsou přehledně zobrazeny v následujících tabulkách: 

 

Tabulka 3.1 -  Nabídka UniCredit Leasingu  na 60 měsíců, měsíční splácení 

UniCredit Leasing CZ, a.s. : měsíční splácení při době trvání leasingu 60 měsíců 
Pořizovací cena v Kč 2000000  

Mimořádná leasingová splátka v % 0% 5% 10% 15% 20% 

Mimořádná leasingová splátka v Kč 0 100000 200000 300000 400000

Leasingové splátky v Kč   39011 37061 35110 33160 31209

Smluvní paušální poplatek v Kč 2500 

Zůstatková hodnota v Kč 1000 

Měsíční pojištění v Kč 972 

Pojišťovna: Kooperativa poj. , a.s. 

Spoluúčast na pojištění v Kč 10000 

Zdroj: nabídka společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. 
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Tabulka 3.2 -  Nabídka UniCredit Leasingu na 60 měsíců, čtvrtletní  splácení 

UniCredit Leasing CZ, a.s. : čtvrtletní splácení při době trvání leasingu 60 měsíců 
Pořizovací cena v Kč 2000000 

Mimořádná leasingová splátka v % 0% 5% 10% 15% 20% 

Mimořádná leasingová splátka v Kč 0 100000 200000 300000 400000

Leasingové splátky v Kč  116302 110487 104672 98857 93042

Smluvní paušální poplatek v Kč 2500 

Zůstatková hodnota v Kč 1000 

Měsíční pojištění v Kč 2916 

Pojišťovna: Kooperativa poj. , a.s. 

Spoluúčast na pojištění v Kč 10000 

Zdroj: Nabídka UniCredit Leasing CZ, a.s. 

 

 

 

Tabulka 3.3 -  Nabídka UniCredit Leasingu na 72 měsíců, měsíční splácení 

UniCredit Leasing CZ, a.s. : měsíční splácení při době trvání leasingu 72 měsíců 
Pořizovací cena v Kč 2000000 

Mimořádná leasingová splátka v % 0% 5% 10% 15% 20% 

Mimořádná leasingová splátka v Kč 0 100000 200000 300000 400000

Leasingové splátky v Kč  33531 31854 30178 28501 26825

Smluvní paušální poplatek v Kč 2500 

Zůstatková hodnota v Kč 1000 

Měsíční pojištění v Kč 972 

Pojišťovna: Kooperativa poj. , a.s.  

Spoluúčast na pojištění v Kč 10000 

Zdroj: Nabídka UniCredit Leasing CZ, a.s. 
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Tabulka 3.4 - Nabídka UniCredit Leasingu na 72 měsíců, čtvrtletní  splácení 

UniCredit Leasing CZ, a.s. : čtvrtletní splácení při době trvání leasingu 72 měsíců 
Pořizovací cena v Kč 2000000 

Mimořádná leasingová splátka v % 0% 5% 10% 15% 20% 

Mimořádná leasingová splátka v Kč 0 100000 200000 300000 400000

Leasingové splátky v Kč  99947 94950 89952 84955 79958

Smluvní paušální poplatek v Kč 2500 

Zůstatková hodnota  v Kč 1000 

Měsíční pojištění v Kč 2916 

Pojišťovna: Kooperativa poj. , a.s.  

Spoluúčast na pojištění v Kč 10000 

Zdroj: Nabídka UniCredit Leasing CZ, a.s. 

 

3.1.2  Nabídka finančního leasingu od ČSOB Leasing, a.s. 

Druhá vybraná leasingová společnost nabízí pouze dvě varianty leasingového 

financování lišící se dobou trvání leasingové smlouvy. Doba trvání leasingu je totožná 

s předešlými nabídkami UniCredit Leasingu CZ, a.s., ale perioda splácení je pouze měsíční. 

Ostatní detaily jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách: 

Tabulka 3.5 - Nabídka ČSOB Leasingu na dobu trvání 60 měsíců, měsíční splácení 

ČSOB Leasing , a.s. : měsíční splácení při době trvání leasingu 60 měsíců 
Pořizovací cena v Kč 2000000 

Mimořádná leasingová splátka v % 0% 5% 10% 15% 20% 

Mimořádná leasingová splátka v Kč 0 100000 200000 300000 400000

Leasingové splátky v Kč  39827 37836 35844 33853 31862

Smluvní paušální poplatek v Kč 0 

Zůstatková hodnota v Kč 1000 

Měsíční pojištění v Kč 1250 

Pojišťovna: Kooperativa poj. , a.s.  

Spoluúčast na pojištění v Kč 10000 

Zdroj: Nabídka ČSOB Leasing, a.s. 
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Tabulka 3.6 - Nabídka ČSOB Leasingu na 72 měsíců, měsíční  splácení 

ČSOB Leasing , a.s. : měsíční splácení při době trvání leasingu 72 měsíců 
Pořizovací cena v Kč 2000000 

Mimořádná leasingová splátka v % 0% 5% 10% 15% 20% 

Mimořádná leasingová splátka v Kč 0 100000 200000 300000 400000

Leasingové splátky v Kč  34365 32647 30929 29211 27492

Smluvní paušální poplatek v Kč 0 

Zůstatková hodnota v Kč 1000 

Měsíční pojištění v Kč 1250 

Pojišťovna: Kooperativa poj. , a.s.  

Spoluúčast na pojištění v Kč 10000 

Zdroj: Nabídka ČSOB Leasing, a.s. 

 

3.1.3  Nabídka bankovního úvěru od Československé obchodní banky, a.s. 
 

Československá obchodní banka, a.s. nabídla k financování obráběcího stroje čtyři 

varianty úvěru. Nabízeny jsou dvě možnosti doby splatnosti úvěru a každá zvlášť ještě nabízí 

dvě varianty splácení a to anuitní a lineární. Všechny varianty jsou uvedeny níže: 

Tabulka 3.7 – Investiční úvěr na technologii na dobu trvání pěti let od ČSOB, a.s. 

Investiční úvěr na technologii A (doba trvání úvěru 5 let) – ČSOB, a.s. 

Výše úvěru v Kč 2000000 

Způsob splácení Anuitní Lineární 

Roční úroková sazba 8,14% 8%

Měsíční splátka v Kč 40230 40111

Poplatek za poskytnutí úvěru 0,5% z částky úvěru, minimálně 2000 Kč 

Vedení úvěrového účtu 200 Kč / měsíčně po dobu trvání úvěru 

Zdroj: Nabídka úvěru od Československé obchodní banky, a.s. 
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Tabulka 3.8 – Investiční úvěr na technologii na dobu trvání tří let od ČSOB, a.s. 

Investiční úvěr na technologii B (doba trvání úvěru 3 roky) – ČSOB, a.s. 

Výše úvěru v Kč 2000 000 

Způsob splácení Anuitní Lineární 

Roční úroková sazba 8,07% 7,9%

Měsíční splátka v Kč 62467 62322

Poplatek za poskytnutí úvěru 0,5% z částky úvěru, minimálně 2000 Kč 

Vedení úvěrového účtu 200 Kč / měsíčně po dobu trvání úvěru 

Zdroj: Nabídka úvěru od Československé obchodní banky, a.s. 

 

 

3.2  Porovnání nabídek leasingových společností dle vybraných kritérií 

Na nabídky vybraných leasingových společností byly aplikovány metody hodnocení 

investice, které jsou uvedeny v druhé kapitole bakalářské práce. Jedná se tedy především o 

leasingový koeficient, metodu RPSN, metodu diskontovaných výdajů a metody čisté výhody 

leasingu.  

 

3.2.1  Zhodnocení nabídek pomocí leasingového koeficientu a metody RPSN 

Výše leasingového koeficientu  je základním prvotním ukazatelem výhodnosti  či 

nevýhodnosti konkrétní leasingové nabídky financování. V následujících tabulkách jsou 

uvedeny vypočítané leasingové koeficienty UniCredit Leasing CZ, a.s. u všech variant 

akontací (0%, 5%, 10%, 15% a 20%) , které jsou doplněny o vypovídající grafy. 
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Tabulka 3.9 -  Výpočet leasingového koeficientu nabídky UniCredit Leasingu CZ, a.s. 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

Tabulka 3.10 - Výpočet leasingového koeficientu nabídky UniCredit Leasingu CZ, a.s. 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

 

UniCredit Leasing (60 měsíců) – měsíční splácení 

První zvýšená splátka v % 0% 5% 10% 15% 20% 

První zvýšená splátka v Kč 0 100000 200000 300000 400000

Splátka vč. pojištění v Kč 39983 38033 36082 34132 32181

Suma splátek v Kč 2398980 2281980 2164920 2047920 1930860

Zůstatková hodnota v Kč 1000 

Leasingová cena v Kč 2399980 2382980 2365920 2348920 2331860

Pořizovací cena v Kč 2000000 

Leasingový koeficient 1,19999 1,19149 1,18296 1,17446 1,16593

UniCredit Leasing (60 měsíců) – čtvrtletní  splácení 

První zvýšená splátka v % 0% 5% 10% 15% 20% 

První zvýšená splátka v Kč 0 100000 200000 300000 400000

Splátka vč. pojištění v Kč 117274 111459 105644 99829 94014
Suma splátek v Kč 2345480 2229180 2112880 1996580 1880280

Zůstatková hodnota v Kč 1000 

Leasingová cena v Kč 2346480 2330180 2313880 2297580 2281280
Pořizovací cena v Kč 2000000 

Leasingový koeficient 1,17324 1,16509 1,15694 1,14879 1,14064



29   

 

Graf 3.1 - Vývoj koeficientů UniCredit Leasingu (smlouva na 60 měsíců) 
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Z grafu 3.1  jasně vyplývá, že čtvrtletní splácení je vůči měsíčnímu výhodnější. 

 

 

Následující dvě tabulky ukazují leasingové koeficienty v případě trvání leasingové 

smlouvy po dobu 72 měsíců, opět je zde rozlišeno měsíční a čtvrtletní splácení: 

 

Tabulka 3.11 - Výpočet leasingového koeficientu nabídky UniCredit Leasingu CZ, a.s. 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

 

UniCredit Leasing (72 měsíců) – měsíční splácení 

První zvýšená splátka v % 0% 5% 10% 15% 20% 

První zvýšená splátka v Kč 0 100000 200000 300000 400000

Splátka vč. pojištění v Kč 34503 32826 31150 29473 27797
Suma splátek v Kč 2484216 2363472 2242800 2122056 2001384
Zůstatková hodnota v Kč 1000 

Leasingová cena v Kč 2485216 2464472 2443800 2423056 2402384 

Pořizovací cena v Kč 2000000 

Leasingový koeficient 1,242608 1,232236 1,2219 1,211528 1,201192
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Tabulka 3.12 - Výpočet leasingového koeficientu nabídky UniCredit Leasingu CZ, a.s. 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

            Graf 3.2 Vývoj koeficientů UniCredit Leasingu (smlouva na 72 měsíců) 

Vývoj koeficientů UnicreditLeasing ( 72 měsíců )
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Opět můžeme vidět na grafu 3.2, že čtvrtletní forma splácení u leasingu na 72 měsíců 

je výhodnější než měsíční splácení. Obecně lze říci, že v případě UniCredit Leasingu je 

výhodnější kratší časová varianta leasingu a čtvrtletní forma splácení. 

 

 

 

 

UniCredit Leasing (72 měsíců) – čtvrtletní  splácení 
První zvýšená splátka v % 0% 5% 10% 15% 20% 

První zvýšená splátka v Kč 0 100000 200000 300000 400000

Splátka vč. pojištění v Kč 100919 95922 90924 85927 80930
Suma splátek v Kč 2422056 2302128 2182176 2062248 1942320
Zůstatková hodnota v Kč 1000 

Leasingová cena v Kč 2423056 2403128 2383176 2363248 2343320
Pořizovací cena v Kč 2000000 

Leasingový koeficient 1,211528 1,201564 1,191588 1,181624 1,17166
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Další dvě tabulky ukazují leasingové koeficienty v případě ČSOB Leasing, a.s.. Zde 

se budou porovnávat pouze dvě varianty doby splatnosti (60 a 72 měsíců), ale pouze jedna 

forma splácení (měsíční splácení) při stejné výši akontací jako u UniCredit Leasingu CZ, a.s.. 

Následující tabulky nám umožní porovnat v konečném efektu leasingové koeficienty dvou 

rozdílných leasingových společností: 

 

Tabulka 3.13 - Výpočet leasingového koeficientu nabídky ČSOB Leasingu, a.s. 

Zdroj: Vlastní výpočty                                                                                                                                 

 

 

 

Tabulka 3.14 - Výpočet leasingového koeficientu nabídky ČSOB Leasingu,a.s. 

Zdroj: Vlastní výpočty                                                                                                                                 

 

 

ČSOB Leasing (60 měsíců) – měsíční splácení 

První zvýšená splátka v % 0% 5% 10% 15% 20% 

První zvýšená splátka v Kč 0 100000 200000 300000 400000

Splátka vč. pojištění v Kč 41077 39086 37094 35103 33112
Suma splátek v Kč 2464620 2345160 2225640 2106180 1986720
Zůstatková hodnota v Kč 1000 

Leasingová cena v Kč 2465620 2446160 2426640 2407180 2387720
Pořizovací cena v Kč 2000000 

Leasingový koeficient 1,23281 1,22308 1,21332 1,20359 1,19386

ČSOB Leasing (72 měsíců) – měsíční splácení 

První zvýšená splátka v % 0% 5% 10% 15% 20% 

První zvýšená splátka v Kč 0 100000 200000 300000 400000

Splátka vč. pojištění v Kč 35615 33897 32 179 30461 28742
Suma splátek v Kč 2564280 2440584 2316888 2193192 2069424
Zůstatková hodnota v Kč 1000 

Leasingová cena v Kč 2565280 2541584 2517888 2494192 2470424
Pořizovací cena v Kč 2000000 

Leasingový koeficient 1,28264 1,270792 1,258944 1,247096 1,235212
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             Graf  3.3 - Vývoj  leasingových koeficientů ČSOB Leasing, a.s. 
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 Z grafu 3.3 lze jasně vyčíst, že v případě nabídek ČSOB Leasingu je výhodnější si 

zvolit kratší dobu trvání leasingu, tedy 60 měsíců.  

Celkově lze za nejlepší variantu formy financování z hlediska leasingového 

koeficientu označit leasing UniCredit Leasingu na 60 měsíců se čtvrtletním splácením. 

 

Další aplikovanou metodou hodnocení  je metoda RPSN, která byla použita u všech  

leasingových nabídek obou společností a jejíž výsledky lze porovnatelně vidět v níže 

umístěné tabulce: 

 

Tabulka 3.15 -  Výsledné hodnoty metody RPSN v % 

Výsledné hodnoty metody RPSN v % 

První zvýšená 

splátka v % 

UniCredit 

Leasing  

60 měsíců 

měsíční 

splácení 

UniCredit 

Leasing  

60 měsíců

čtvrtletní 

splácení 

UniCredit 

Leasing  

72 měsíců 

měsíční 

splácení 

UniCredit 

Leasing  

72 měsíců 

čtvrtletní 

splácení 

ČSOB 

Leasing 

60 měsíců 

měsíční 

splácení 

ČSOB 

Leasing 

72 měsíců 

měsíční 

splácení 

0% 7,731 7,196 7,738 7,277 8,903 8,915
5% 7,778 7,216 7,785 7,301 8,961 8,973
10% 7,829 7,238 7,837 7,327 9,023 9,038
15% 7,887 7,262 7,895 7,356 9,094 9,109
20% 7,951 7,288 7,961 7,389 9,173 9,188
Zdroj: Vlastní výpočty                                                                                                                                 
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Výsledné hodnoty v tabulce 3.15 je možné zřetelněji porovnat v následujících grafech, 

které porovnávají nejen leasingové společnosti navzájem, ale i jednotlivé formy splácení 

navzájem: 

 

Graf 3.4 - RPSN UniCredit Leasing CZ, a.s. ( smlouva na 60 měsíců) 

RPSN Unicredit Leasing (smlouva na 60 měsíců)
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Graf  3.5 - RPSN  UniCredit Leasing CZ, a.s. ( smlouva na 72 měsíců) 

RPSN Unicredit Leasing ( smlouva na 72 měsíců )
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Z grafů 3.4 a 3.5 lze vyčíst, že ať si zvolíme jakoukoli časovou variantu trvání 

leasingové smlouvy (mj. smlouva na 60 měsíců je výhodnější), tak bychom měli upřednostnit 

čtvrtletní splácení, které vychází z hlediska metody RPSN výhodněji. 
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Graf 3.6 -  Závislost RPSN na první zvýšené splátce 

Závislost RPSN na první zvýšené splátce (smlouva na 60 měsíců)
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Graf 3.7 -  Závislost RPSN na první zvýšené splátce 

Závislost RPSN na první zvýšené splátce při 72 měsících

8,915% 8,973% 9,038% 9,109% 9,188%

7,738% 7,785% 7,837% 7,895% 7,961%

7%

8%

8%

9%

9%

10%

0% 5% 10% 15% 20%
První zvýšená splátka

R
P

S
N

Měsíční splácení ČSOB Měsíční splácení UniCredit
 

 

Grafy 3.6 a 3.7 vypovídají ve prospěch UniCredit Leasingu CZ, a.s., jelikož  v případě 

obou časových variant vychází lépe RPSN  právě této společnosti.  

Podle metody RPSN je nejvýhodnější nabídkou opět UniCredit Leasing se smlouvou 

na 60 měsíců se čtvrtletním splácením. 
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3.2.2  Zhodnocení nabídek Metodou diskontovaných výdajů 
 

V případě metody diskontovaných výdajů nám z hlediska klienta jde především o co 

nejnižší vynaložené výdaje. Jak vysoké diskontované výdaje bude mít klient při teoretickém 

využití jakékoli z nabízených leasingových nabídek můžeme vidět v tabulce: 

 
Tabulka 3.16 - Výše diskontovaných výdajů v Kč 

Zdroj: Vlastní výpočty    

                                                                                                                              

Graf 3.8 - Diskontované výdaje (UniCredit Leasing, 60 měsíců) při různé výši akontace 
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Graf 3.9 - Diskontované výdaje (UniCredit Leasing, 72 měsíců) při různé výši akontace 

Diskontované výdaje ( smlouva na 72 měsíců ) při  různé výši první zvýšené 
splátky
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Graf 3.10 - Diskontované výdaje (smlouva na 60 měsíců) při různé výši akontace 

Diskontované výdaje ( smlouva na 60 měsíců ) při  různé výši 
první zvýšené splátky
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Graf 3.11 -  Diskontované výdaje (smlouva na72 měsíců) při různé výši akontace 

Diskontované výdaje ( smlouva na 72 měsíců ) při  různé výši 
první zvýšené splátky
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Z grafů 3.8 až 3.11 vychází jako nejvýhodnější varianta financování z hlediska 

nejnižších výdajů opět UniCredit Leasing s dobou trvání smlouvy 60 měsíců a čtvrtletním 

splácením. 

 

 

3.2.3  Aplikace metody Čisté výhody leasingu 
 

Pomocí metody čisté výhody leasingu je možné již jednoznačně říci, ve kterých 

konkrétních případech je lepší využít financování formou úvěru nebo naopak formou 

leasingu. Této metodě byly podrobeny, jako všem výše zmíněným metodám, taktéž všechny 

uvedené varianty leasingového financování. Výše úrokové sazby byla stanovena jako 

průměrná hodnota všech ročních úrokových sazeb z úvěrů, které jsou v bakalářské práci také 

hodnoceny. Výsledky této metody jsou uvedeny v tabulce: 

 

 

Tabulka 3.17 - Čistá výhoda leasingu (smlouva na 60 měsíců) 

Zdroj: Vlastní výpočty                                                                                                                                 

 

Z tabulky 3.17 je možné potvrdit jako nejvýhodnější nabídku leasingu UniCredit 

Leasing CZ, a.s. s leasingovou smlouvou v době trvání 60 měsíců a čtvrtletní periodou 

splácení. 

 

Čistá výhoda leasingu – vhodnější forma financování  

UniCredit Leasing – smlouva na 60 měsíců 

Kapitálový výdaj 2000 000 Kč 

Měsíční splácení Čtvrtletní splácení První zvýšená 

splátka ČVL Vybraná forma ČVL Vybraná forma 

0% 22076,21 leasing 40662,25 leasing
5% 33565,48 leasing 51629,59 leasing
10% 45095,30 leasing 62596,93 leasing
15% 56584,57 leasing 73564,28 leasing
20% 68114,38 leasing 84531,62 leasing
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Tabulka 3.18 - Čistá výhoda leasingu (smlouva na 72 měsíců) 

Zdroj: Vlastní výpočty                                                                                                                                 

 
Tabulka 3.19 -  Čistá výhoda leasingu (smlouva na 60 a 72 měsíců) 

Zdroj: Vlastní výpočty                                                                                                                                 

3.2.4  Shrnutí výsledků porovnání leasingového financování 
 

Když shrneme výsledky všech tří metod hodnocení formy financování pomocí 

leasingu, můžeme říci, že až na metodu RPSN, která nevychází v případě zvolené varianty 

leasingu nejlépe, je podle dalších dvou stejně významných metod nejvýhodnější leasingovou 

nabídkou leasing na dobu trvání šedesáti měsíců, při dvaceti procentní „akontaci“,  se 

čtvrtletní periodou splácení od UniCredit Leasing CZ, a.s. 

Čistá výhoda leasingu – optimální forma financování  

UniCredit Leasing – smlouva na 72 měsíců 

Kapitálový výdaj 2000 000 Kč 

Měsíční splácení Čtvrtletní splácení První zvýšená 

splátka ČVL Vybraná forma ČVL Vybraná forma 

0% -52273,07 úvěr -33369,46 úvěr
5% -38663,71 úvěr -20351,52 úvěr
10% -25101,59 úvěr -7317,91 úvěr
15% -11492,23 úvěr 5700,03 leasing
20% 2069,89 leasing 18717,97 leasing

Čistá výhoda leasingu – optimální forma financování  

ČSOB Leasing – smlouva na 60 a 72 měsíců 

Kapitálový výdaj 2000 000 Kč 

Měsíční splácení (60 měsíců) Měsíční splácení (72 měsíců) První zvýšená 

splátka ČVL Vybraná forma ČVL Vybraná forma 

0% -20321,24 úvěr -102835,39 úvěr
5% -7169,40 úvěr -87289,33 úvěr
10% 6022,98 leasing -71743,28 úvěr
15% 19174,82 leasing -56197,23 úvěr
20% 32326,65 leasing -40603,94 úvěr
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3.3  Porovnání nabídek úvěrového financování dle vybraných kritérií 
 

Stejně jako v případě leasingu i zde jsou aplikovány vybrané metody hodnocení 

efektivnosti investice do dlouhodobého majetku. Jedná se především o koeficient  navýšení 

úvěru, metodu roční procentní sazby nákladů (RPSN) a metody diskontovaných výdajů. 

Logicky se zde neprovádí metoda čisté výhody leasingu, která se aplikuje výhradně na 

leasingové nabídky a která je již použita v podkapitole 3.2.3.  

 

3.3.1  Zhodnocení nabídek pomocí koeficientu navýšení a metody RPSN 
 

Při výpočtu koeficientu navýšení se vychází z jiných informací než jak tomu bylo u 

leasingu, a proto jsou pro přehled tyto informace zobrazeny v následujících  tabulkách spolu 

s výslednými hodnotami koeficientů navýšení. Přehledné porovnání mezi jednotlivými 

variantami úvěrů od Československé obchodní banky, a.s. je znázorněno v doplňujícím grafu 

3.12: 

 

Tabulka. 3.20 - Koeficient navýšení – Československá obchodní banka, a.s. 

  Koeficient navýšení - Československá obchodní banka, a.s. 

Doba trvání úvěrové smlouvy v letech 5 

Výše úvěru v Kč 2000 000

Poplatek za poskytnutí úvěru v Kč 10 000

Vedení úvěrového účtu v Kč 200 Kč / měsíčně

Anuitní forma splácení úvěru 

Roční úroková sazba v % 8,14%

Měsíční úroková sazba v % 0,65%

Měsíční splátka úvěru v Kč 40 686,92
Koeficient navýšení 1,22

Lineární forma splácení úvěru 

Roční úroková sazba v % 8%

Měsíční úroková sazba v % 0,64%

Jistina úvěru v Kč 33333,33
 Koeficient navýšení 1,20
Zdroj: Vlastní výpočty                                                                                                                                 
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Tabulka 3.21 -  Koeficient navýšení – Československá obchodní banka, a.s. 

Koeficient navýšení - Československá obchodní banka, a.s. 

Doba trvání úvěrové smlouvy v letech 3 

Výše úvěru v Kč 2000 000

Poplatek za poskytnutí úvěru v Kč 10 000

Vedení úvěrového účtu v Kč 200 Kč / měsíčně

Anuitní forma splácení úvěru 

Roční úroková sazba v % 8,07%

Měsíční úroková sazba v % 0,65%

Měsíční splátka úvěru v Kč 62 737,34
Koeficient navýšení 1,13

Lineární forma splácení úvěru 

Roční úroková sazba v % 7,9%

Měsíční úroková sazba v % 0,64%

Jistina úvěru v Kč 55555,56
Koeficient navýšení 1,12
Zdroj: Vlastní výpočty    

                                                                                                                              

Graf 3.12 – Koeficienty navýšení Československé obchodní banky, a.s. 
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Graf 3.12 ukazuje, že nejnižší koeficient má tříletý úvěr s lineární formou splácení. 
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Při aplikaci metody RPSN se vychází ze údajů v tabulce 3.20 a 3.21, tudíž 

v následující tabulce je uvedena pouze hodnota RPSN v procentech: 

 

Tabulka 3.22 - Metoda RPSN – výsledná hodnota RPSN v % 

Metoda RPSN – výsledná hodnota RPSN v % 

Doba trvání úvěru v letech 5

Anuitní splácení 

RPSN měsíční v % 0,713
RPSN roční v % 8,906

Lineární splácení 

RPSN měsíční v % 0,704
RPSN roční v % 8,782
Doba trvání úvěru v letech 3

Anuitní splácení 

RPSN měsíční v % 0,719
RPSN roční v % 8,977

Lineární splácení 

RPSN měsíční v % 0,707
RPSN roční v % 8,816
Zdroj: Vlastní výpočty     

                                                                                                                             

Graf 3.13 -  Závislost RPSN na době splatnosti úvěru 
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Z Grafu 3.13 je zřetelně vidět, že nejnižší a tedy nejvýhodnější RPSN  nabízí pětiletý 

úvěr s lineární formou splácení. Výsledek této metody je tedy opačný ve srovnání 

s koeficientem navýšení. 

 

3.3.2  Zhodnocení nabídek metodou diskontovaných výdajů 
 

V případě použití metody diskontovaných výdajů se vychází z informací obsažených 

v tabulce 3.20 a 3.21, protože se zde vychází ze stejných dat jako u výpočtu koeficientu 

navýšení i metody RPSN. Následující tabulka ukazuje pouze výsledné částky diskontovaných 

výdajů u jednotlivých variant úvěrů: 

 

Tabulka 3.23 - Metoda diskontovaných výdajů v Kč 

Metoda diskontovaných výdajů v Kč 

 Úvěr na dobu trvání 5 let Úvěr na dobu trvání 3 roky 

 Anuitní splátky Lineární splátky Anuitní splátky Lineární splátky

Diskontované 

výdaje v Kč 2023578 2022409 2021186 2014180

Zdroj: Vlastní výpočty       

                                                                                                                           

Graf 3.14 - Vliv doby a formy splácení na výši diskontovaných výdajů 
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Graf 3.14 nám dává informaci o tom, že nejnižší diskontované výdaje bude klient mít 

v případě realizace tříletého úvěru s lineární formou splátek. 
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3.3.3  Shrnutí výsledků porovnání úvěrového financování 
 

Stejně jako tomu bylo v případě leasingového financování, tak i v případě financování 

úvěrem, dvě ze tří použitých metod (tedy s výjimkou metody RPSN) vyhodnotily jako 

nejvýhodnější variantu financování úvěrem nabídku od Československé obchodní banky, a.s. 

na dobu trvání tří let s lineární formou splácení. 

 

3.4  Souhrnné vyhodnocení a stanovení optimální varianty financování 
 

Nyní mezi sebou porovnáme nejlepší variantu leasingu (UniCredit Leasing CZ, a.s. na 

dobu trvání šedesáti měsíců, čtvrtletním splácením, akontací dvacet procent) a nejlepší 

variantu úvěru (ČSOB, a.s. úvěr na dobu trvání tři let s lineárním splácením), abychom mohli 

s jistotou říci, která forma financování je v našem případě nejvýhodnější. Výsledky všech 

metod u obou porovnávaných forem financování jsou shrnuty v následující tabulce: 

 

Tabulka 3.24 - Souhrnné vyhodnocení nejlepších variant financování leasingem a úvěrem 

Souhrnné vyhodnocení nejlepších variant financování leasingem a úvěrem 

Metody hodnocení efektivnosti investic Leasing Úvěr 

Koeficient navýšení leasing/úvěr 1,14064 1,12179

Metoda roční procentní sazby nákladů 7,288% 8,816%

Metoda diskontovaných výdajů 2036538 Kč 2014180 Kč

Metoda čisté výhody leasingu úvěr 

Optimální varianta financování Úvěr 

Zdroj: Vlastní výpočty                                                                                                                                 

 

Celá tato práce je koncipována z pohledu klienta, který hledá nejoptimálnější formu 

financování dlouhodobého investičního majetku, v našem případě obráběcího stroje. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek, který má sloužit k podnikání, musí být bráno 

v úvahu to, že klientovi se vyplatí odepisovat daný majetek jako daňově uznatelnou položku, 

dávat si do nákladů splátky úvěru a ještě si snížit základ daně o úroky placené z úvěru. Navíc 

může volně s majetkem disponovat bez omezení a provádět na něm konkrétní úpravy, což u 

leasingu je dosti administrativně náročné nebo zpravidla nemožné. Přesto, že je leasing 
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celkově pohodlnější a jednodušší na pořízení, je úvěr z hlediska podnikatele finančně 

výhodnější, což minimálně dokazuje výše diskontovaných výdajů. 

Leasing je určitě pohodlnější a lepší řešení pro člověka, který si chce pořídit majetek 

bez účelu podnikání (např. rodinné auto) a nezajímají ho daňové a jiné úlevy, které nabízí 

úvěr, ale v případě našeho klienta se jednoznačně nejlepší formou  financování majetku jeví 

tříletý úvěr s lineárním splácením, který nabízí Československá obchodní banka, a.s. 
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ZÁVĚR 
 

Cílem bakalářské práce bylo posouzení vybraných forem financování dlouhodobého 

majetku a doporučit firmě nejvýhodnější způsob jeho financování.  

Po celkovém zhodnocení především praktické části je možné tvrdit, že obě 

analyzované formy financování jsou si téměř rovnocenné. Rozdíly mezi nimi nejsou razantní 

a jedná se pouze o konkrétní potřeby klienta. Obě nejlepší varianty, jak v případě úvěru, tak 

leasingu, mají své výhody i nevýhody, ale celkově ani jedna nebyla podstatně horší než ta 

druhá.  

První metoda, tedy leasingový koeficient a koeficient navýšení u úvěru spolu 

s metodou RPSN, ukázala, že i když v případě koeficientu vychází výhodněji jedna nabídka, 

tak v případě RPSN to neplatí a opačně. Tento jev se potvrdil jak v případě leasingu, tak 

v případě úvěru. Výhodnější koeficient měl úvěr a naopak tomu nižší RPSN měl leasing. 

Metoda diskontovaných výdajů potvrdila svým výsledkem variantu, která vzešla 

z výpočtu koeficientů. Je tedy již druhou metodou, která potvrzuje stejný výsledek a tím je 

výhodnější financování úvěrem, který má nižší diskontované výdaje. 

Metoda čisté výhody leasingu označila jako výhodnější variantu leasingové 

financování, ovšem za předpokladu, že byla použita taková roční úroková sazba úvěru, která 

představovala průměrnou hodnotu úrokových sazeb ze všech čtyř použitých úvěrů. Nejlepší 

analyzovaná nabídka úvěru má ovšem nižší úrokovou sazbu než byl zvolený průměr a tedy 

v jeho konkrétním případě by tato metoda vyzněla opět ve prospěch úvěru. 

Po konečném zhodnocení výsledků všech metod vyšla jako nejvýhodnější varianta 

financování majetku bankovní úvěr s dobou splatnosti tři roky a s lineárním splácením od 

Československé obchodní banky, a.s. 

Rozhodující je tedy jaký druh majetku si chceme pořídit a za jakým účelem. Je vhodné 

vědět, zda chceme předmět sloužící k podnikání (kde hrají roli daňové aspekty či nákladové 

položky) nebo chceme předmět pro osobní potřebu a nestojíme tedy o zdlouhavé, 

administrativně náročné a ne vždy úspěšné vyřizování.  

Při současné škále nabízených produktů v oblasti financování si může každá firma 

sama zvolit takový produkt, který nejvíce vyhovovat jejím potřebám. 
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