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Anotace 

 Cílem diplomové práce bylo provést rozbor možných variant financování 

vybraného dlouhodobého hmotného majetku prostřednictvím vlastních a cizích zdrojů 

v konkrétních podmínkách společnosti AQUA SANNING, s.r.o. První část je zaměřena na 

představení podniku a seznámení s jeho činností. Další část je tvořena teoretickým 

přehledem dané problematiky. V praktické části diplomové práce je následně proveden 

výpočet a srovnání variant financování pomocí vlastních zdrojů, dlouhodobého úvěru a 

leasingu. V závěrečné části jsou získané informace vyhodnoceny a je doporučena 

nejvhodnější varianta financování pro společnost.  

Klíčová slova 

Financování, dlouhodobý úvěr, leasing, nájemce, pronajímatel, daňová úspora, daň 

z příjmů, současná hodnota výdajů. 

Abstract 

 The objective of the thesis was to carry out an analysis of possible options of how 

long term tangible assets could be financed using company AQUA SANNING, s.r.o. own 

sources or foreign sources in the specific conditions of this company. The first part focuses 

on the presentation of the company and its activities. The following part includes a 

theoretical survey of the issue. In the practical part of the thesis there are calculations and 

comparisons of the financing options using the company’s own sources, a long-term loan 

and leasing. In the final part the information obtained is summarized and evaluated.  
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SEZNAM ZKRATEK 

aj.  a jiné 

ang.  anglicky 

ČR  Česká republika 

ČSOB, a.s. Česko Slovenská Obchodní banka, akciová společnost 

DPH  daň z přidané hodnoty 

Ing.  Inženýr 

např.  například 

příp.  případně 

SR  Slovenská republika 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

resp.  respektive 

tj.  to je 

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvaně 

WTA CZ Vědecko-technická společnost pro sanace staveb a péče o památky Česká 

republika
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1 Úvod 

Téma své diplomové práce jsem si vybral z důvodu návaznosti své bakalářské práce, 

kterou jsem se zabýval v minulosti. Tato práce navazuje na bakalářskou práci s názvem 

Finanční analýza společnosti Aqua Sanning, s.r.o. 

Ke společnosti, kterou budu analyzovat na téma možnosti financování vybraného 

dlouholetého majetku mám velmi kladný vztah z důvodu dlouholeté spolupráce jak sebe, 

tak i mé rodiny. 

Financování z cizích zdrojů se v posledních letech stává běžnou součástí života lidí, 

jelikož půjčky představují nejjednodušší formu, jak získat finanční prostředky na 

zakoupení celé řady věcí či služeb (od automobilu, přes financování bydlení až po finanční 

krytí společnosti pro následný další zisk). 

Zajištění financí pro naše vlastní potřeby nám poskytují různé subjekty. Jedná se jak 

o bankovní subjekty (banky, spořitelní a úvěrová družstva), tak i subjekty nebankovní.  

Mým cílem je, aby pro společnost Aqua Sanning, s.r.o. byla půjčka pro ně co 

nejvýhodnější, tzn. nízký úrok, požadovaná nízká bonita a nízké zajištění. Proto se na 

nabídky jednotlivých finančních institucí budu dívat též z pohledu klienta a srovnám 

dostupnost, přehlednost i jednoduchost získávání informací. 

.Základem mé diplomové práce jsou získané informace z webových stránek 

jednotlivých institucí, z konzultace na jejich poradenských místech, dotazování klientů a 

v neposlední řadě i z vlastních zkušeností, poněvadž otázku půjčky už jsem řešil. 

Cílem mé diplomové práce je provést rozbor možných variant financování 

dlouhodobého majetku v konkrétních podmínkách vybrané společnosti. Jako objekt 

financování jsem si zvolil nákladní automobil značky Iveco EuroCargo 140E28W 

v hodnotě 1,92mil. Kč s DPH. 

Důležitou otázkou je totiž čas. Nabídky se mění a přizpůsobují se poptávce na trhu 

tak rychle, že po zpracování této diplomové práce nebudou aktuální. Informace obsažené 

v mé práci jsou z konce roku 2011. 
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2 Charakteristika společnosti 

Tato kapitola bude zaměřena na charakteristiku společnosti Aqua Sanning, s.r.o. 

Představím jak sídlo firmy, tak i historii, činnosti týkající se sanace vlhkého zdiva a jakým 

oceněním tato firma v minulosti dosáhla. 

2.1 Charakteristika společnosti AQUA SANNING, s.r.o. 

Aqua Sanning, s.r.o. je soukromá stavební společnost s ručením omezeným, která 

vznikla v roce 1991. Sídlo firmy se nachází v Opavě v části Předměstí na ulici Sadová 

2774/6. Vlastníky Aqua Sanning jsou pan Ing. Čmelík a pan Jaroslav Ledvina. Profesní 

zaměření této společnosti a 30-ti letá praxe pracovníků umožňují poskytovat odborné 

služby v nejvyšší kvalitě a rozsahu. Firma je známá svým mottem: „S námi to je v suchu.“ 

Tudíž můžeme konstatovat, že hlavním předmětem podnikání této společnosti je sanace 

vlhkého zdiva budov. 

Společnost své služby poskytuje pod ochrannou známkou již druhé desetiletí. Pružná 

reakce na požadavky a potřeby odběratelů dovolují udržet společnost v konkurenčně 

schopném stavu. 

Vývoj firmy umožňuje investovat do kvalitních mechanizačních a dopravních 

prostředků, které spolu s perfektně zvládnutou technologií umožňují realizovat značné 

objemy prací po celé ČR. Jedná se o sanaci vlhkého zdiva se 100% zárukou a životností na 

100 let, podřezání libovolného zdiva s vložením vysoce kvalitní izolace, dokonalé statické 

zajištění po řezu. Zařazení nerez desek, chemické injektáže, předsoušením vrtů, sanační 

omítky a izolační systémy.  

Mezi hlavní činnosti týkající se sanace vlhkého zdiva patří : 

 DILAN-95: Metoda postupného podřezávání zdiva diamantovým lanem s 

vložením fóliové hydroizolace; 

 COMER: Metoda podřezávání zavlhlého cihelného zdiva řetězovou pilou s 

dodatečným vkládáním hydroizolace do prořezané spáry; 

 SYSTÉM BAUMANN: Zarážení nerez desek Baumann do zavlhlého zdiva; 
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 TERMO INFUSIL: Metoda TERMOINFUSIL je infúzní postup s předsoušením 

vrtů pro aplikaci injektážního (infuzního) roztoku. 

Mimo vlastní stavební práce se firma zabývá vlastní výrobou a následným prodejem 

speciálních chemických přípravků pro sanace vlhkého zdiva budov. Receptury a výrobní 

know-how jednotlivých přípravků je výsledkem dlouholetého výzkumu jednoho z majitelů 

a dlouholetá praxe. 

Všechny uváděné výrobky na trhu mají platný certifikát a kladné rozhodnutí 

hlavního hygienika ČR i SR. 

S kompletními metodami a chemickými přípravky pro sanaci vlhkého zdiva se také 

můžete setkat na veletrzích a výstavách, kde společnost Aqua Sanning, s.r.o. můžeme najít 

pravidelně každý rok. 

Veškeré informace, které jsou nedílnou součástí směrem ke spotřebiteli, jsou 

zveřejněny na firemních webových stránkách firmy: http://www.aquasaning.cz/. 

V roce 1992 byla společnost oceněna Velkou cenou FOR-ARCH PRAHA, za 

kompletní vyráběný soubor svých výrobků, což je největší stavební veletrh v Čechách 

s účastí jak českých, tak zahraničních vystavovatelů.  

Firma je členem WTA CZ (Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o 

památky) a Společnosti pro technologie ochrany památek – STOP PRAHA. 

Závěrem této kapitoly bych chtěl uvést základní ekonomické ukazatele o 

hospodaření firmy v letech 2008 - 2011, včetně údajů o základním kapitálu (viz tabulka 

č.1).
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Tabulka č. 1: Základní ekonomické ukazatele o hospodaření firmy v letech 2008 - 2011 

Ukazatele;(v tisících Kč) 2008 2009 2010 2011 

Celková aktiva 7641 7139 6054 5864 

Vlastní kapitál 5572 5707 5341 5168 

Krátkodobé závazky 1525 1432 713 697 

Tržby za prodej zboží 77 73 57 31 

Tržby za prodej vlastních výrobků 10458 8994 9446 10424 

Tržby z dlouhodobého majetku 2 1 5 10 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 
-418 135 -366 -173 

Bankovní úvěry 0 0 0 0 

Základní kapitál 256 256 256 256 

Zdroj: Vlastní zpracování autora na základě údajů v účetních výkazech společnosti pomocí programu 

Premier  v letech 2008-2011. 

 Důvody záporného výsledku hospodaření v letech 2010 a 2011 je zapříčiněno 

poklesem tržeb získaných za prodej zboží, provedení sanačních a stavebních prací.  

 Z tabulky č. 1 je také zřejmé, že společnost Aqua Sanning, s.r.o. ve sledovaném 

období v letech 2008 – 2011 nesplácela žádné bankovní úvěry. 
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3 Možnosti financování vybraného dlouhodobého 

majetku 

Tuto kapitolu své diplomové práce rozdělím na dvě hlavní části. Nejprve na část 

teoretickou a následně na část praktickou. 

V teoretické části se zaměřím na obecnou charakteristiku majetku a v druhé polovině 

na konkrétní typy možnosti financování dlouhodobého majetku. 

Svou praktickou část budu směřovat a následně provádět rozbor možných variant 

financování vybraného dlouhodobého hmotného majetku v konkrétních podmínkách 

společnosti Aqua Sanning, s.r.o. 

3.1 Teoretické vymezení základních pojmů 

V teoretickém vymezení základních pojmů budou teoretické poznatky směřovány 

na dlouhodobý majetek konkrétně jejich pořízení, oceňování a odpisování. V konkrétních 

typech možnosti financování dlouhodobého majetku se zaměřím na financování vlastními 

a cizími zdroji. U cizích zdrojů bude stěžením mé diplomové práce financování pomocí 

úvěru a leasingu. 

3.1.1 Obecná charakteristika dlouhodobého majetku 

Majetek představuje souhrn veškerých statků, s nimiž daný majitel (fyzická nebo 

právnická osoba) může volně zacházet popřípadě též ručit své závazky. Majetek tvoří 

hmotné a nehmotné statky, ve vlastnictví určité osoby, firmou, ale také institucí. Aktivně 

se podílí na uskutečnění podnikatelských cílů, a proto je označován z hlediska účetnictví 

jako aktiva. 

3.1.1.1 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek je svým charakterem:  

- určen k dlouhodobému používání v podniku, však déle než jeden rok, 
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- musí splňovat jednu z podmínek a to konkrétně podmínku minimální ceny, 

která je stanovena u hmotného majetku nejméně 40.000Kč a u nehmotného 

majetku doporučena nejméně 60.000Kč, 

- hmotný a nehmotný majetek se postupně opotřebovává, toto opotřebení je 

vyjádřeno formou odpisů [4]. 

Rozdělení dlouhodobého majetku: 

- hmotný, 

- nehmotný, 

- finanční [4]. 

Obecně můžeme říci o dlouhodobém hmotném majetku, že není určen k prodeji, ale 

k dlouhodobému užívání v podniku. Cílem tohoto majetku v podniku je umožňovat, 

rozšiřovat a usnadňovat podnikatelskou činnost. 

Do dlouhodobého hmotného majetku se zahrnují převážně: 

- pozemky, 

- stavby, 

- samostatné movité věci, 

- pěstitelské celky trvalých porostů, 

- dospělá zvířata, 

- další dlouhodobý hmotný majetek [4]. 

Dlouhodobý nehmotný majetek má obdobný účel jako Dlouhodobý hmotný 

majetek, tedy za normálních podmínek je určen k dlouhodobému užívání, ne však 

k prodeji. 

Patří sem:  

- zřizovací výdaje, 

- nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

- software, 

- ocenitelná práva, 

- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, 

- technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku s pořizovací cenou 

nižší než 60.000Kč, 
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- goodwill, 

- nehmotný majetek pořízený na dobu určitou [4]. 

Dlouhodobý finanční majetek je takový majetek, který podnik nakupuje nebo je 

jeho vlastníkem za účelem obchodování nebo dlouhodobého uložení volných peněžních 

prostředků se záměrem získat dostatečný výnos.  

Patří sem převážně:  

- majetkové podíly, 

- cenné papíry majetkové povahy, 

- dluhové cenné papíry, 

- půjčky poskytnuté druhou stranou, 

- pronajatý majetek, 

- vklady peněžních prostředků [4]. 

3.1.1.2 Pořízení o oceňování dlouhodobého hmotného majetku  

Pořízení DHM je možné několika způsoby: 

- vytvořením vlastní činnosti. Majetek vytvořený z vlastních zdrojů, nebo 

z dokupovaného materiálu. V případě vytvoření majetku vlastní činnosti je 

nejběžnější stanovení ceny pomocí kalkulačního vzorce, 

- majetek pořízený koupí za hotové nebo na fakturu od tuzemského nebo  

zahraničního dodavatele, 

- bezúplatnou formou. Získání majetku na základě daru nebo zvláštních předpisů 

zajištěných smlouvou, 

- přijatým vkladem od jiné osoby, 

- prostřednictvím dlouhodobého úvěru, 

- přeřazením z osobního užívání do podnikání, 

- pořízení majetku formou finančního pronájmu s následnou koupí majetku 

(leasing) aj. [1]. 

Oceňování DHM 

Při nabytí dlouhodobého majetku přicházejí v úvahu tyto tři následující oceňovací 

prvky: 
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a) pořizovací cenou, 

b) vlastní náklady, 

c) reprodukční pořizovací cenou. 

a) Oceňování pořizování cenou 

Majetek pořízený za úplatu se touto cenou ocení. Do této ceny patří převážně tzv. 

cena pořízení, ale i náklady s jeho pořízením související. 

Pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady [1] 

b) Oceňování vlastními náklady 

Majetek jak hmotný, tak nehmotný je oceněn tehdy, je-li vytvořen vlastní činností. 

Do těchto nákladů se zahrnují veškeré přímé náklady, ale i nepřímé náklady související 

s vytvořeným dlouhodobým hmotným či nehmotným majetkem. 

c) Oceňování reprodukční pořizovací cenou 

Reprodukční pořizovací cena je ta, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy je 

o něm účtováno. Používá se zejména u tohoto dlouhodobého majetku: 

- nabytého darováním, 

- vloženého do obchodní společnosti nebo družstva, 

- nově zjištěného a v účetnictví nezachyceného, 

- nabytého bezúplatně podle smlouvy o koupi najaté věci (finanční leasing) [2]. 

3.1.1.3 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku  

Odpisování je obecně řečeno míra opotřebení dlouhodobého majetku s tím, že jej 

vyjadřují odpisy. Jsou dvě základní varianty odpisování (účetní a daňové). 

Daňové odpisy: 

Jsou vymezeny zákonem o daních z příjmu jako součást výdajů na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů. Zákon o daních z příjmů stanoví maximálně možné částky 

odpisů, které jsou z daňového hlediska užívány jako náklady. Dlouhodobý majetek 

v prvním roce odpisování zatřídíme do odpisové skupiny (viz tabulka č.2– Doba 

odpisování jednotlivé odpisové skupiny). 
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Tabulka č. 2: Doba odpisování jednotlivých odpisových skupin 

Odpisová skupina 
 Doba odpisování 

do konce roku 2004 od roku 2005 

1 4 roky 3 roky 

2 6 let 5 let 

3 12 let 10 let 

4 20 let 20 let 

5 30 let 30 let 

6 50 let 50 let 
Zdroj: [4] + vlastní vypracování 

 Každá skupina má stanoveny doby odpisování, roční odpisové sazby a koeficienty. 

Zvolený způsob odpisování musí účetní jednotka dodržovat po celou dobu odpisování 

majetku [5]. 

Účetní odpisy: 

Účetní odpisy mohou jít nad rámec daňového zákona a jsou plně v kompetenci 

podniku s tím, nezachycují reálnou výši opotřebení majetku. O této výši si podnik 

v účetních odpisech rozhoduje sám [3]. 

 Výběrem vhodné odpisové metody směřuje k rozložení nákladů do jednotlivých 

účetních období. Na základě zjištění výši odpisů je třeba znát tyto základní tři veličiny: 

- pořizovací výdaje odpisovaného majetku, 

- zbytkovou hodnotu – tzv. odhad částky, kterou z aktiva při jeho vyřazení 

získáme, 

- předpokládanou dobu použitelnosti, tj. dobu po jakou se bude aktivum 

v podniku používat [4]. 

Metody účetních odpisu hmotného majetku: 

Lineární (proporcionální), kdy je roční odpis určen jako částka pořizovací ceny 

dlouhodobého majetku dělená délkou jeho životnosti. 

Degresivní, kdy se objem odpisů v čase snižuje. Pro podnik to znamená rychlejší 

akumulaci hodnoty odpisů na začátku používání majetku, a tedy předpoklad rychlejší 

tvorby zdrojů financování. 
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Progresivní, kdy odpisy v průběhu doby životnosti rostou. Tato metoda se v praxi 

objevuje pouze ojediněle ve vazbě na produktivitu a generovaný zisk odepisovaného 

majetku. Díky odpisům je intenzita produktivity na počátku vysoká a postupně se snižuje 

[3]. 

3.1.2 Možnosti financování dlouhodobého majetku 

V této části své diplomové práce charakterizuji možné typy financování z interních 

zdrojů (platba hotově) či externích zdrojů (úvěr nebo leasing) na konkrétním dlouhodobém 

hmotném majetku. 

Při výběru mezi těmito formami je nutné zohlednit tyto faktory: 

- sazba odpisů a vybranou metodu odpisování, 

- úroková sazba z úvěru, 

- daňové aspekty (leasingový, úrokový a odpisový daňový štít), 

- leasingové splátky a jejich výše 

- faktor času (pro varianty financování se vychází z peněžních toků po danění, 

proto se využije úroková sazba upravena o vliv daní, která je stejná u všech 

možností). 

 Pro posouzení výběru optimální varianty financování z externích zdrojů bude 

využita metoda diskontních výdajů na leasing a úvěr, která sestává ze 4 kroků: 

1. nejdříve se kvantifikují výdaje, které vzniknou v souvislosti s úvěrem, 

2. obdobně se určí výdaje, které vzniknou nájemci v souvislosti s leasingem, 

3. obojí výdaje se musí aktualizovat (diskontovat) z přihlédnutím k času, ve kterém 

byly vynaloženy, 

4. vybere se ta varianta, která má nejnižší celkové diskontní náklady [6]. 

 Nejprve se bere v úvahu daňová úspora a poté převod nákladů na současnou 

hodnotu. Náklady se rozdělí na každý rok a poté sníží o daňovou úsporu, která vznikne. 

Všechny náklady se diskontují, aby se mohly srovnat ve stejném okamžiku, dále se sečtou 

za celou dobu sledování. Pro diskontování bude použita úroková sazba z úvěru 7,70% p.a. 

U leasingu byl spočten splátkový kalendář na základě nabídky leasingové společnosti. 

Firma si zvolila nulovou akontaci. 
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3.1.2.1 Vlastní zdroje 

Financování prodejem hmotného majetku a zásob, pomocí odpisů a čistého zisku. 

Do vlastních zdrojů zahrnujeme formu pořízení dlouhodobého majetku platbou hotově. 

Základním zdrojem financování dlouhodobého majetku, tj. podnikových investic 

jsou zdroje interní, tedy především odpisy, rezervy a nerozdělený zisk. 

Odpisy 

Pořízení dlouhodobého majetku nelze promítnout v pořizovací ceně jednorázově do 

nákladu. Výdaje na pořízení jsou do nákladů uplatňovány postupně. Odpisy, tak vyjadřují 

míru opotřebení dlouhodobého majetku. Rozlišujeme daňové a účetní odpisy. 

Nerozdělený zisk 

Zisk je kladným rozdílem mezi podnikovými výnosy a náklady. Tvoří součást 

vlastního kapitálu podniku. Nerozdělený zisk představuje část výsledku hospodaření po 

zdanění, která není použitá na jiný účel. Výše přípustku použitelného výsledku 

hospodaření k financování podnikové činnosti za určité období je závislá na vytvořeném 

výsledku za toto období (tedy na objemu veškerých výnosů a nákladů), sazbě daně 

z příjmů, výši přídělu do rezervního fondu a jiných podnikových fondech tvořených ze 

zisku, výše vyplacených tantiém členům představenstva a dozorčí rady a dividendové 

politice podniku. Reziduální položkou je výsledek hospodaření minulých let. Jedná se o 

tzv. zadržený zisk. 

Rezervy 

Rezervy představují účelově vytvořené zdroje financování na krytí finančně 

náročných výdajů. Zpravidla jsou zahrnovány do nákladů, a tedy snižují výsledek 

hospodaření. Tvorba rezerv nemusí být daňově uznatelným nákladem. Dle toho se rozlišují 

rezervy zákonné a ostatní (účetní). V podnikové rozvaze jsou rezervy zahrnovány mezi cizí 

zdroje, neboť představují budoucí závazky podniku za provedení určitých výkonů 

externími dodavateli [3]. 

3.1.2.2 Cizí zdroje 

Mezi nejvýznamnější externí zdroje se řadí dlouhodobý úvěr a leasing. Obě tyto 

formy pořízení majetku se dále člení na několik specifických druhů, jež jsou popsány níže.  
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Úvěr 

Při zapůjčení finančních prostředků je tato forma půjčky brána jako smluvní vztah 

mezi věřitelem a dlužníkem, ve které věřitel (banka) poskytne dlužníkovi finanční 

prostředky na nákup vybraného dlouhodobého majetku a dlužník se zavazuje poskytnuté 

prostředky ve stanovené době vrátit a zaplatit veškeré úroky. 

Oproti koupi za hotové má majetek zakoupený prostřednictvím úvěru jednu velkou 

výhodu, a sice, že nepotřebuji větší množství finančních prostředků, kromě této výhody 

získává podnik koupí majetku na úvěr další neoddiskutovatelné profity. Majetek je sice 

zakoupen za „cizí“ peněžní prostředky, ovšem již zakoupení tohoto majetku se tímto 

okamžikem se stává majetkem kupujícího s právem tento majetek daňově odpisovat. 

 Důležitým aspekt u dlouhodobých úvěrů je to, že doba splatnosti je delší než jeden 

rok. Rozlišujeme tyto dva základní druhy dlouhodobého úvěru: dodavatelský a bankovní 

úvěr. 

Dodavatelský úvěr, který poskytuje dodavatel odběrateli v podobě dodávky zboží, 

přičemž se zpravidla jedná o dražší nebo dlouhodobý majetek. Tento typ úvěru je součástí 

obchodní politiky dodavatele a nástrojem konkurenčního boje. 

Bankovní úvěr, který je poskytován bankou na základě její obchodní politiky a na 

základě jí stanovených obchodních podmínek, obyčejně na pořízení dlouhodobého majetku 

[3]. 

Základní kritéria pro poskytnutí úvěru: 

- doklad o oprávnění k podnikání, 

- předložení účetní závěrky, 

- výroční zprávy a daňové přiznání za poslední tři roky, 

- doklad o zajištění odbytu produkce, 

- materiály prokazující zajištění úvěru, 

- potvrzení o stávajících závazcích plátce vůči státu a bezdlužnost vůči zdravotní 

pojišťovně, 

- potvrzení o stavu daňových účtů od finančních úřadů, 

- podnikatelský a finanční plán podniku. 
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Úvěrová smlouva: 

Úvěrová smlouva je upravena v Obchodním zákoníků (§ 497 až §507). Předmětem 

smlouvy o úvěru jsou vždy peněžní prostředky, s tím že hlavním obsahem smlouvy se 

zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do 

určité částky a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit i s úroky. 

Finanční prostředky nemusí být poskytnuty dlužníkovi v plné výši, to znamená, že 

úvěr nemusí být zcela vyčerpán. 

Součástí smlouvy o úvěru jsou také úroky z úvěrů, které se platí za dohodnuté 

poskytnuté peněžní prostředky. V případě nedodržení lhůt splatnosti hradí dlužník navíc 

úroky z prodlení. 

Úvěrová smlouva by měla obsahovat: 

Označení věřitele a dlužníka; částku úvěru; úrokovou sazbu a marži; poplatky; 

dobu platnosti úvěru; formu financování; účel úvěru; měnu úvěru; úrokové období; 

zajištění; obecné závazky; číslo úvěrového účtu; sankční poplatky; právo a soudní 

příslušnost; jazyk. 

 Leasing 

Slovo leasing je odvozeno z anglického „lease“, což v překladu znamená smlouvu o 

pronájmu. 

Leasing je z právního hlediska třístranný právní vztah mezi dodavatelem, 

pronajímatelem a nájemcem, při kterém pronajímatel kupuje od dodavatele majetek a 

poskytuje jej za úplatu do užívání nájemci; z finančního hlediska alternativní forma 

financování potřeb podniku cizím kapitálem, při níž věřitel (pronajímatel) je vlastníkem 

zboží, které nájemce využívá ve své činnosti [6]. 

Základní typy leasingu: 

V praxi i teoretické literatuře se můžeme setkat s několika různými typy leasingu, 

ovšem nejčastěji se rozlišují dva typy: 

a) provozní (operativní) leasing (ang. Operating lease), 

b) finanční (kapitálový) leasing (ang. Financial, capital lease). 
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Liší se především délkou pronájmu, přechodem vlastnického práva 

k pronajímanému majetku na konci leasingu a účelem, kterému slouží. U obou typů 

leasingu však pronajímaný majetek je ve vlastnictví pronajímatele [6]. 

a) Provozní leasing 

Provozní leasing umožňuje nájemci zpravidla krátkodobé užívání věcí, kdy doba 

pronájmu se vyznačuje kratší délkou než ekonomická životnost majetku a nájemné formou 

splátek od jednoho nájemce zahrnuje jen určitou část pořizovací ceny. 

Společnosti zabývající se leasingem nesou v provozním (operativním) leasingu 

veškerá investiční a vlastnická rizika, dále odpovídá za provozuschopnost leasované věci a 

dosahování jejich dohodnutých provozních vlastností. Je zodpovědná za náklady údržby a 

opravy pronajaté věci. 

Není tomu tak dávno, co byla tato varianta provozního leasingu financování 

v České republice prakticky neznámým produktem. Provozní leasing se začal u nás užívat 

teprve před deseti lety [6]. 

Důležitou charakteristikou provozního leasingu je také skutečnost, že leasingová 

smlouva je vypověditelná a že pronajímatel nese všechna rizika, která plynou z vlastnictví 

majetku. Předmětem leasingu může být i poskytnutí různých dodatkových služeb 

(pronájem letadla spojený se zajištěním posádky apod.). 

Provozní leasing se používá především u pronájmu osobních automobilů, počítačů, 

kopírovacích strojů apod. 

Jeho účelem je zabezpečit pro podnik potřebný majetek (někdy i včetně obsluhy 

údržby), pro který však není trvalé, dostatečné využití po celou dobu jeho životnosti a 

který proto není vhodné koupit do vlastnictví (např. dočasná potřeba speciálních strojů pro 

plnění některých zakázek, dočasná zvýšená potřeba dopravních prostředků apod.) [6]. 

Z hlediska financování podnikového majetku a daleko významnějšímu a 

používanějšímu typu leasingu říkáme finanční leasing. 

b) Finanční leasing 

Finanční leasing je nejrozšířenější a osvědčený produkt pro financování dopravní 

techniky, strojů a zařízení. 
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Jedná se tedy o pronájem movité věci. Finanční leasing se uzavírá na delší dobu a 

to nejméně na 3 roky, která je dána dobou odpisování leasované věci podle daňových 

předpisů. Při splnění všech podmínek leasingové smlouvy získá nájemce po skončení 

leasingu pronajímaný předmět za sjednanou kupní cenu do svého vlastnictví [6]. 

Pro finanční leasing je typické, že jde o dlouhodobý pronájem majetku, kdy 

pronajímatel převádí ekonomicky na nájemce některá rizika a výnosy, spojené 

s fungováním zařízení. Doba leasingu se v podstatě kryje s dobou ekonomické životnosti 

pronajímaného majetku a leasingové splátky pokrývají pořizovací cenu pronajatého 

zařízení a ziskovou marži pronajimatele. Daňové zákony většinou stanoví minimální dobu 

trvání finančního leasingu. Leasingová smlouva nemůže být za normálních podmínek 

vypověditelná. 

Finanční leasing slouží na rozdíl od provozního leasingu k trvalému pořízení 

daňového majetku formou splátek [6]. 

Výhody finančního leasingu: 

- snížení okamžitého výdaje hotovosti na pořízení předmětu a rozložení splácení 

na delší období, 

- leasingové splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše se 

nemění po celou dobu trvání leasingové smlouvy, 

- výhodné pojištění placené ve splátkách, 

- rychlé a jednoduché uzavření leasingové smlouvy [6]. 

Determinace leasingové ceny a leasingových splátek: 

Rozhodování podniku o pořízení majetku formou leasingu je závislé především na 

velikosti leasingové ceny a leasingových splátkách. 

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

případě refinancování leasingové operace úvěrem) a leasingovou marži pronajímatele. 

Úrok z úvěru a leasingová marže jsou dohromady označovány méně vhodně jako „finanční 

náklad“ nebo „leasingové úročení“. Také se používá termín leasingové navýšení. 

Výše celkového leasingového úročení příslušné operace podléhá působení nabídky 

a poptávky na leasingovém trhu a je závislá na řadě faktorů; mezi rozhodující patří: 

- úroková sazba za úvěr na refinancování leasingu, 
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- doba leasingu, 

- interval pravidelnosti splátek, 

- navýšení první splátky, 

- odkupní cena. 

Někdy se vyskytuje i provize poskytovaná pronajímatelem výrobci nebo provize za 

zprostředkování pojištění předmětu leasingu [6]. 

V leasingových smlouvách se také často objevuje tzv. leasingový koeficient. 

Leasingový koeficient udává, o kolik je vyšší leasingová cena pronajatého majetku oproti 

pořizovací ceně. 

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

ceny pronajatého majetku zaplatí nájemce pronajímateli za dobu trvání leasingové 

smlouvy. Výše leasingového koeficientu tak umožňuje základní orientační měřítko pro 

zhodnocení nabídek jednotlivých společností. 

Leasingová smlouva by měla obsahovat alespoň tyto základní náležitosti: 

- identifikaci smluvních stran (nájemce a pronajímatele), tzn. Jméno a příjmení, 

resp. název, adresu bydliště, resp. sídla, IČO, příp. DIČ, 

- předmět smlouvy – identifikace pronajímaného předmětu, 

- datum uzavření smlouvy a datum účinnosti smlouvy, je-li odlišný, 

- dobu trvání leasingového vztahu, příp. datum ukončení leasingového vztahu, 

- údaje o ceně pronajatého předmětu. 

Dále by měla obsahovat: 

První mimořádné splátky (zvýšené splátky); zálohy na splátky nájemného; zálohy 

na kupní cenu; obecné stanovení podmínek; ustanovení o pojištění předmětu leasingu; 

ustanovení o povinnosti provádět opravy na pronajatém majetku; ustanovení o skutečnosti, 

zda je nájemce oprávněn provádět na pronajatém majetku technické zhodnocení a kdo jej 

bude hradit a odepisovat; údaj o případném ručení či garanci; ustanovení o případném 

ukončení smlouvy a podmínkách, za kterých lze provést; ustanovení o přechodu vlastnictví 

pronajatého majetku z pronajímatele na nájemce; závěrečná ustanovení; podpisy 

smluvních stran, příp. jejich razítka a seznam příloh (např. splátkový kalendář) [6]. 
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3.2 Praktické vymezení 

 Praktickou část diplomové práce budu aplikovat na již zmiňovanou společnost 

Aqua Sanning, s.r.o., která na trhu funguje jako stavební společnost a hlavním předmětem 

podnikání je sanace vlhkého zdiva. 

 Rozbor možných variant financování vybraného dlouhodobého majetku – 

nákladního automobilu značky Iveco EuroCargo 140E28W v hodnotě 1,92 mil. Kč 

s DPH-  v konkrétních podmínkách společnosti budu provádět prostřednictvím vlastních 

zdrojů, dlouhodobého úvěru a leasingu. 

3.2.1 Financování vlastními zdroji 

Hned na počátku je třeba upozornit, že společnost Aqua Sanning, s.r.o. si přeje pro 

financování nákladního automobilu využít některý z možných externích způsobů 

financování, proto bude oblast financování vlastními zdroji analyzována jen velmi stručně. 

Kladným aspektem platby hotově při pořízení nákladního automobilu je bezesporu 

to, že společnost Aqua Sanning, s.r.o. se nijak nezadluží a je okamžitým majitelem tohoto 

automobilu. S tímto majetkem může dle svého uvážení jakkoliv hospodařit, nakládat a nic 

ji v jejich obchodních záměrech neomezuje. 

Na rozdíl od nákupu dlouhodobého majetku formou cizích zdrojů nemusí společnost 

v následujících obdobích splácet úvěr, platit úroky z úvěru, poplatky spojené se 

zakládáním smluv či jejich správu, za vedení úvěrových účtů a podobně, taktéž u leasingu.  

Přesto tento způsob financování prostřednictvím cizích zdrojů společnost 

v posledních letech nevyužila. 

V námi popisované firmě pořízený dlouhodobý hmotný majetek byl navrhnut 

v částce 1.920.000,- Kč. Tyto peněžní prostředky vydané naráz by mohly způsobit malé 

firmě nemalé značné finanční potíže. 

Uvolněním takto vysoké částky v hotovosti by mohlo rovněž výrazně záporným 

způsobem ovlivnit cash-flow, což je nežádoucí. 

Administrativní náročnost je však prakticky minimální, jelikož stačí jen uhradit a 

podepsat smlouvu o koupi nákladního automobilu a přijmout fakturu (daňový doklad). 
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3.2.2 Financování cizími zdroji 

Úvěr 

 Oproti předchozí hotovostní variantě je u financování nákladního automobilu 

formou úvěru hlavním kladem to, že společnost nemusí disponovat velkým množstvím 

volných finančních prostředků. Tyto finanční prostředky jim totiž za splněných podmínek 

poskytne banka nebo jiná společnost. V našem případě to bude finanční instituce (na úvěr, 

i na leasing) ČSOB, a.s. 

 Další výhodou získání majetku formou cizích zdrojů je to, že může profitovat 

z možnosti tento majetek daňově odpisovat. I kdyby nebyl nákladní automobil pořízen za 

vlastní prostředky, má společnost nárok na zmíněné odpisované právo, protože od chvíle, 

kdy nákladní automobil pořídí, je jejím vlastníkem. 

 Dalším kladem u poskytování financování formou úvěru je to, že při splnění 

podmínek daňového zákona o zdanitelných příjmech jsou úroky z úvěru daňově 

uznatelným nákladem (výdejem). 

 Pokud se v době splacení úvěru bude společnosti dařit a naskytnou se jí volné 

finanční prostředky, existuje pro ní možnost předčasného splacení půjčky, aniž by musela 

uhradit bance jakékoliv sankce. Tyto výhody v dnešní době poskytuje převážná část bank a 

finančních institucí. 

 Nevýhodou úvěru oproti leasingu je fakt, že nelze platit pojištění nákladního 

automobilu současně, poněvadž banka jej vyžaduje formou čtvrtletního, pololetního nebo 

ročního předem. 

 V neposledním bodu otázek zda si úvěr vzít, či nikoliv, je otázka administrativní 

náročnosti při pořízení daného majetku. 

 Při poskytování úvěru přímo od výrobce v autosalonu nelze tuto smlouvu o úvěru 

uzavřít, ale společnost si jej musí uzavřít přímo v bance. V některých případech se stává, 

že má prodejce přímo ve své pobočce kancelář, která umožňuje na místě uzavírat tyto 

smlouvy o poskytnutí úvěru, ale není to pravidlem, jak jsem zmiňoval v předchozí větě. 

 Než se ČSOB, a.s. rozhodne společnosti poskytnout úvěr, klade na ní velkou zátěž 

po formální stránce. Mezi tyto formální stránky patří hlavně živnostenský list o oprávnění 
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k podnikání, jimž si banka ověřuje, zda smí společnost v České republice působit. Dále 

banka požaduje výroční zprávy, daňové přiznání a předložení účetní závěrky, což 

poskytuje bance informaci o celkovém hospodaření firmy. Chce dále znát potvrzení o 

stavu daňových účtů od finančního úřadu a zda-li nemá jiné závazky např. vůči státu nebo 

zdravotní pojišťovně. Může se zdát, že poskytnutí úvěru pro společnost je malou 

překážkou, ale jedna z těchto uvedených věcí nebude splňovat požadavky banky, tak 

společnost tento úvěr nemusí získat. 

 V poslední řadě banka klade důraz na zajištění úvěru formou pojištění proti 

neschopnosti splácet tento úvěr a zajištění úvěru. Společnost může využít ručitele nebo 

majetek, který u dané banky využije jako zástavu. 

Leasing 

 Jednou z dalších možností jak v současné době pořídit nákladní automobil 

z externích (cizích) zdrojů, je využít formy leasingu. Oproti úvěru je velkým rozdílem, že 

nákladní automobil zůstává po celou dobu splácení majitelem tohoto majetku leasingované 

společnost. 

 Jestliže se daná společnost Aqua Sanning, s.r.o. rozhodne o poskytnutí leasingu, 

jako formu financování tohoto automobilu může využít buď, finanční nebo operativní 

leasing. 

 V případě využití finančního leasingu společností, dojde po skončení pronájmu 

nákladního automobilu k jejímu odkupu a tím i jejího přepisu vlastnického práva. 

 U operativního leasingu vrací společnost pronajatý nákladní automobil zpět 

leasingové společnosti. V mém případě žádosti u banky bude brán zřetel na finanční 

leasing. 

 Výhodou spojenou s leasingem vyplývá v tom, že časové platby jsou rozloženy do 

delšího časového období. Není nutností, aby společnost v okamžiku žádosti o úvěr měla 

velké množství finančních prostředků. Společně se splátkami platí firma pojištění a to buď 

měsíčně, nebo čtvrtletně. 

 Výhodou leasingu je fakt, že účetně nezvyšuje zadluženost firmy a neprojevuje se 

ve výkazech jako záporná položka. 
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 Administrativní náročnost není, tak náročná jak u úvěru a je rychleji a levněji 

vyřízena u prodejce nákladního automobilu. 

 U leasingu odpadá ručení, poněvadž společnost se stává majitelem až po ukončení 

smlouvy. 

 Mezi jedny z nevýhod leasingu patří již zmíněné vlastnické právo, tak i to, že 

společnost nemá možnost do svých daňově uznatelných nákladů uplatňovat daňové odpisy.  

 Nevýhodou pro společnost Aqua Sanning, s.r.o., rozhodne-li se leasingovou 

smlouvu ukončit, je její obtížná vypověditelnost. S vypověditelností jsou totiž spojeny 

nemalé sankce za předčasné splacení, proto firmy většinou ustupují od této možnosti 

předčasného splacení leasingu. Ne jinak by tomu bylo u předčasného splacení analyzované 

společnosti. 

Úvěr vs. Leasing 

 V následující tabulce je uvedeno porovnání základních výhod a nevýhod obou 

způsobu financování cizími zdroji – leasingu a bankovního úvěru. 

Tabulka č. 3: Porovnání výhod a nevýhod leasingu a bankovního úvěru 

Ukazatel 
 Způsob pořízení 

ÚVĚR LEASING 

Uzavření smlouvy V bance Přímo u prodejce 

Administrativní náročnost Složitější Jednodušší 

Poplatky za vyřízení Ano Ne 

Zadluženost firmy Ano Ne 

Úhrada pojištění Ročně Měsíčně, čtvrtletně 

Vlastnické právo Firma Aqua Sanning, s.r.o. Leasingová společnost 

Odpisované právo Firma Aqua Sanning, s.r.o. Leasingová společnost 

Daňově uznatelný náklad Úroky z úvěru Leasingová společnost 

Ručení Ano Ne 

Předčasné splacení Bez sankce Se sankcí 
Zdroj: vlastní vypracování 
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3.3 Výběr optimálního způsobu financování 

Při návrhu na pořízení nákladního automobilu firmou Aqua Sanning, s.r.o. byla 

navrhnuta cenová nabídka tohoto vybraného majetku na 1.600.000,-Kč (bez DPH), a tedy 

celková cena vybraného automobilu činí 1.920.000,-Kč. 

Pro účely odpisování bude nákladní automobil dle daňového hlediska zařazen do 

druhé odpisové skupiny tzn. její  doba odpisování je 5 let. 

Veškeré výpočty budou prováděny z pořizovací ceny nákladního automobilu Iveco 

EuroCargo 140E28W 1.600.000,-Kč (bez DPH) a se sazbou daně z příjmů 19% v roce 

2012 (s předpokladem stejné sazby i pro následující roky 2013 – 2016). 

3.3.1 Pořízení nákladního automobilu vlastními zdroji 

Pokud by se společnost Aqua Sanning, s.r.o. rozhodla o způsobu financování 

formou platby hotově a pořídila by si tento dlouhodobý hmotný majetek na konci roku 

2011, tak pro účely odpisování by ji zařadila do druhé odpisované skupiny. 

Jelikož financování nákladního automobilu vlastními zdroji nám finanční stránka 

nedovoluje, i přesto můžeme z níže uvedené tabulky č.4 vidět jaká sazba v % pro druhou 

odpisovou skupinu, do které řadíme tento majetek, by se nás dotkla. 

Tabulka č. 4: Odpisové sazby platné od roku 2008 [v %] 

Roční odpisová sazba 

Odpisová skupina V prvním roce 

odpisování 

V dalších letech 

odpisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

2 11,00 22,25 20,00 

Zdroj: Aqua Sanning, s.r.o., vlastní vypracování 

 Výše uvedená tabulka nám říká, že nákladní automobil bude v prvním roce 

odpisován sazbou 11,00% z pořizovací ceny a v následujících letech 22,25%. Z daňového 

hlediska se jedná o odpisování po dobu 5 let. 
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 Kdyby si společnost Aqua Sanning, s.r.o. pořídila na konci roku 2011 tento 

vybraný dlouhodobý hmotný majetek a zařadila jej ke dni např. 3. ledna 2012, odpisy 

začíná počítat v lednu daného roku 2012. 

 Veškeré výpočty pro financování vlastními zdroji jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Na základě výpočtu dle následujících vzorců, po jejich dosažení dostane společnost 

roční odpis. 

 V níže uvedené tabulce č. 5, jsou vypočteny odpisy pro dané roky, což představuje 

pro společnost náklady. 

Základní vzorce: 

100

* 1

1

OSVC
RO  ;  

100

* 2OSVC
ROx    [6]   

 
Kde: 

1RO - roční odpis v prvním roce, 

VC- vstupní cena, 

1OS - roční odpisová sazba pro první rok, 

xRO -roční odpis v dalších letech, 

2OS - roční odpisová sazba pro další roky. 

Tabulka č. 5: Výsledky výpočtu rovnoměrných odpisů pro nákladní automobil [v Kč] 

Rok Vstupní cena Sazba v % Částka odpisu Zůstatková cena Oprávky 

2012 1.600.000 11 176.000 1.424.000 176.000 

2013 1.424.000 22,25 356.000 1.068.000 532.000 

2014 1.068.000 22,25 356.000 712.000 888.000 

2015 712.000 22,25 356.000 356.000 1.244.000 

2016 356.000 22,25 356.000 0 1.600.000 

Zdroj: vlastní výpočet i vypracování 
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 Ovšem důležitým aspektem pro mou diplomovou práci bude ukazatel daňové 

úspory, kterou získám použitím daňového odpisu pro náležitý rok 2012, tj. 19%. 

 Tato daňová úspora bude důležitým faktem, kterou zohledním na konci své 

diplomové práce při porovnání nejlepších variant financování dlouhodobého hmotného 

majetku. 

 Daňová úspora = sazba daně z příjmu (19%) * roční odpis [6] 

Tabulka č. 6: Daňová úspora za nákladní automobil při platbě v hotovosti [v Kč] 

Rok Pořizovací cena Roční odpis Daňová úspora (19%) 

0 1.600.000 - - 

1 - 176.000 33.440 

2 - 356.000 67.640 

3 - 356.000 67.640 

4 - 356.000 67.640 

5 - 356.000 67.640 

 1.600.000 1.600.000 304.000 

Zdroj: vlastní vypracování 

 Z tabulky č.6 vyplývá, že daňová úspora při platbě v hotovosti při koupi nákladního 

automobilu činí 304.000,-Kč. 

 Dále potřebujeme zjistit současnou hodnotu výdajů (viz tabulka č.7), proto se 

využije úroková sazba nabízená bankou ČSOB, a.s., která byla poskytnuta na základě 

předložení veškerých účetních výkazů, které banka potřebovala k jejich zpracování. Pro 

varianty financování se vychází z peněžních toků po zdanění, proto se využije již výše 

zmiňovaná úroková sazba upravena o vliv daní. 

i = 7,7% * (1 – 0,19) = 0,06237 

 Tato sazba musí být u všech způsobu financování stejná, tedy u platby hotově, 

úvěru i leasingu. 
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Odúročitel = 
ni)1(

1
,        [4] 

 Kde:  i- úroková míra, 

  n- počet období.       [4] 

ni
BHSH

)1(

1
*

       

[4]  

Kde:  SH – současná hodnota, 

 BH – hodnota peněz v budoucím období, 

 i – roční úroková míra, 

 n – počet let, za kterých se úroková míra počítá, 

 
ni)1(

1
 - odúročitel (pro převod budoucí hodnoty na současnou).  

Tedy: SH = Daňová úspora * odúročitel    [1] 

Tabulka č. 7: Současná hodnota výdajů [v Kč] 

Rok Pořizovací cena Daňová úspora Odúročitel 

(i=0,06237) 

Současná 

hodnota výdajů 

0 1.600.000 - 1,00000 1.600.000,00 

1 - 33.340 0,94129 31.382,61 

2 - 67.640 0,88603 59.931,10 

3 - 67.640 0,83401 56.412,44 

4 - 67.640 0,78505 53.100,78 

5 - 67.640 0,73896 49.983,25 

 1.600.000 304.000 - 1.349.189.82 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z tabulky č. 7 vyplývá, že současná hodnota výdajů pro pořízení nákladního 

automobilu formou platby hotově činí 1.349.190,-Kč. 
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3.3.2 Pořízení nákladního automobilu formou úvěru 

Jak už bylo v předcházejících kapitolech zmíněno, forma úvěru oproti leasingu má 

jednu velkou výhodu, která se ve výsledku projeví, a to, že společnost Aqua Sanning, s.r.o. 

se ihned stane majitelem tohoto dlouhodobého hmotného majetku a začne ji odepisovat. 

Banka ČSOB, a.s. poskytne úvěr v plné výši pořizovací ceny. 

Všechny potřebné výpočty pro financování nákladního automobilu formou úvěru 

jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Hodnota umořovatele nám získá roční splátku dosažením do vzorce, který je níže 

uveden a vynásobením výše úvěru (v našem případě 1.600.000,-Kč). 

1)1(

1*)1(
n

n

i

i
U         [4] 

Kde:  U- umořovatel, 

 i- roční úroková míra, 

 n- počet let.  

248479,0
1)077,01(

077,0*)077,01(
5

5

U , dále 

Výše roční splátky = U * výše počátečního dluhu    [1] 

Výše roční splátky = 0,248479*1.600.000=397.567Kč 

Roční úrok = výše stavu dluhu * roční úroková sazba (7,7%)  [1] 

Roční úmor = roční splátka – roční úrok     [1] 

Konečný stav dluhu = výše stavu dluhu – roční úmor   [1] 
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Tabulka č. 8: Splátky úvěru [v Kč] 

Rok Výše stavu 

dluhu 

Roční 

splátka 

Roční úrok Roční úmor Konečný 

stav dluhu 

1 1.600.000 397.567 123.200 274.367 1.325.633 

2 1.325.633 397.567 102.074 295.493 1.030.140 

3 1.030.140 397.567 79.321 318.246 711.894 

4 711.894 397.567 54.816 342.751 369.143 

5 369.143 397.567 28.424 369.143 0 

Zdroj: vlastní úprava 

V další fázi potřebujeme zjistit daňové úspory z úvěru a to tak, že zjistíme sníženou 

daň ze základu (viz tabulka č. 9). 

Snížení daňového základu = roční odpis + roční úrok,     [4] 

 Daňová úspora = sazba daně z příjmu (19%) * snížení daňového základu, [4] 

 Kapitálové výdaje po zdanění = roční splátka – daňová úspora.    [4] 
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Tabulka č. 9: Daňová úspora nákladního automobilu při financování úvěrem [v Kč] 

Rok Roční 

splátka 

Roční 

odpis 

Roční 

úrok 

Snížení 

daňového 

základu 

Daňová 

úspora 

(19%) 

Kapitálové 

výdaje po 

zdanění 

1 397.567 176.000 123.200 299.200 56.848 340.719 

2 397.567 356.000 102.074 458.074 87.034 310.533 

3 397.567 356.000 79.321 435.321 82.711 314.856 

4 397.567 356.000 54.816 410.816 78.055 319.512 

5 397.567 356.000 28.424 384.424 73.041 324.526 

 1.987.835 1.600.000 387.835 1.987.835 377.689 1.610.146 

Zdroj: vlastní zpracování 

V úplně poslední řadě této kapitoly financování úvěrem zjistím současnou hodnotu 

výdajů na úvěr (viz tabulka č. 10: Současná hodnota výdajů na úvěr) na konci splácení 

úvěru, což je hodnota, která mi bude sloužit pro porovnávání všech tří variant financování. 

Bude k tomu použitý již výše spočítaným odúročitelem (i=0,06237). 

Současná hodnota úvěru = kapitálové výdaje po zdanění * odúročitel [4] 
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Tabulka č. 10: Současná hodnota výdajů na úvěr [v Kč] 

Rok Kapitálové výdaje 

po zdanění 

Odúročitel 

(i=0,06237) 

Současná hodnota 

výdajů na úvěr 

1 340.719 0,94129 320.715 

2 310.533 0,88603 275.142 

3 314.856 0,83401 262.593 

4 319.512 0,78505 250.833 

5 324.526 0,73896 239.812 

 1.610.526 - 1.349.095 

Zdroj: vlastní vypracování 

Z tabulky č.10 lze vyčíst, že současná hodnota výdajů na úvěr v tomto případě činí 

1.349.095,- Kč. 

3.3.3 Pořízení nákladního automobilu formou leasingu 

V případě financování nákladního automobilu formou leasingu se společností Aqua 

Sanning, s.r.o. dohodne s finančním institutem ČSOB leasing, a.s. na uzavření smlouvy o 

finančním leasingu za předem domluvených podmínek. 

Společnost si vybrala možnost financování vybraného dlouhodobého majetku 

v plné výši bez jakékoliv akontace (mimořádná splátka), z důvodu následného porovnání. 

Měsíční splátka se skládá ze splátky z pořizovací ceny (1.600.000,-Kč), pojištění majetku a 

finanční služby spojené s vedením leasingu (celkem = 35.574,-Kč – viz příloha č. 4 

Nabídková kalkulace splátek pro nákladní vozidla). 

Pro společnost Aqua Sanning, s.r.o. to tedy znamená, že roční splátka činí 12 x 

35.574,- Kč = 426.888,- Kč. 

Všechny výpočty pro financování nákladního automobilu formou leasingu jsou 

umístěny v příloze č. 3. 
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Leasing se uzavírá na dobu 5 let, po splacení leasingu dojde k převodu vlastnických 

práv. Daňová sazba z příjmů je 19%. 

 Daňová úspora = sazba daně z příjmu (19%) * roční splátky  [4] 

 Leasingové splátky = roční splátky – daňová úspora   [4] 

 Současná hodnota výdajů leasingu = leasingové splátky * odúročitel [4] 

Tabulka č. 11: Kapitálové výdaje za nákladní automobil formou finančního leasingu [v Kč] 

Rok Roční splátky Daňová 

úspora 

(19%) 

Leasingové 

splátky 

Odúročitel 

(i=0,06237) 

Současná 

hodnota výdajů 

leasingu 

1 426.888 81.109 345.779 0,94129 325478,30 

2 426.888 81.109 345.779 0,88603 306370,60 

3 426.888 81.109 345.779 0,83401 288383,10 

4 426.888 81.109 345.779 0,78505 271453,80 

5 426.888 81.109 345.779 0,73896 255516,80 

 2.134.440 405.545 1.728.895 - 1.447.202,60 

Zdroj: vlastní úprava 

 Z tabulky č. 11 jsme získali současnou hodnotu pro nákup nákladního automobilu 

finančním leasingem (1.447.203,- Kč) a daňovou úsporu (405.545,- Kč). 
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4 Zhodnocení 

V této kapitole bude vyhodnocována nejvhodnější varianta financování z hlediska 

současné hodnoty výdajů mezi výše zmiňovanými variantami financování vybraného 

dlouhodobého majetku- nákladní automobil v pořizovací ceně 1.600.000,-Kč bez DPH. 

Tabulka č. 12: Srovnání variant možností financování [v Kč] 

Způsob financování Odpisy Daňová úspora Současná hodnota 

Platba Hotově Rovnoměrné 304.000 1.349.190 

Úvěr Rovnoměrné 377.689 1.349.095 

Leasing - 405.545 1.447.203 

Zdroj:vlastní úprava 

Z tabulky č. 12 lze vidět, že pro společnost Aqua Sanning, s.r.o. představuje 

varianta financování formou leasingu nejméně vhodnou formu, poněvadž vynaložené 

náklady přepočtené na současnou hodnotu (1.447.203- Kč) jsou nejvyšší, přičemž daňová 

úspora činí 405.545,- Kč. I přesto, že financování formou leasingu je rychleji a levněji 

vyřízeno přímo u prodejce nákladního automobilu, tak na druhou stranu společnost nemá 

možnost do svých daňově uznatelných nákladů uplatňovat daňové odpisy.  

Způsob financování platbou hotově je o něco méně výhodné než při použití 

leasingu. Hodnota nákladů resp. současná hodnota činí 1.349.190,- Kč s daňovou úsporou 

304.000,-Kč. Kladným aspektem platby hotově je to, že se společnost nijak nezadluží a je 

okamžitým majitelem tohoto nákladního automobilu. Tato forma financování je nevýhodná 

pro společnost z důvodů toho, že uvolněním takto vysoké částky v hotovosti se výrazným 

způsobem projeví v cash-flow. Pro společnost Aqua Sanning, s.r.o. by takto velké 

vynaložení finanční prostředků najednou znamenalo praktickou ztrátu platební schopnosti. 
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Možnosti financování nákladního automobilu prostřednictvím úvěrů vyjde pro 

společnost Aqua Sanning, s.r.o. na 1.349.095,- Kč s daňovou úsporou 377.689,- Kč. 

Výhodou tohoto způsobu financování pro společnost je fakt, že firma nepotřebuje pro 

začátek žádné peníze a stává se ihned majitelem dlouhodobého hmotného majetku. 

V tomto případě je varianta úvěru doporučena jako nejvhodnější, i přesto, že 

bankovní úvěr není poskytován zdarma a náklady s ním spojené tvoří úroky a další výdaje. 
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5 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo provést rozbor možných variant financování 

v konkrétních podmínkách společnosti Aqua Sanning, s.r.o. 

Pro porovnání všech tří možných variant byla zohledněna hlediska daňových dopadů,  

finanční náročnost pořízení, administrativní náročnost a současná hodnota. 

Pro získání veškerých informací k těmto zdrojům financování byla provedena 

analýza pro následný návrh nejvhodnějšího financování vybraného dlouhodobého majetku 

(nákladní automobil). Bylo i důležité, aby si společnost udělala objektivní náhled na klady 

a zápory veškerých variant financování. 

Diplomová práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. 

Teoretická část obsahuje obecnou charakteristiku majetku, popis společnosti Aqua 

Sanning, s.r.o. a teoretické možnosti financování dlouhodobého hmotného majetku. 

Praktická část se zaměřuje na konkrétní typy financování. 

Základem mé diplomové práce byla využita metoda diskontovaných nákladů, kterým 

se zjistila celková výše výdajů snížená o daňovou úsporu. Konečný výsledek je převeden 

na současnou hodnotu prostřednictvím odúročitele. Za nejvhodnější formu financování lze 

považovat tu, která má nejnižší diskontované náklady. 

Hlavním ukazatelem, který mě přesvědčuje o tom, jakou formu financování 

doporučit společnosti, je provedený výpočet srovnání současné hodnoty nákladů, který 

ukázal, že forma úvěru představuje nejvhodnější možnost. Opakem je leasing, který na 

základě zmíněných výpočtů se jeví jako nejméně výhodná varianta financování. 

Ovšem jistě nikdy nelze říci, že pro společnost Aqua Sanning, s.r.o. bude vždy 

nejvhodnější varianta úvěr s ohledem na využití externích zdrojů. Firma se totiž může 

dostat do takové situace, kdy bude pro ní z hlediska financování majetku nutné zvolit 

leasing, protože např. nebude finančním institutem úvěr poskytnut. 

Závěrem je zřejmé, že v současné době je však prokazatelně nejlepší řešení pro 

společnost využití úvěru. 
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