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Abstrakt: Cílem této práce je charakterizovat vybrané alternativní metody financování-

leasing, faktoring, forfaiting- a zjistit, která metoda je výhodnější a za jakých podmínek. 

První polovina práce je věnována každé metodě zvlášť, je uvedena charakteristika, co 

může každá z nich nabídnout, jsou popsány možnosti každé metody a následně definovány 

jejich výhody a nevýhody. Kapitola zabývající se současným stavem financování uvádí, 

jak se leasing a faktoring vyvíjel v jednotlivých letech a jaká je momentální situace. Závěr 

práce je věnován vzájemnému srovnání leasingu a úvěru. 

 

Klíčová slova: metody financování, leasing, faktoring, forfaiting. 

 

Abstract: The aim of this work is to characterize the selected alternative methods of 

financing, leasing, factoring, forfeiting, and determine which method is preferable and 

under what conditions. The first half is devoted to each method separately, the 

characterization is given of what each can offer, are described the possibilities of each 

method and then define their advantages and disadvantages. Chapter dealing with the 

current state funding notes as leasing and factoring, has evolved in different years and what 

the current situation. The final part cross-comparison of leasing and credit. 
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1 Úvod 
Proto, aby mohl kterýkoliv subjekt v prostředí tržní ekonomiky rozvíjet svou činnost, nebo 

vůbec existovat, musí k tomu mít potřebné zdroje. Zdroje, kterými bude financovat potřeby 

a potenciální předměty, které ke své činnosti potřebuje. Je nutné soustřeďovat peněžní 

prostředky, rozdělovat je a používat, a tím vyvíjet určitou finanční činnost. Jinými slovy 

řečeno, obstarávání finančních zdrojů nebo kapitálu a následné použití těchto financí 

k pořízení statků potřebných k podnikání nebo na úhradu výdajů pro činnost podniku 

můžeme jednoslovně nazvat financování. Konkurence na domácím i světovém trhu je stále 

tvrdší a tvrdší a výrobci a prodejci jsou nuceni k uzavírání kupních smluv často za 

podmínek, které jsou na hranici jejich vlastní ekonomické únosnosti. Kupující usilují stále 

intenzivněji o dosažení výhodnějších platebních podmínek a současně je jejich úsilí 

směřováno na snížení kupní ceny, a není výjimkou, že dochází k odkladům termínů 

splatnosti. Převaha nabídky nad poptávkou vede ve stále větší míře k uvolnění platební 

morálky kupujících. Potřeba poskytnutí dodavatelského úvěru spolu s tlakem na snížení 

kupní ceny vede výrobce opakovaně k akceptování takových podmínek kupní smlouvy, 

které je mohou v dlouhodobém časovém horizontu přivést až k úpadku. Proto společnosti, 

podnikatelé hledají v této situaci nejrůznější možnosti financování, které by jim umožnily 

na konkurenčním poli co nejlépe obstát. Relativně snadno dostupné možnosti financování 

zůstávají nevyužity. Proč tomu tak je? Svou roli v tom hraje malý zájem nebo nízký stupeň 

informovanosti odborné veřejnosti. Je známo, že podniky se nacházejí v době hospodářské 

krize a nelehké ekonomické situace. Každá společnost se snaží nalézt prostředky pro 

financování své činnosti. Banky a finanční ústavy si pečlivě prověřují každého 

potenciálního klienta, který má zájem o úvěr. Z toho vyplývá, že pokud podnik nenese 

dobré jméno na trhu a není dostatečně důvěryhodný, získat úvěr není jednoduché. A často 

ani dobrá bonita společnosti bankám v této době krize nestačí. Existence firem je založena 

na tom, zda dobře a s rozvahou nakládají se svým majetkem. Opakem a špatným příkladem 

může být podnik, který nedbale a nerozvážně nakládá se svými prostředky. Podniky se bez 

finančních prostředků neobejdou, proto mohou leasing, faktoring a forfaiting představovat 

dobré cesty pro financování podnikových činností. 

 

Alternativních metod financování je celá škála. Pro bakalářskou práci byly vybrány 

leasing, faktoring, forfaiting jako některé z možností alternativního financování. Po 

uvážení všech výhod a nevýhod se následně rozhodne, kterou metodu by mohl podnik 
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využít pro profinancování konkrétní potřeby. 

Cílem bakalářské práce je, zjistit, která z alternativních metod financování (leasing, 

faktoring, forfaiting) je nejvýhodnější a jaké podmínky k tomu musí mít, aby byla pro 

firmu nebo společnost výhodná.  
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2 Alternativní metody financování 

V současné době se řada malých, středních a někdy i větších podniků potýká                       

s nedostatkem prostředků nutných pro financování své výrobní a prodejní činnosti.  

  

Financování prostřednictvím leasingu má oproti bankovnímu financování tu výhodu, že je 

zajištěna půjčka předmětem financování a navíc nabízí mnoho dalších služeb, mezi které 

patří například doprava, montáž, pojištění nebo poradenský servis. Leasing je již nyní 

častým prostředkem naplnění investičních záměrů zejména malých a střeních firem nebo 

začínajících podnikatelů. Leasing se také rychle rozvíjí díky své schopnosti přizpůsobit se 

požadavkům klientů a také rozšiřuje svou nabídku. Při úvahách, zda využít leasing jako 

jednu z forem alternativního financování je nutné zvážit faktor času a učinit srovnatelnými 

veškeré nákladové položky vynakládané v různých časových obdobích. Na tomto základě 

pak lze porovnat leasing s jinými možnostmi financování. 

 

Další alternativní formou získávání použitelných finančních prostředků při omezeném 

přístupu k bankovním úvěrům je faktoring a forfaiting. Konkrétnější význam faktoringu 

a forfaitingu je např. snižování rizik, co se týče dodavatelů, nebo při uzavírání 

hospodářských smluv. Je třeba, aby bylo nejdřív promyšleno, zda spolupráce 

s faktoringovou společností je výhodná a zda ji využít, či nikoli. Rozhodnutí musí vycházet 

z dlouhodobé podnikatelské strategie, protože výsledky spolupráce se často projeví až 

s delším časovým odstupem. Charakteristické pro tyto metody, jako i pro jiné oblasti, je 

neustálé zvyšování konkurenčního tlaku.  

 

2.1 LEASING 

Charakteristiku leasingu v odborné literatuře definuje autor Valouch následovně:  

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

Smlouvu o pronájmu. Leasing je tedy pronájem (nájem) hmotných nebo nehmotných věcí  

a práv. Pronajímatel (osoba, která majetek pronajímá) poskytuje za úplatu nebo jiné 

nepeněžní plnění nájemci (osobě, která získává možnost majetek používat) právo danou 

věc v průběhu doby pronájmu používat. Důležité je, že po dobu pronájmu zůstává majetek 

ve vlastnictví pronajímatele. Na nájemce přechází pouze právo daný majetek používat. 

Leasing je tedy možné chápat jako finanční produkt, kterým je možné financovat pořízení 
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většinou movité věci a který je charakterizován vazbou na financovaný předmět. Nebo je 

ho možné chápat také jako formu podnikání, jehož podstatou je pronájem výrobků             

a výrobních prostředků na určité období na základě úhrady leasingových poplatků formou 

splátek. Leasingové operace a jejich druhy byly vytvořeny během řady let. Leasing je 

produkt, který se objevil v ČR teprve po roce 1989 a má za sebou několik let poměrně 

rychlého rozvoje.                     [9] 

 

Důležitým datem pro leasing je datum 1. 1. 2009, kde v pojetí leasingu v české legislativě 

je platba daně z přidané hodnoty. Pokud má nájemce povinnost odkoupit předmět leasingu, 

leasingová společnost odvádí DPH jednorázově na začátku leasingové operace. Nájemci 

vzniká nárok na odpočet DPH, pokud zákon o DPH odpočet připouští. Způsob úhrady 

DPH nájemcem na pronajímatele je upraven v leasingové smlouvě. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den předání předmětu leasingu nájemci do užívání. Pronajímateli 

vystaví do 15 dnů daňový doklad na DPH z celkové ceny finančního pronájmu, daňovým 

dokladem v tomto případě nebude splátkový kalendář. Část zákazníků, kteří plánovali 

investici v dlouhodobějším horizontu, vyřešila své aktuální potřeby formou leasingového 

financování ještě na konci roku 2008, kdy platil původní daňový režim. 

 

Příklad 

Splátkový kalendář, který uvádí autor Valouch, před zavedením daňové reformy:  

Tabulka 1 

Splátkový kalendář Základ daně Sazba DPH 

K úhradě celkem 

Číslo 

splátky 

Datum 

zdanitelného 

plnění 

Jednotková 

cena bez 

DPH 20% 

1. 7. 6. 2008 200 000 40 000 240 000 

2. 15. 6. 2008 50 000 10 000 60 000 

3. 15. 9. 2008 50 000 10 000 60 000 

4. 15. 12. 2008 50 000 10 000 60 000 

5. 15. 3. 2009 50 000 10 000 60 000 

6. 15. 6. 2009 50 000 10 000 60 000 

7. 15. 9. 2009 50 000 10 000 60 000 

8. 15. 12. 2009 50 000 10 000 60 000 

9. 15. 3. 2010 50 000 10 000 60 000 

10. 15. 6. 2010 50 000 10 000 60 000 
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11. 15. 9. 2010 50 000 10 000 60 000 

12. 15. 12. 2010 50 000 10 000 60 000 

13. 15. 3. 2010 50 000 10 000 60 000 

Zdroj: odborná publikace autora Valoucha                                                     [9] 

 

Splátkový kalendář po zavedení daňové reformy: 

Splátkový kalendář Základ daně Sazba DPH 

K úhradě celkem 

Číslo 

splátky 

Datum 

zdanitelného 

plnění 

Jednotková 

cena bez 

DPH 20% 

1. 23. 1. 2009 200 000 40 000 240 000 

2. 23. 1. 2009 15 389 3 078 18 467 

3. 5. 2. 2009 15 389 3 078 18 467 

4. 5. 3. 2009 15 389 3 078 18 467 

5. 5. 4. 2009 15 389 3 078 18 467 

.       

.       

.       

60. 5. 12. 2013 15 389 3 078 18 467 

Zdroj: www.chytrerychle.cz                 [33] 

 

Na splátkových kalendářích před novelizací je důležité všimnout si datumu zdanitelného 

plnění, kdy v prvním případě bylo DPH odváděno kvartálně, kdežto ve druhém (po 

novelizaci) je to měsíčně. 

 

Další novelizace týkající se leasingu k datu 1. 4. 2009:  

 týká se pouze prvních tří odpisových skupin; pro 1.odpisovou skupinu doba nájmu 

nesmí být kratší než 36 měsíců, pro 2. skupinu 54 měsíců a 3. skupinu 114 měsíců  

 odkupní cena po skončení nájmu nesmí být nižší než zůstatková cena, který by 

majetek měl při rovnoměrném daňovém odepisování 

 tento majetek po skončení nájmu musí být zahrnut do obchodního majetku a dále 

být odepisován (pokud je to možné) 

 doba nájmu nemovitosti musí být alespoň 30 let 
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Co vše lze leasingem pořídit: 

 osobní a užitkové automobily,  

 nemovitosti,  

 stroje a zařízení,  

 technologické celky a výrobní linky,  

 obráběcí, svářecí, stavební, textilní, polygrafické a jiné stroje, 

 výpočetní a kancelářská techniku,  

 zdravotnická a telekomunikační zařízení,  

 pracovní a zemědělské stroje,  

 vybavení provozoven,  

 stavební stroje a manipulační technika              [27] 

 

Výhody leasingu 

 klient nepotřebuje mít hotové peněžní prostředky, aby si pořídil nějaký majetek 

(urychlení zavedení investice do provozu), 

 kapitál, který podnik díky leasingu nepoužije na koupi předmětu, může investovat 

pro jiné potřeby podniku, 

 leasingová společnost nese inflační riziko (růst ceny majetku v čase) , 

 leasingové splátky mohou být při domluvě s leasingovou společností shodné se 

skutečnými výkonovými parametry; tak může nájemce splácet jen tolik, kolik 

předmět leasingu produkuje, nebo jaký finanční objem realizuje, 

 pokud je předmět využíván jen během sezóny, pak je možná dohoda s leasingovou 

společností o nepravidelných splátkách, 

 je lépe dostupný (dostaneme ho snáz než úvěr u banky),  

 méně náročný na úvěruschopnost podniku. 

 

Nevýhody leasingu 

 klient není vlastníkem majetku (pokud by leasingová společnost vyhlásila bankrot, 

přichází o tento majetek a už ho nemůže využívat), 

 jsou vyšší náklady (obecně je dražší) – v leasingových splátkách musí klient 

leasingové společnosti zaplatit úrok, a tudíž pořízení leasingem může být dražší než 

pořízení předmětu úvěrem nebo hotově,  

 klient leasingové společnosti má omezená vlastnická práva k předmětu leasingu; po 

celou dobu pronájmu patří předmět leasingu leasingové společnosti a nájemce 
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nemůže vykonávat úpravy bez jejího souhlasu, 

 některá rizika (odcizení nebo úplné zničení předmětu) jsou přenášena na nájemce; 

výjimka nastává tehdy, pokud by byla od pojišťovny poskytnuta náhrada v plné 

výši, 

 jestli-že by nájemce vypověděl smlouvu, činí tuto výpověď s rizikem dosti 

vysokého penále, 

 u finančního leasingu, po skončení nájmu přechází do vlastnictví klienta již 

odepsaný majetek (musí ho sešrotovat, zlikvidovat a obstarat si nový…). 

 

2.1.1 Cena leasingu  

Tato cena je placena v pravidelných splátkách (měsíčně, čtvrtletně, ročně). Výše této ceny 

je dána celkovým součtem jednotlivých splátek. Leasingová cena zahrnuje:  

 splátky pořizovací ceny majetku, 

 leasingovou marži (zisk leasingové společnosti), 

 náklady pronajímatele, které jsou převáděny na nájemce (úroky z úvěru, který si 

leasingová společnost obstará na pořízení majetku, který dále pronajímá nájemci; 

případné další poplatky bance). 

 

V souvislosti s leasingovou cenou se často objevuje tzv. leasingový koeficient. Tento 

koeficient udává, o kolik je leasingová cena pronajatého předmětu vyšší oproti pořizovací 

ceně. Udává, jaký násobek pořizovací ceny předmětu leasingu zaplatí nájemce společnosti.  

 

Příklad pro výpočet leasingové ceny:  

Společnost XXX, s. r. o. uvažuje o leasingu nákladního automobilu, jehož pořizovací cena 

činí 2 000 000 Kč. Doba pronájmu u leasingové společnosti bude 5 let a na základě 

splátkového kalendáře zaplatí v prvním měsíci splátku ve výši 535 000 Kč a poté bude 

pravidelně splácet 60 měsíců ve výši 27 750 Kč.  

 

Řešení: 

Leasingová cena = souhrn jednotlivých splátek:  

Leasingová cena = 535 000 + 60 x 27 750 = 2 200 000 Kč. 

Leasingový koeficient = poměr leasingové ceny a pořizovací ceny: 

Leasingový koeficient = 2 200 000 / 2 000 000 = 1,1. 
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         3. předání předmětu nájmu 

Podnik by tedy celkově za nákladní automobil zaplatil 2 200 000 Kč, při leasingovém 

koeficientu 1,1. Což znamená 110% pořizovací ceny a tudíž o 200 000 Kč navíc. 

 

2.1.2 Finanční leasing 

Finanční leasing je v současné době jedním z běžně využívaných nástrojů v tržní 

ekonomice. Jeho šíření začalo v padesátých letech 20. století v USA. V zemích západní 

Evropy je leasing systematicky využíván od šedesátých let 20. století. V naší zemi se začal 

využívat od devadesátých let s rozvojem tržní ekonomiky. 

 

Je základním typem, kdy financovaný předmět je po celou dobu majetkem financující 

(leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka. 

Vlastnictví předmětu financování významně snižuje riziko leasingové společnosti. Riziko 

odcizení nebo zničení při havárii je kryto havarijním pojištěním. Toto pojištění může mít 

nižší sazby než individuální pojištění, protože leasingová společnost může s pojišťovnou 

sjednat lepší sazby. Kromě pojištění předmětu je možné rovněž pojistit riziko nesplácení   

z důvodu ztráty pracovní schopnosti, ztráty zaměstnání apod. Naše zákony (o dani z 

příjmu, dani z přidané hodnoty) pojem „leasing“ přímo neobsahují, ale mluví o něm jako               

o „finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci“.              [30] 

 

 

 

Schéma 1 – Finanční leasing  

                1. kupní smlouva 

   

 

    PRONAJÍMATEL           NÁJEMCE 

 

      

 

Zdroj: vlastní             

      

 

          

5. úhrada kupní ceny po ukončení 

nájmu 

    4. úhrada splátek nájemného 

2. úhrada kupní ceny 
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Příklad 

Vypočítejte cenu finančního leasingu a jednotlivé splátky osobního automobilu při těchto 

podmínkách: pořizovací cena: 540 000 Kč; leasingový koeficient 1,2; DPH k předmětu 

20%; DPH k leasingové marži 20%; trvání leasingu 36 měsíců, akontace 0 Kč, odkup         

0 Kč.  

 

Řešení:  

Cena vozu bez DPH: 540 000 Kč  Cena vozu s DPH: 648 000 Kč  

 

Trvání leasingu: 36 měsíců   Splátka: 540 000/36=15 000 Kč 

 

DPH: 0,2*540 000= 108 000 Kč  DPH z předmětu leasingu v každé splátce: 

 108 000/36= 3 000 Kč 

 

Marže leasingu(dle leas.koef 1,2):  Podíl marže v jedné splátce:  

108 000 Kč     108 000/36= 3 000 Kč   

   

DPH z marže:     DPH z marže v každé splátce: 

108 000*0,2= 21 600 Kč   21 600/36= 600 Kč 

 

Cena celkem: 777 600 Kč   Měsíční splátka: 21 600 Kč 

Při stanovených podmínkách by měsíční splátky osobního automobilu činily 21 600 Kč a 

cena celkem by za 36 měsíců trvání leasingu činila 777 600 Kč.  

  

Typy finančního leasingu: 

 přímý finanční leasing (direct lease)- v případě přímého finančního leasingu 

dochází na základě požadavku nájemce k nákupu předmětu pronajímatelem a na 

základě leasingové smlouvy k jeho pronájmu uživateli 

 

 nepřímý finanční leasing neboli prodej a zpětný pronájem (sale and lease back) - 

nepřímý finanční leasing označuje situaci, kdy firma prodá majetek leasingové 

společnosti a ta jej zpětně pronajme původní firmě; fyzicky však majetek neopustí 

svoje místo 
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2. předání předmětu 

3. splátky nájemného 

2.1.3 Operativní (provozní) leasing 

Jaký je rozdíl mezi operativním a finančním leasingem? Podstata spočívá ve vlastnictví 

předmětu nájmu. Tento předmět zůstává ve vlastnictví společnosti i po skončení smlouvy. 

Kdežto finanční leasing předává po skončení smlouvy předmět klientovi. V České 

Republice využívají operativní leasing ve většině případů živnostníci nebo společnosti. Je 

také často využíván v odvětvích, kde je velmi rychlý technologický pokrok. Výhodou 

operativního leasingu je skutečnost, že pronajimatel zajišťuje servisní služby a nese 

veškerá rizika (porouchání majetku, riziko inflační). Operativní leasing má délku trvání 

minimálně 12 měsíců a maximálně 60 měsíců. Z toho lze usoudit, že operativní leasing má 

krátkodobější charakter, než leasing finanční. 

 

Schéma 2 – Operativní leasing 

1. fáze 

 

 

 

 

 

2. fáze 

 

 

 

 

 Zdroj: www. auditucetnictvi.cz                           [34] 

 

                     

Další dělení operativního leasingu 

Operativní leasing se dále rozděluje na Full service leasing - Otevřená kalkulace (FSL-

OK) a Full service leasing - Uzavřená kalkulace (FSL-UK). Výhody a nevýhody FSL-

OK a FSL-UK pro názornost jsou ukázány na vozidle.  

Při variantě FSL-UK je v ceně splátky (spolu se silniční daní, pojištěním                             

a administrativním poplatkem) formou předem pevně definovaných nákladů, zahrnut 

kompletní servis, pneuservis a náhradní vozidlo. 

NÁJEMCE 

NÁJEMCE 

PRONAJÍMATEL 

PRONAJÍMATEL 

1. nájemní smlouva 

4. vrácení předmětu 

pronájmu 
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Při variantě FSL-OK jsou tyto technické služby (kompletní servis, pneuservis a náhradní 

vozidlo) zahrnuty do splátky jen formou záloh na budoucí reálné výdaje. 

 

 

Srovnání operativního leasingu a finančního leasingu z pohledu společností 

obchodujících s automobily 

Pro společnosti s více vozidly (3 a více) je z finančního hlediska téměř vždy výhodnější 

operativní leasing. Důvodem můžou být jak hromadné slevy, které leasingové společností 

nabízejí (u finančního leasingu nejsou často realizovány), tak daňové zvýhodnění.             

U operativního leasingu není potřeba žádné akontace. Vozidlo, díky tomu, že je v majetku 

leasingové společnosti a nikoliv klienta, „ušetří“ podniku náklady na zaměstnávání lidí, 

kteří se ve společnosti starají o věci, jako jsou např. STK, vyřizování pojistných událostí, 

zajišťování náhradních vozů apod.) 

 

Díky poslední daňové reformě (výše uvedená a platná od 1. 1. 2009), -ale nejen díky ní- je 

pro všechny podnikající společnosti jednoznačně výhodnější operativní leasing. Finanční 

leasing je stále nejlepším řešením pro soukromé osoby. 

 

2.1.5 Leasingové operace 

Podle leasingového nájemce je možno leasingové operace obecně rozdělit na leasing 

podnikatelský, spotřebitelský, komunální. 

 

a) Podnikatelský leasing je charakteristický tím, že leasingovým nájemcem je 

podnikatelský subjekt s různým právním statutem, a to jak organizace, tak konkrétní osoba. 

Nájemce se musí leasingové společnosti prokázat například tím, že jí předloží 

podnikatelský záměr, vývoj a stav ekonomiky a tím leasingová společnost posoudí kvalitu 

podnikatelského subjektu. 

 

b) Spotřebitelský leasing je definován jako leasing, kde leasingovým nájemcem není 

podnikatel, ale soukromá osoba, manželé nebo rodina. U tohoto druhu leasingu je třeba 

prokázat leasingové společnosti skutečný příjem občanů a to z toho titulu, aby byla 

zajištěna návratnost investice leasingové společnosti. 
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c) Komunální leasing je specifikován tím, že leasingovým nájemcem jsou zastupitelstva 

měst a obcí nebo rozpočtová organizace. Dále pak se jedná o leasing pro školy, nemocnice, 

nadace, vědecké a výchovné ústavy.  

Komunální leasing představuje jednu z alternativních metod pořízení investice pro 

komunální sféru.  

 

Je-li tedy leasingovým nájemcem komunální sféra, můžeme podle majetkoprávních vztahů 

na začátku a na konci leasingového kontraktu vyčlenit 

 komunální finanční leasing, 

 komunální operativní leasing, 

 komunální zpětný leasing. 

 

Leasingové operace – členění: 

 typy leasingu z hlediska změny majetkoprávních vztahů na začátku a na konci 

leasingové operace, 

 druhy leasingu podle teritoria, 

 tuzemský komunální leasing, 

 zahraniční komunální leasing, 

 typy leasingu podle komodity, která je předmětem leasingové operace, 

 členění leasingových operací podle typu leasingového nájemce, 

 rozdělení leasingových operací podle typů leasingového pronajímatele,  

 typy komunálního leasingu z hlediska změny majetkoprávních vztahů na začátku a 

na konci leasingu. 

 

2.1.6 Leasing nemovitostí a věcí movitých 

Leasing nemovitostí 

Z celkového objemu leasingových obchodů tvoří leasing nemovitostí velmi malé procento, 

protože má specifika (především právní a daňové) a je finančně náročný. Leasing 

nemovitostí se v řadě svých rysů liší od leasingu movitých věcí. Nemovitosti jsou stavby   

a pozemky, které je možné pronajímat formou operativního pronájmu. V případě 

finančního pronájmu je nemovitostí myšlena jen stavba, protože pozemky nelze pronajímat 

touto formou.  
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 Každá smlouva na finanční leasing nemovitosti je individuální a je sjednána podle 

zvláštní konkrétní pronajímané nemovitosti, 

 dalším specifickým rysem u finančního leasingu nemovitostí je doba, na kterou je 

smlouva uzavřena. Jedná se obvykle o 10 a více let. 

 

Mezi výhody financování nemovitostí leasingem lze zařadit stejně jako u věcí movitých tu 

skutečnost, že leasingová společnost je vlastníkem dané nemovitosti do doby ukončení 

leasingové smlouvy a zápisu nemovitosti v katastru nemovitostí na nájemce. 

.  

 

44,4%

26,4%

25,4%

1,8% 1,7%

0,3%

ostatní veřejné služby hotely a zábavná zařízení úřední budovy prodejny průmyslové budovy

 

Graf 1- Zaměření leasingu nemovitosti podle povahy v ČR v roce 2008 

  podle povahy pronajaté nemovitosti               [21] 

 

15,6%

5,4%

21,9%

23,7%

33,4% ostatní

veřejné služby

hotely a zábavná zařízení

prodejny

průmyslové budovy

 

Graf  2 – Zaměření leasingu nemovitosti podle povahy v ČR v r. 2009            [25] 

 

Leasing věcí movitých 

Mezi výhody věcí movitých lze zařadit tu skutečnost, že po celou dobu leasingu zůstává 
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předmět leasingu ve vlastnictví leasingové společnosti. Až po ukončení leasingu přechází 

majetek do vlastnictví nájemci, který už posléze není nájemcem, nýbrž vlastníkem. 

Movitou věc si může pořídit podnikatel, společnost nebo soukromá osoba.  

23,0%

23,5%
0,1%17,0%

26,3%
1,8%

2,1%
2,1%

2,7%

1,4%

osobní automobily nákladní automobily

motocykly užitkové automobily

autobusy,trolejbusy ostatní těžká silniční vozidla

lodě,letadla,vagony,lokomotivy IT, komunikační a kancelářská technika

stroje a zařízení ostatní komodity

  

Graf  3 - Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v roce 2008             

[22] 

Z grafu movitých předmětů lze vyvodit, že nejvíce leasovány jsou automobily (ať už 

nákladní, osobní nebo užitkové). Toto je ovšem v podvědomí obyvatelstva, že jakmile se 

vysloví slovo „leasing“, většina obyvatelstva si ho vybaví jako slovní spojení „leasing 

auta“. Leasing automobilů využívá jak podnikatelská, tak spotřebitelská sféra. Procentuální 

části v grafu, které jsou méně zanedbatelné, jsou movitosti, které využívá většinou 

podnikatelská sféra.  

Následující graf ukáže na financování předmětů v roce 2009: 

27,3%

19,1%
0,1%8,9%

32,7%

3,8%

1,8%
2,0%2,2%

2,1%

osobní automobily nákladní automobily

motocykly užitkové automobily

autobusy,trolejbusy ostatní těžká silniční vozidla

lodě,letadla,vagony,lokomotivy IT, komunikační a kancelářská technika

stroje a zařízení ostatní komodity

 

Graf 4 - Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v roce 2009 podle komodit          [24] 
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Srovnání leasingových statistik  

Tabulka 1: Movité věci 

 předmět leasingu 

r. 2008 - 

financování 

leasingem v % 

r. 2009 - financování 

leasingem v % 

osobní automobily 23 27,3 

nákladní automobily 23,5 19,1 

motocykly 0,1 0,1 

užitkové vozy 17 8,9 

autobusy, trolejbusy 2,1 1,8 

ostatní těžší silniční vozidla 2,1 2 

lodě, letadla, vagony, lokomotivy 2,7 2,2 

informační technologie, 

kancelářská a komunikační 

technika 1,4 2,1 

stroje a zařízení 26,3 32,7 

ostatní komodity 1,8 3,8 

Zdroj: vlastní 

 

Jestliže srovnáme využití leasingu v letech 2008 a 2009, dospějeme k závěru, že i nadále 

u nás převládá leasing silničních vozidel (osobní automobily zažily dokonce procentuální 

nárůst o 4,3 %). Zmenšil se podíl nákladních automobilů (z 23,5 % na 19,1 %), nicméně 

tato skutečnost nemění nic na faktu, že automobily stále zabírají největší procento. Další 

nárůst zaznamenal leasing strojů a zařízení (z 26,3 % v r. 2008 na 32,7 % v roce 2009). 

Výrazný pokles má na svém kontě leasing lehkých užitkových aut (ze 17 % v r. 2008 na 

8,9 % v r. 2009). Ostatní předměty financované leasingem s malými odchylkami zůstaly 

v procentuálním vyjádření stejné. 

  

Členské společnosti ČLFA financovaly v r. 2009 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení  

a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 44,2 mld. Kč. Proti r. 2008, 

kdy již došlo k cca čtvrtinovému meziročnímu poklesu leasingu movitých věcí, to 

představuje u největších patnácti společností pokles o 53,3 %.             [24] 
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Tabulka 2: Nemovité věci 

 předmět leasingu 

r. 2008 - financování 

leasingem v % 

r. 2009 - financování 

leasingem v % 

průmyslové budovy 25,4 33,4 

Prodejny 26,4 23,7 

úřední budovy 1,8  

hotely a zábavná zařízení 1,7 21,9 

veřejné služby 0,3 5,4 

Ostatní 44,4 15,6 

Zdroj: vlastní 

 

Podle těchto statistik ve financování nemovitostí leasingem lze zaznamenat větší odchylky 

než u leasingu movitých předmětů. Nárůst oproti roku 2008 zaznamenaly průmyslové 

budovy (o 8 %), naopak prodejny byly financovány leasingem méně zhruba o necelé 3 %. 

Hotely a zábavná zařízení se vyznačují velkým skokem v souvislosti s leasingovým 

financováním. Podle mého názoru je tomu tak proto, že majitelé hotelů chtějí zlepšit 

nabídku a kvalitu služeb, inovovat zařízení. Dopad hospodářské krize a vysoký 

konkurenční tlak nutí provozovatele uspokojit své hosty netradičními a zcela novými 

způsoby relaxace a odpočinku (např. pivní koupel, čokoládová masáž). Pokud chtějí obstát 

v této konkurenci, musí hledat nové způsoby služeb, což vyžaduje i větší finanční náklady. 

Proto i leasing se zvýšil oproti roku 2008 zhruba o 20 %. 

 

Statistiky ČLFA říkají, že v roce 2009 byly do leasingového užívání poskytnuty 

nemovitosti v celkové pořizovací ceně 3,21 mld. Kč. Proti roku 2008 to znamená pokles    

o 72,2 %. Meziročně došlo ke snížení počtu nemovitostí předaných do leasingu a snížila se 

průměrná cena nemovitosti pořízené pro účely leasingu. Dosáhla 107 mil. Kč (zatímco v r. 

2008 šlo o 135 mil. Kč).                [25] 

 

2.1.7 Zahraniční leasing 

Podstata zahraničního leasingu spočívá v tom, že leasingové operace se zúčastní subjekty  

z více než jednoho státu. S tím je spojena kolize dvou nebo více právních řádů. V každé 

této operaci je totiž obsažen soubor vztahů mezi zákony zúčastněných stran. Proto 

zahraniční leasing sebou nese určité překážky, které je třeba řešit individuálně pro každou 
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společnost. Pro názornost uvedu příklad. Kurzové riziko. Vzhledem k tomu, že Česká 

Republika, ač je členem EU, nemá zavedenou jednotnou měnu pro státy EU - euro -, je 

toto kurzové riziko zahrnuto v podstatě v každé transakci na zahraniční leasing. V případě 

poptávky je možno z důvodu kurzových změn navýšit úrokovou míru o rizikovou marži 

nebo sjednat u banky speciální pojištění pro leasing. Nájemce by měl také počítat               

s proměnlivostí kurzu české koruny a má obdobné možnosti jako pronajímatel, např. proti 

očekávaným ztrátám se u banky předem pojistit.  

 

Zahraniční leasing nejsou jen kolize a úskalí. Kupříkladu přináší atraktivnost pro nájemce 

a ta spočívá v dostupnosti nabídky jakékoliv výše finanční protihodnoty za požadovaný 

předmět nájmu. Zahraniční leasingové firmy jsou většinou dceřiné společnosti velkých 

bank nebo to jsou menší samostatné organizace. U těchto menších organizací je lepší 

porovnat finanční podmínky na více konkurenčních adresách. Pokud tuzemské leasingové 

firmy již nestačí vyhovět nadměrné poptávce, je zahraniční leasing řešením. Pro mnohé 

firmy může být vítaným zdrojem kapitálu.   

 

2.1.8 Leasingové společnosti 

Základnu pro leasingové společnosti v ČR je Členská společnost ČLFA (Česká leasingová 

a finanční asociace), která sdružuje společnosti zabývající se leasingovými operacemi, 

spotřebitelskými úvěry, splátkovými prodeji a jinými nebankovými produkty.   

 

Největší leasingové společnosti v 1. až 3. čtvrtletí 2008                        [25] 

ČSOB Leasing ŠkoFIN s.r.o. 

CETELEM ČR, a.s. VB Leasing CZ, s.r.o. 

UniCredit Leasing CZ, a.s. SG Equipment Finance s.r.o. 

GE Money Multiservis, a.s. Deutsche Leasing ČR, s.r.o. 

Home Credit a.s. sAutoleasing, a.s. 

 

Reakce leasingových společností na nový systém DPH 

Leasingové společnosti přestávají používat leasing na nákup ojetých aut, v tomto duchu 

nabízejí spíše úvěry. A pokud někdo leasing přece jen bude vyžadovat a odmítne předmět 

koupit, bude společnost moci nadále používat předmět. Nájemce tak bude využívat všech 

výhod, které přinášel nájemcům finanční leasing v roce 2008 a přitom bude mít právo 

převzít předmět leasingu na jeho konci. 
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Reakce leasingových společností na nový systém DPH 

Leasingové společnosti přestávají používat leasing na nákup ojetých aut, v tomto duchu 

nabízejí spíše úvěry. A pokud někdo leasing přece jen bude vyžadovat a odmítne předmět 

koupit, bude společnost moci nadále používat předmět. Nájemce tak bude využívat všech 

výhod, které přinášel nájemcům finanční leasing v roce 2008 a přitom bude mít právo 

převzít předmět leasingu na jeho konci. 

 

Výběr leasingové společnosti 

Rozhodnutí pro financování prostřednictvím leasingu vychází z uvážení všech výhod 

a nevýhod pro společnost. Také výběr leasingové společnosti (ať už tuzemské nebo 

zahraniční) musí být důkladně zvážen – vše má své klady i zápory.  

Kupříkladu zahraniční leasing poskytuje často nižší leasingové ceny než leasing tuzemský, 

ovšem s tím, že tuzemské leasingové společnosti poskytují celý komplex služeb počínaje 

poradenstvím přes dovoz až k pojištění a řadu dalších. Tato fakta poskytnou společnosti 

větší výhodu než jen levnost leasingu.  

Následující hlediska ukážou na to, kterou leasingovou společnost zvolit:  

 Volba podle toho, jaký druh předmětu a služeb leasingová společnost nabízí 

(komoditní specializace).  

Je třeba si klást hned na začátku tyto otázky: zda leasingová společnost poskytuje 

poradenskou službu v dané komoditě, zda je ochotna poskytnout dokonalou 

informovanost, a je třeba řešit otázky ohledně toho, jak se bude nakládat se záručními 

a pozáručními opravami. Dále je třeba si předem vyjasnit, zda vytyčená leasingová 

společnost zprostředkuje pojištění, zajistí dovoz odkudkoliv kamkoliv, zda zajišťuje 

proclení. Samozřejmě otázek, které se týkají této oblasti a jež je třeba zvážit, je daleko 

více. 

 Výběr podle finančních podmínek  

Stejně jako se musí řešit otázky při výběru leasingové společnosti podle komoditní 

specializace, tak je třeba se ptát na to, jaké finanční podmínky nabízí různé leasingové 

společnosti, a získávat odpovědi. Leasingová společnost může v mnohých směrech 

maskovat své výhody, respektive nevýhody v oblasti finančních nároků na leasing. 

Uveďme si pro názornost skupinu parametrů, které bychom měli posuzovat.  

1. Jak je formulována záloha (akontace).  

2. Termín splatnosti zálohy. 

3. Celkové navýšení ceny leasingu – zde je třeba brát v úvahu všechny částky, 
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které je třeba po dobu leasingu zaplatit. 

4. Clo, a zda je zahrnuto v ceně leasingu, nebo nikoliv. 

5. Pojištění – opět vyvstává otázka, zda cena leasingu zahrnuje pojištění, nebo 

ne. 

6. Další služby, které mohou a nemusí být zahrnuty v ceně leasingu. 

Na trhu působí velké množství leasingových společností, proto v tomto tržním prostředí 

dochází k boji o zákazníka. Tyto společnosti se mnohdy nechovají příliš poctivě a nedbají 

zásad, vycházejících z nepsaného morálního kodexu, a zvláště v této době nejistoty. Jde 

o společnosti soupeřící mezi sebou, nebo o společnost ve vztahu k potenciálnímu klientovi.  

Na základě tohoto konkurenčního boje dochází ke klamným a matoucím reklamám, nebo 

planým slibům. Je třeba si uvědomit, že v této nelehké době finanční krize si každý hraje, 

jak se lidově říká, „na svém písečku“. Proto je třeba klást důraz na velmi pozorné 

prostudování jakékoliv smlouvy a podmínek z ní vycházejících dříve, než bude podepsána. 

Je dobré mít někoho, kdo by danému podniku v tomhle směru poradil (zkušený ekonom, 

finanční poradce) a posoudil informace, které jsou o každé společnosti pečlivě získány. 

Klady a zápory (bonusy, znevýhodnění) najdeme v každé nabídce, proto je na místě 

nestranný posudek k našemu prospěchu. Obecně známé pravidlo ukazuje na to, že 

důkladné promyšlení a zvážení všech okolností nám může zmírnit nežádoucí důsledky.  

 

2.2 FAKTORING 

Faktoring představuje další možnost (formu) alternativního financování a je poměrně stará 

finanční služba. Určitým a tradičním způsobem existoval faktoring již ve středověku 

(konkrétně v Británii). 

Autor Sato, charakterizuje určitou formu faktoringu ve středověku takto:  

Vlastníci tržišť s ovčí vlnou měli možnost diktovat nákupní a prodejní ceny vln a tím 

zneužívali touto cestou svého postavení k vydírání chovatelů ovcí. Vzhledem ke značné 

vzdálenosti pěstitelů ovčí vlny od center zpracovatelského průmyslu a nechutí jak výrobců, 

tak i konečných spotřebitelů přiblížit nabídku poptávce, byli obchodníci vzniklou 

ekonomickou realitou přinuceni k debetnímu financování, připomínajícímu svým 

principem faktoring.                    [8] 

 

Moderní podoba faktoringu začíná vznikat před druhou světovou válkou v USA. Do 

Evropy pronikl faktoring počátkem sedmdesátých let. Ovšem největšího rozmachu             
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a stability dosahuje faktoring právě v posledních letech. Následně jsou uvedeny definice od 

třech různých autorů.  

 

1) Definice faktoringu podle autorů Machkové, Černohlávkové, Sata: 

Jde o metodu financování a zjišťování krátkodobých úvěrů poskytovaných při dodávkách 

zboží a služeb. Jeho podstatou je postoupení (cese) nesplatných krátkodobých pohledávek 

vznikajících prodejem zboží a služeb na specializovanou faktoringovou společnost 

(faktora), která zajišťuje jejich inkaso. Postoupení pohledávek se někdy uskutečňuje bez 

postihu (regresu) na původního věřitele (dodavatele), pokud faktoringová společnost 

přebírá ručení na zaplacení.                  [11] 

 

2) Definice faktoringu podle autora Máčeho: 

Faktoring přestavuje prodej (postoupení) budoucích pohledávek před dobou jejich 

splatnosti faktoringové společnosti. Předmětem faktoringu je finanční služba představující 

zajištění inkasa pohledávek vzniklých na základě dodávek zboží nebo služeb.               [13] 

 

3) Definice faktoringu podle autorů Radové, Máleka, Dvořáka:   

Faktoring je smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly 

dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného dodavatelského úvěru.                   [18] 

 

Všechny definice jsou zajisté v pořádku a popisují charakter faktoringu. Autoři Machková, 

Černohlávková, Sato definuje faktoring v globálním pojetí. Autor Máče ovšem ve své 

definici píše o postoupení pohledávek před dobou jejich splatnosti, což je velmi důležité    

a u autorů z první definice tato podstatná skutečnost chybí. Autoři Málek, Dvořák              

a Radová podávají charakteristiku faktoringu ve velice zjednodušené formě.  

Převedeno do jiné podoby, faktoringová společnost odebere od klienta pohledávku za 

zboží nebo služby. Následně poskytne zálohu ve výši okolo 80% z dané pohledávky. 

Zbytek částky je klientovi poskytnuta tehdy, když odběratel faktoringové společnosti 

zaplatí celou pohledávku.  

 

Faktoring se používá v obchodu vnitrostátním i zahraničním (mezinárodní faktoring). Je 

vhodnou metodou pro dodavatele poskytující krátkodobý nezajištěný obchodní úvěr se 

splatností 30-90 dnů (výjimečně až 180 dnů) relativně stabilnímu okruhu odběratelů. Jde 

většinou o financování dodávek spotřebního zboží, sériově vyráběných strojírenských 
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výrobků, elektroniky apod.                  [11] 

2.2.1 Regresní a bezregresní faktoring 

Jak již bylo výše uvedeno, předmětem faktoringu je pohledávka. Podle toho, kdo vlastní 

riziko nesplacení pohledávky, se faktoring dělí na pravý a nepravý (regresní a bezregresní). 

U pravého faktoringu nese toto riziko nesplacení faktoringová společnost (faktor), která 

vymáhá pohledávky na svůj účet. Nepravý faktoring je charakteristický stále pro 

prodávajícího, který nese riziko nesplacení. Nepravý faktoring je svou povahou podobný 

bankovnímu úvěru, který je určen pro financování pohledávek.  

 

Další dělení faktoringu 

Další rozlišení faktoringu je podle počtu odkupovaných pohledávek. Jednorázový faktoring 

poskytuje odkup pouze jedné pohledávky. Tuto formu faktoringu lze označit jako 

ojedinělou. Pokud faktoringová společnost odkupuje od klienta všechny pohledávky, které 

mu vznikly, mluvíme o faktoringu v úvěrovém rámci. Tato forma faktoringu je převažující 

a častější. Tichý faktoring se vyznačuje tím, že postoupení pohledávky na faktuře není 

vyznačeno a úhrada pohledávek od dlužníků je vykonávaná přímo na účet věřitele. Další 

alternativa je faktoring zjevný, kdy se úhrada pohledávek provádí přímo faktorovi.  

 

Pro shrnutí je dělení uvedeno v následující tabulce:  

Tabulka 3 – Třídění a druhy faktoringu 

Hledisko třídění Druh faktoringu 

podle rizika zaplacení 

pohledávky 

regresní 

bezregresní 

podle způsobu úhrady tichý 

zjevný 

podle množství 

odkupovaných pohledávek 

jednorázový 

na základě úvěrového rámce 

Zdroj: vlastní 

Další pojem, se kterým se můžeme setkat v souvislosti s touto problematikou, je:  

reverzní faktoring- narozdíl od standardního faktoringu, kdy se společnost v rámci jedné 

smlouvy dostává do kontaktu s jedním věřitelem a jeho mnoha dlužníky, u reverzního 

faktoringu je tomu přesně naopak. Společnost uzavírá smlouvu s velkou bonitní firmou, 

která je dlužníkem zpravidla menších firem.               [23] 
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2.2.2 Cena faktoringu 

Cena faktoringu se skládá s těchto dvou následujících položek: 

 faktoringová provize- je placena předem a zpravidla zahrnuje dvě následující 

složky: 

 riziková složka – vyplývá z převzetí rizika faktoringovou společností,    [18] 

 zpracování faktoringu a s tím spojené náklady (například náklady spojené 

s rozsahem administrativní činnosti), 

 úrok- výše této sazby je přibližně shodná se sazbami, které aplikují banky při 

poskytování krátkodobých úvěrů.  

 

Příklad: 

Dodavatel vystaví faktoringové společnosti fakturu spolu s kopií dodacího listu (vzor 

faktury a dodacího listu viz. Příloha 3). Fakturovaná částka je ve výši 80 000 Kč, doba 

splatnosti 30 dnů, faktoringový poplatek činí 0,6%, úrok 4% p.a. Záloha bude druhý den 

vyplacena ve výši 80% z vyfakturované částky na účet dodavatele.  

 

1. den 

Dodavatelem vystavená faktura faktoringové společnosti. 

2. den 

Vyplacená záloha dodavateli ve výši 80%. 

80 000*0,8= 64 000 Kč 

31. den 

Odběratel zaplatil faktoringové společnosti částku 80 000 Kč. Faktoringová společnost 

následně doplatí zbylých 20% na účet dodavatele. 

80 000*0,2= 16 000 Kč  

Faktoringová společnost propočte faktoringový poplatek a úrok. 

 faktoringový poplatek 

80 000 Kč * 0,006= 480 Kč  

 úrok 

64 000 Kč * (30/365) * 0,04= 210 Kč 

 

Faktoringová společnost tedy získá za provedenou službu dodavateli 690 Kč.  
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 2.2.3 Faktoringové společnosti 

Faktoring provádějí zpravidla specializované faktoringové společnosti. Tyto společnosti 

jsou často zřizovány jako dceřiné společnosti velkých bank. Stejně tak, jak jsou vytvářeny 

dceřiné společnosti bank pro leasing. Pro mezinárodní faktoring má velký význam 

spolupráce faktoringových společností v mezinárodních řetězcích.  

 

Vybrané faktoringové společnosti:  

Factoring KB, a.s. Transfinance, a.s. 

ČSOB Faktoring, a.s. D.S. Factoring, s.r.o. 

 

Základ pro to, aby se vztah mezi faktorem a klientem uskutečnil, je podepsání faktoringové 

smlouvy. Ta je často základ pro dlouhodobý vztah mezi faktorem a klientem. Touto 

smlouvou se zavazují obě strany. Prodávající k tomu, že jeho pohledávky budou 

postoupeny na faktora a faktor k tomu, že bude poskytovat určité služby. Dále se zde 

vymezuje okruh obchodů, kterých se smlouva týká (např. druh zboží). Ve smlouvě jsou 

také uvedeny práva a povinnosti obou stran.  

 

Odměnou za poskytované služby faktora je dohodnutý procentuální podíl z fakturované 

ceny. Jeho výše závisí na rozsahu poskytovaných služeb a přebíraných rizik, na bonitě 

odběratelů, na dosahované výši obratu, na rizikovosti teritoria, na četnosti faktur apod. 

Některé faktoringové společnosti požadují kromě toho určitý poplatek za každou 

předloženou fakturu.                   [11] 

 

2.3 FORFAITING 

Forfaiting jako další možnost alternativního financování.  

1) Charakteristika forfaitingu podle autora Máčeho: 

Forfaiting patří mezi krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé formy financování, které jsou 

zajištěny vhodnou formou, např. směnkou avalovanou bankou. Forfaiting znamená odkup 

pohledávek s odloženou splatností forfaitérem bez zpětného postihu na předcházející 

držitele. Znamená to, že vývozce dostává zaplacenou svoji pohledávku forfaitérem             

a úvěrové riziko (riziko jejího nezaplacení), jakož i další rizika (úroková) spojená s danou 

pohledávkou plně předcházejí na forfaitéra.                [13] 
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2) Charakteristika forfaitingu podle autorů Machkové, Černohlávkové, Sata: 

Forfaiting lze charakterizovat jako odkup střednědobých, eventuálně dlouhodobých 

pohledávek, bezpečně zajištěných většinou bankovními instrumenty, bez postihu na 

původního věřitele (vývozce).                         [11] 

 

3) Charakteristika forfaitingu podle autorky Kašpárkové: 

Jde o odkup středně a dlouhodobých obchodních pohledávek forfaitérem bez možnosti 

zpětného postihu prodávajícího (vývozce).                          [28] 

 

Každý autor popisuje forfaiting svým způsobem. Autor Máče píše o forfaitingu v širší 

podobě a vysvětluje forfaiting podrobně. Laické veřejnosti může význam problematiky 

osvětlit nejvíce. Definice autorů Machkové, Černohlávkové a Sata také vystihuje jeho 

podstatu, ovšem nezachází do detailů jako autor Máče. Autorka Kašpárková pojala tuto 

charakteristiku ve velice zjednodušené podobě.  

 

Forfaiting se liší od faktoringu především tím, že předmětem jsou větší pohledávky, které 

jsou střednědobé a dlouhodobé, se splatností více než 90 dnů. Forfaiting má tudíž 

dlouhodobou splatnost, subjekt je většinou zahraniční a pohledávka postupuje samostatně. 

Kdežto faktoringové pohledávky mají krátkodobou splatnost, subjekt je domácí                  

a pohledávky postupují ve skupinách. Převzetí a odkup forfaitingových pohledávek, stejně 

jak u faktoringu, zajišťují specializované forfaitingové společnosti na základě forfaitingové 

smlouvy. Vlastníkem pohledávky se tak stává forfaitingová společnost.  

Pohledávky, které se stávají předmětem forfaitingu, musí splňovat určité požadavky. Mezi 

ty patří:  

 pohledávky, které jsou odkupovány, musí být zajištěny (směnky avalované 

bankou), 

 splatnost pohledávek se nachází v časovém období 90-180 dnů, 

 měnové hledisko- pohledávky se nacházení ve volně směnitelných měnách. 

 

Účastníci forfaitingové operace:  

 dodavatel, věřitel, který nabízí pohledávku, 

 odběratel, dlužník, 

 společnost, která odkupuje pohledávky, 

 ručitel (banka, která za dlužníka ručí). 
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Dělení forfaitingových operací: 

Ve fázi kontraktační jednají mezi sebou vývozce a forfaitiér o podmínkách a možnostech 

forfaitingové operace.  

Realizační fáze – v průběhu této fáze získá vývozce od banky avalovanou směnku nebo 

bankovní záruku. Dále je tato pohledávka (spolu s dalšími smluvenými dokumenty) 

vývozcem převedena na forfaitiéra. Každá forfaitingová transakce je jiná, a každá zvlášť 

zahrnuje zvláště vyjednanou dokumentaci. Forfaitiér proplatí pohledávku vývozci a 

inkasuje ji až v den splatnosti. Pokud není pohledávka zaplacena, je forfaitiérem 

vymáhána.  

 

Dále bych se zaměřila na to, co znamená forfaiting na sekundárním a primárním trhu.  

Rozdíl spočívá v tom, že pokud je odkup pohledávky realizován na primárním trhu, je 

prováděn forfaitiérem přímo od dodavatele, kdežto na sekundárním trhu forfaitiér 

odkupuje pohledávku od dalšího majitele. Tyto trhy na sebe vzájemně navazují.  

 

Dále bych se zaměřila na to, co znamená forfaiting na sekundárním a primárním trhu.  

Rozdíl spočívá v tom, že pokud je odkup pohledávky realizován na primárním trhu, je 

prováděn forfaitiérem přímo od dodavatele. Kdežto na sekundárním trhu forfaitiér 

odkupuje pohledávku od dalšího majitele. Tyto trhy na sebe vzájemně navazují.  

 

2.3.1 Výhody a nevýhody faktoringu a forfaitingu 

Stejně tak jako forma financování prostřednictvím leasingu má své výhody a nevýhody, 

tak i financování prostřednictvím faktoringu a forfaitingu. Ve všech formách alternativního 

financování lze najít klady a zápory. Pro některé společnosti je výhodná nebo určitým 

způsobem výhodnější jedna určitá forma financování, pro jinou společnost je víc 

vyhovující zase druhá forma financování. Výhody a nevýhody alternativního financování 

prostřednictvím leasingu již bylo řečeno v kapitole 2.1 Leasing, nyní se zaměřím na 

výhody a nevýhody financování prostřednictvím faktoringu a forfaitingu.  

 

FAKTORING – výhody:  

 pružné financování obchodů bez toho, aby byl zajištěn úvěr u banky,  

 finanční pokrytí sezónních výkyvů, které způsobují sezónní prodeje nebo reklamní 

akce, 
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 možnost prodloužení splatnosti odběratelům a tím do jisté míry zvýšení 

konkurenceschopnosti, 

 díky rychlejšímu placení dodavatelům lze získat příznivější nákupní podmínky,  

 snížení objemu pohledávek, 

 zdroje, které budou díky faktoringu získané, budou moci být použity k financování 

jiných projektů společnosti (firmy), 

 riziko spojené s pohledávkou přebírá faktor (cena nebude uhrazena). 

 

FAKTORING – nevýhody: 

 při užívání faktoringu vznikají klientovi určité náklady (úroky z čerpaných částek)  

 tyto náklady jsou závislé na rozsahu služeb, které jsou požadovány. Tudíž jsou 

individuální. Obecně jsou zde zahrnovány dvě složky, které jsou základem:  

- faktoringový poplatek (obvykle se pohybuje od 0,5 – 1,5% z hodnoty 

pohledávek, 

- úroková sazba (tato sazba se pohybuje na úrovni sazeb, které banky mají 

při poskytování krátkodobých úvěrů). 

 

FORFAITING- výhody: 

 všechny druhy rizik, která vyplývají z operace, přebírá forfaitiér (největším rizikem 

se stává nezaplacení pohledávky), 

 majitel pohledávky se zbaví rizika nezaplacení, 

 forfaiting je služba proměnlivá a operativní, protože lze odkupovat jak celý soubor 

pohledávek, tak i pohledávky jednotlivé, 

 uzavírání forfaitingových smluv je rychlé a jednoduché, 

 klient forfaitingové společnosti může přesně plánovat peněžní toky. 

 

FORFAITING- nevýhody: 

 od běžného úvěru se forfaiting liší relativně vysokou cenou, která se rovná ceně za 

forfaiting – věřitelem je forfaitiér, 

 nevýhodou bývá i to, že je potřeba sjednat pojištění. 
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3 Současný stav financování prostřednictvím leasingu, 

faktoringu, forfaitingu 

Význam leasingu, faktoringu a forfaitingu v podmínkách ekonomické recese roste. 

Důvodem může být omezený přístup podniků k bankovním úvěrům. Ať se firmy nacházejí 

v podmínkách dobrého ekonomického stavu nebo v podmínkách finanční krize, neustále 

potřebují zdroje financování, udržování provozu svých podniků a zároveň potřebují být 

konkurenceschopné. Proto při omezených přístupech k úvěrům roste význam alternativních 

forem financování.  

 

Leasing si drží stále vedoucí pozici v oblasti financování automobilů. Oproti tomu byl 

objem obchodů v leasingovém financování ovlivněn tím, že byla zavedena daňová reforma 

(k 1. 1. 2009). Část zákazníků, kteří plánují své investice v dlouhodobějším horizontu, 

vyřešila své potřeby formou leasingového financování na konci roku 2008, kdy ještě platil 

původní daňový režim. I přes význam těchto forem financování se nám může zdát, že 

skutečnost je opačná. Leasingové a faktoringové obchody v posledním roce zažívají 

pokles. Nasvědčují tomu následující grafy zveřejněné Českou leasingovou a finanční 

asociací a Asociací faktoringových společností. 
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Graf 5 - Vývoj leasingových obchodů členů České leasingové a finanční asociace (v mld. 

Kč)                    [29] 

 

Pokud pominu poslední léta, tak vývoj leasingových obchodů zažíval od roku 2002 růst 

(výjimkou se stává rok 2004, kde je vidět pouze nepatrný pokles). První výraznější propad 

zaznamenáváme v roce 2008 a následně i v roce 2009.   

Oblast faktoringu i přes jeho význam v posledním roce (2009) také zaznamenává pokles:  
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Graf 6 - Vývoj faktoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč.)           [29] 

 

Z grafu lze vyvodit, že využívání faktoringových služeb do roku 2008 rostlo. Jestliže 

srovnám rok 2007 a 2008, nárůst byl oproti předchozím létům pouze mírný.  Ovšem 

pohled na roky 2008 a 2009 ukazuje jasný pokles. Postoupení pohledávek v roce 2008 

činilo 134 mld. Kč a v roce 2009 je to již jen 99,7 mld. Kč, tudíž pokles o 25,6 %.  

Nastává otázka, proč přes význam těchto forem financování (leasing a faktoring) nastal 

pokles realizovaných obchodů. Můj názor na tento problém je takový, že je to zapříčiněno 

celkovým poklesem ekonomiky. Než nastala ekonomická krize, můžeme vidět, že obchody 

rostly a nabývaly významu. Když však ekonomika byla kvůli krizi oslabena, jako by 

s sebou stáhla leasingové i faktoringové operace. Společnosti snižují investice 

a domácnosti omezují své výdaje. Dalším důvodem poklesu leasingových operací, jak jsem 

již zmínila výše, bylo zavedení daňové reformy; legislativa je tudíž také faktor, který 

ovlivňuje tuto alternativu, přes kterou je možno financovat.  

 

 

3.1  SROVNÁNÍ LEASINGU A ÚVĚRU 

Úvěr je s leasingem spjat od doby, kdy vstoupila v platnost novelizace týkající se DPH. 

Leasingové společnosti více nabízejí spotřebitelské úvěry. Banky nabízejí úvěry dvěma 

možnými způsoby. První možností je úvěr, který je převeden na běžný účet klienta, 

a banka nezkoumá účel jeho použití. Druhá forma úvěru je bezhotovostní. Banka zkoumá 

účel, za kterým je půjčka žádána, a na základě vyhodnocení tento úvěr poskytne, nebo 

nikoli. Také čerpání tohoto úvěru má jinou formu – banka například proplácí faktury.  
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Nejdůležitější rozdíl mezi těmito možnostmi financování spočívá ve vlastnictví 

nakupovaného předmětu. V případě úvěru je předmět ihned ve vlastnictví kupujícího, 

zatímco při pořízení pomocí leasingu se předmět dostává do vlastnictví klienta až po 

skončení smlouvy. Do té doby je majitelem leasingová společnost. Další rozdíly jsou méně 

podstatné; například fakt, že uzavření leasingové smlouvy je časově méně náročné, kdežto 

úvěr představuje složitější proceduru, a to v tom smyslu, že banka prověřuje 

důvěryhodnost žadatele delší dobu.   

 

Příklad: 

Financování majetku leasingem 

Podnik zvažuje pořízení vrtacího stroje Verner Navigátor D36x500II formou finančního 

pronájmu s následnou koupí najaté věci (finanční leasing), přitom hodnota majetku je 7 

mil. Kč.  

Podle vnitropodnikové směrnice a odpisového plánu podnik u dlouhodobého hmotného 

majetku uplatňuje zrychlené daňové odpisy. Stoj je zařazen do druhé odpisové skupiny, 

doba odpisování je stanovena na 5 let a jsou mu přiděleny následující koeficienty pro 

zrychlené odpisování: 

Rok odepisování Koeficient Sazba 

1. rok odepisování 5 11% 

další roky odepisování 6 22,25% 

 

Doba pronájmu trvá 5 let, zařízení bude spláceno formou rovnoměrných ročních splátek 

s 30% akontací. Požadovaný výnos leasingové společnosti je 15% p. a.  

Cílem je stanovit roční leasingovou splátku a daňové úspory v jednotlivých letech              

a propočíst celkovou cenu leasingu. Průměrné náklady kapitálu WACC jsou ve výši 16%.  

 

Tento postup je také vhodný pro průmyslovou sféru. 
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Pomocné výpočty 

Pomocné výpočty jsou uváděny pro jednotlivé operace pro případné žadatele a zájemce o 

leasing popř. úvěr.  

 

1) Výpočet leasingové splátky (pomocí umořovatele):  

11

1
t

t

i

ii
DA   

A…leasingová splátka 

D…cena bez akontace 

i…výnos leasingové společnosti 

t…počet let splácení 

 

2) Výpočet daňové úspory ze splátky 

349 292%20746 461 1  

 

3)Výpočet daňové úspory z akontace 

84000%20
5

2100000
 

 

peněžní toky v 

létech(leasing) 0 1 2 3 4 5 

akontace 30% -2 100 000           

leasingové 

splátky   -1 461 746 -1 461 746 -1 461 746 -1 461 746 -1 461 746 

daňová úspora 

ze splátky   292 349 292 349 292 349 292 349 292 349 

daňová úspora 

z akontace   84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 

CASH FLOW -2 100 000 -1 085 397 -1 085 397 -1 085 397 -1 085 397 -1 085 397 

diskontní faktor 1 0,8621      0,7432          0,6407          0,5523          0,4761     

PV (CF) -2 100 000 -935 687     -806 627     -695 368     -599 455     -516 772     

  - 5 653 909               
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4) Výpočet diskontního faktoru 

Pro nultý rok: 116,01
0

 

V prvním roce: 0,862116,01
1

 

Ve druhém roce: 0,743216,01
2

 

Ve třetím roce:     0,640716,01
3

 

V čtvrtém roce:     0,552316,01
4

 

V pátém roce:     0,476116,01
5

 

 

Financování majetku úvěrem 

Uvažovaný úvěr má dobu splatnosti 4 roky při úrokové míře 15% p.a. a je splácen 

pravidelnými splátkami na konci každého roku. Sazba daně z příjmu činí po celou dobu 

životnosti investice 20%.  

pomocné 

výpočty 0 1 2 3 4 5 

pořízení 

investice 7 000 000           

odpis   770 000 1 557 500 1 557 500 1 557 500 1 557 000 

stav úvěru 7 000 000 5 598 143 3 986 007 2 132 051 0   

splátka   2 451 857 2 451 857 2 451 857 2 451 857   

úrok   1 050 000 839 721 597 901 319 807   

úmor   1 401 857 1 612 135 1 853 955 2 132 049   

peněžní toky             

nákup zařízení -7 000 000 0 0 0 0   

příjem úvěru -7 000 000 0 0 0 0   

splátka úvěru   -2 451 857 -2 451 857 -2 451 857 -2 451 857   

daňová úspora z 

úroku   210 000 167 944 119 580 63 961   

daňová úspora z 

odpisů   154 000 311 500 311 500 311 500 311 500 

CF 0 -2 087 857 -1 972 413 -2 020 777 -2 076 396 311 500 

disk.faktor 1 0,8621 0,7432 0,6407 0,5523 0,4761 

PV(CF) 0 -1 799 942 -1 465 897 -1 294 712 -1 146 793 148 305 

SUMA PV(CF) -5 559 040           
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1) výpočet odpisů      

odpis v 1.roce:    odpis v dalších letech:  

                  

 

2) výpočet splátky(umořovatelem,viz.leasingová splátka): 

 

 

 

3)úrok 

splátka-úrok 

 

4)úmor        

15% ze zůstatkové ceny     

 

5) daňová úspora z úroku 

20% z úroku 

 

6) daňová úspora z odpisu – 20% z odpisu v daném roce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sazbaVCRO *1
sazbaVCRO *

115,01

15,0*15,01
*0000007

4

4

S
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3.2 SHRNUTÍ 

Pro celkové shrnutí bych chtěla ukázat hlavní výhody a nevýhody alternativních metod 

financování. 

 

Tabulka 4 – Shrnutí  

      VÝHODY NEVÝHODY 

Faktoring 

pružné financování obchodů bez 

toho, aby byl zajištěn úvěr u 

banky 

úroky z čerpaných částek použití získaných zdrojů pro 

financování jiných projektů 

riziko neuhrazení pohledávky 

přebírá faktor 

Forfaiting 

přesné plánování peněžních toků sjednání pojištění 

riziko neuhrazení pohledávky 

přebírá forfaitiér relativně vysoká cena 

Leasing 

lepší dostupnost než úvěr 

klient není vlastníkem 

majetku 

není potřeba hotové finanční 

prostředky 

některá rizika leasingu jsou 

přenášena na nájemce 

použití ušetřených zdrojů pro jiné 

financování podniku 

omezená vlastnická práva 

po celou dobu leasingu 

Zdroj: vlastní 

 

Všechny tyto metody jsou možnosti, jak financovat podnikatelskou činnost. Ovšem leasing 

navíc může být možnost financování jak pro podnikatelské subjekty, tak pro soukromé 

osoby nebo rodiny. Kdežto faktoring a forfaiting se vztahuje pouze na podnikatelské 

subjekty.  
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4 Zajímavosti 

 

Generální ředitel ČSOB Leasing Karel Bouček uvádí na internetovém zdroji 

www.finance.cz tuto skutečnost: 

Daňová reforma bude mít vliv na leasing, ale tyto změny jsou spíše novými příležitostmi, 

než překážkami našeho obchodního růstu. Díky legislativním změnám máme šanci získat 

kvůli ztíženému přístupu podniků k bankovním úvěrům více zákazníků než dosud.       [31] 

 

S tímto faktem, který uvádí ředitel Bouček, se částečně ztotožňuji. A to z toho důvodu, že 

ztížený přístup podniků k bankovním úvěrům není jen z důvodu legislativních změn, které 

se týkají daňové reformy. Celkově zde hraje roli ztížená ekonomická situace, která zasáhla 

podniky a s tím související důkladné prověřování klientů bankami. Legislativní faktor je 

možná další věc, která přihrála tomu, že zákazníci se spíše orientují na leasing než na 

bankovní úvěry.  

 

Petr Jeníček, výkonný ředitel ČSOB pro finanční řízení, uvádí na stejném zdroji:  

Naše společnost je na změny způsobené reformou zcela připravena. Dopad finanční 

reformy na podniky při využití finančního leasingu není nijak velký. Rozdíl v daňových 

dopadech na leasing před a po reformě je způsoben především sníženou sazbou daně z 

příjmu. Z hlediska našich obchodů očekávám spíše částečný přesun poptávky podniků z 

finančního leasingu na operativní leasing a spotřebitelský úvěr.             [31] 

 

K názoru pana Jeníčka se přikláním více. Operativní leasing a spotřebitelský úvěr bude pro 

mnohé menší firmy a živnostníky prozíravější. Nejistý tok peněz na trhu může způsobit 

platební neschopnost finančního leasingu, proto opačná varianta určitě povede tyto 

subjekty k opatrnějším řešením. 

 

Autor Tomáš Pevný dále uvádí na serveru www.mesec.cz: 

Výhody leasingu a porovnání s úvěrem 

 snadnější dostupnost leasingu a rychlejší vyřízení oproti úvěru, 

 potřeba menšího počátečního kapitálu než při koupi v hotovosti, 

 daňová úspora díky zahrnutí splátek do nákladů (pouze u živnostníků). 
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Nevýhody leasingu a porovnání s úvěrem: 

 zpravidla větší náklady než u úvěru, 

 výrazně omezená „vlastnická“ práva, 

 přes omezená vlastnická práva nese nájemce některá vlastnická rizika, 

 nemožnost vypovězení smlouvy ze strany nájemce.             [32] 

 

Jasná odpověď, zda zvolit leasing či úvěr nelze jednoznačně poskytnout. Záleží na 

konkrétních finančních podmínkách, ve kterých se podnik nebo jednotlivec nachází. Poté 

přisoudit váhu jednotlivých výhod a nevýhod na svou konkrétní situaci.   
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5 Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala alternativními metodami financování, konkrétně 

leasingem, faktoringem a forfaitingem. Byly uvedeny charakteristiky těchto jednotlivých 

forem financování s následným uvedením výhod a nevýhod, vývoj těchto metod a jejích 

současný stav. Cílem bylo zjistit, která metoda je pro podnik nejvýhodnější.  

 

Ze zjištěných informací se nedá na tuto problematiku jednoznačně odpovědět z prostého 

důvodu, a to, že každý podnik je originál. Každý má jiné potřeby ve financování a každá 

podnikatelská jednotka financuje svou činnost podle aktuálních podmínek. Stejně tak 

každá metoda financování je originální. Každá má své klady a zápory, a každý podnik je 

musí zvážit. Proto si myslím, že žádná odborná publikace nemůže poskytnout přesný 

návod k tomu, jak postupovat.  

 

Praxe je velmi rozmanitá, přináší nejasnosti, otázky a stále nové problémy pro každý 

podnik individuálně. Na konkrétní situaci a na konkrétní problém je třeba zkoušet aplikaci 

jednotlivých metod a zjistit, která je pro daný předmět financování nejvýhodnější. Jinak 

řečeno, jednomu podniku může vyhovovat možnost profinancování činnosti leasingem, ale 

pro jiný podnik tato forma nemusí být optimální, a je pro něj výhodnější využít faktoring 

jako jednu z možných forem alternativního financování. Doporučovala bych u každé formy 

objasnit si všechny detaily, které se na první pohled mohou zdát bezvýznamné, čímž se dá 

před uzavřením smlouvy předejít mnohým problémům. Konkrétně bych mohla uvést 

leasing a jeho souvislost s akontací, způsobem tvorby splátek, procentem navýšení, jaké 

jsou možnosti odstoupení od smlouvy, nebo jaké sankce v případě nedodržení smlouvy 

mohou nastat ap. Je třeba si dávat pozor, zda společnosti, které nabízejí leasing, faktoring 

nebo forfaiting, nemají ve svých nabídkách zakomponovány nejasnosti, které by se později 

pro podnik mohly stát nemilým problémem.  

 
Bakalářská práce může sloužit jako postup pro čtenáře a subjekty, kteří mají zájem o 

faktoring, forfaiting nebo leasing a neví, jak k těmto metodám přistoupit. Proto bakalářská 

práce zahrnuje příklady, na kterých je nastíněna daná problematika. Doufám, že přispěji ke 

zjednodušení a objasnění těchto metod.  
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Příloha 1   

 

Vymezení pojmů 

akontace - akontace v praxi vystupuje ve třech základních formách:  

1) první zvýšená splátka nájemného (nultá splátka, mimořádná leasingová splátka)  

2) záloha na splátky nájemného  

3) záloha na kupní cenu 

alternativní - založeno na možnosti výběru, volby mezi dvěma nebo více variantami 

aval - převzetí ručení 

bonita - hodnota, obchodní pověst, úvěruschopnost 

Cash Flow - pohotové peněžní prostředky 

clo - poplatek vybíraný při přepravě zboží přes státní hranice 

dceřiná společnost – ovládaná společnost, jejíž ovládající osobou je jiná obchodní 

společnost (mateřská společnost) 

diskontní sazba - 1. úroková míra, za kterou mohou komerční banky získat od 

centrální banky úvěr 

2. výnosová míra, kterou jsou diskontovány (přepočítány) budoucí 

peněžní toky na současnou hodnotu  

DPH – daň z přidané hodnoty 

ekonomická recese - recesí je označováno období hospodářského cyklu, ve kterém 

dochází k poklesu reálného výkonu ekonomiky při výrazném poklesu domácí poptávky. 

faktura - písemný doklad vyjadřující peněžní nárok dodavatele vůči odběrateli za 

prodávané zboží, vykonanou práci, služby 

inflace - znehodnocování peněz, postupné zvyšování objemu oběživa vzhledem k 

množství zboží na trhu, růst cenové hladiny 

inkaso - vybírání, příjímání hotových peněz na podkladě pohledávky nebo faktury 

komodita - výrobky určitého oboru  

marže - rozdíl mezi cenou pořizovací a prodejní 

p.a. - úrok za jeden rok 

penále - peněžitá nebo majetková pokuta sjednaná ze zákona pro případ, že se nedodrží 

ustanovení sjednané smlouvy 

pohledávka - nárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka  

provize - peněžitá odměna za zprostředkování obchodu, služby apod. 

PV - současná hodnota-present value, čistá současná hodnota je NPV a je to jedna z metod, 
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která se používá při investičním rozhodování 

směnka - krátkodobý cenný papír, který obsahuje písemný závazek zaplatit výstavce 

určitou částku 

STK - stanice technické kontroly 

úmor – rozdíl splátky a úroku 

úrok - úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz 

úvěr - úvěr je formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) 

věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí 

nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie 

věřitel - věřitel je subjekt, který ve smlouvě poskytuje druhé straně (dlužníkovi) půjčku 

nebo obecně předmět smlouvy (tím mohou být peníze, konkrétní věc, právo na užívání, 

nebo cokoli jiného) 

WACC – náklady na kapitál vyjádřené diskontní mírou 
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Dodavatel 

vývozce 
Odběratel 

dovozce 
Banka 

ručící 

Forfaitér 

primární trh 

Forfaitér 

sekundární trh 

   3b 

  3a 

2b 2a 

 

  1c 

4a 4b 4a 4b 

1a 1b 

Příloha 2 
Forfaitingový průběh:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1a - dodávka zboží 

1c - platba směnkou s odloženou splatností 

2a - prodej směnky 

2b - platba = směnečná část 

4b - proplacení směnečné částky v době splatnosti 

1b - aval banky na směnku (zajištění) 

3a - prodej směnky na sekundárním trhu 

3b - platba = směnečná částka  

4a - předložení směnky k proplacení v době splatnosti 
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Princip leasingu: 

 

  

Schéma 2 – Princip leasingu [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel 

Předmět 

leasingu 

Majitel 

Nemovitost 

Stavební firma 

Koupě 

Leasingový pronajímatel 

Leasingová smlouva 

Leasingový nájemce 

Koupě najaté věci od leasingového 

pronajímatele 

Smlouva o smlouvě 

budoucí 
Technický 

kontakt 

Výrobce 
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Příloha 3 

 

Vzor 1: Dodací list 

 

Dodavatel: Dodací list Číslo:   

Na základě objednávky číslo: Datum: 

Odběratel: 

IČ: IČ: 

DIČ: DIČ: 

Název zboží Množství Cena za MJ Cena celk. DPH DPH Cena celkem 

  

  bez DPH bez DPH v % v Kč   

  

  

  

Předal. Převzal: č. OP: SPZ: 
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Vzor 2: Faktura 

 

 
        Faktura číslo: 20060001 

              

Dodavatel:   Odběratel:  

        

  Vaše jméno      

  Ulice č.p.      

  Město, PSČ    AHOJ a.s.  

      Ulice č.p.  

  IČ: xxx xx xxx    Město, PSČ  

  neplátce DPH      

        

  

Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ 

Šumperk 

IČ: xxx xx xxx,  

DIČ: CZ xxx xx xxx 

              

        

Platební podmínky:     

      Datum vystavení: 16.3.2008 

  Forma úhrady Příkazem  

Datum zdanitel. 

plnění 16.3.2008 

  

Bankovní 

spojení: Česká spořitelna    

  Číslo účtu: 0800/xxxxxxxxx  Datum splatnosti: 31.3.2008 

  

Variabilní 

symbol: 1111     

              

        

Fakturujeme vám:    cena: 

Napsat co fakturujeme   10 000,00 Kč 

              

        
Celkem k úhradě: 10 000,00 Kč 

        

        

        

      Podpis   

  Vyřizuje:      

      Razítko   

  Jméno      

  Tel: +420 xxx xxx xxx     

  Email:            

 


