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Leasingové financování 

 z právního hlediska – trojstranný smluvní vztah mezi 

dodavatelem (výrobcem), pronajímatelem a 

nájemcem, při kterém pronajímatel kupuje od 

dodavatele majetek a za úplatu jej poskytuje k užívání 

nájemci 

 

 z finančního hlediska – speciální forma financování 

potřeb podniku cizím kapitálem, kdy věřitelem je 

leasingová společnost nebo banka 

 

 Vzniká na základě leasingové smlouvy 

 



Druhy leasingu 

 1. Operativní (provozní) leasing 

 Krátkodobý pronájem, kdy doba nájmu je kratší než 
životnost majetku 

 Nájemné tvoří pouze část vstupní ceny majetku 

 Po skončení pronájmu je majetek vrácen 

 Po celou dobu pronájmu zajišťuje pronajímatel 
údržbu  

 Pronajímatel zůstává vlastníkem a majetek 
odepisuje 

 Smlouvu je možno vypovědět před uplynutím doby 
pronájmu 

 



2. Finanční leasing 

 Je dlouhodobý, není vypověditelný ze strany nájemce 

 Neposkytují se u něho servisní služby,  

 Platby za nájemné musí uhradit vstupní cenu 

 Po skončení pronájmu má nájemce právo na 

odkoupení majetku 

 Pod dobu pronájmu je majetek ve vlastnictví 

pronajímatele, který ho odepisuje  

 



3. Prodej se zpětným pronájmem 

 Jde o zvláštní formu finančního leasingu využívanou 

především u nemovitostí 

 

 Vlastník nemovitosti prodá majetek leasingové 

společnosti a zpětně si ho pronajímá 

 

 Důvodem je získání finančních prostředků z prodeje 

na provozní činnost 



Formy fin. leasingu 

 

 Přímý – dvoustranný vztah přímo mezi výrobcem a 

nájemcem (les. spol. je jen prostředník) 

 

 Nepřímý – nájemce si kupuje výrobek od leasingové 

společnosti, která ho koupí od výrobce (třístranný 

vztah) 

 



Výhody leasingového financování 

 1.   Umožňuje podniku užívat majetek, i když nemá na 

jednorázové zaplacení 

 2.   Leasing je pružnější, oproti úvěru 

 3.   Leasingové splátky jsou daňovým nákladem  

 4.   Nájemce se vyhne riziku spojenému s pořízením 

investice (prodlužování výstavby,..) 

 5.   Leasing není vyjádřen v rozvaze jako dluh 

 6.   Inflační riziko nese leasingová společnost 

 7.   Omezuje se možnost morálního zastarávání 

majetku 

 



Nevýhody leasingového financování 

 1.  Náklady jsou obvykle vyšší než z úvěru nebo z 
vlastních zdrojů 

 

 2.  Po skončení firma získá odepsaný majetek a 
ztrácí výhodu daňových odpisů 

 

 3.  Omezení užívacích práv leasingovou smlouvou 

 

 4.  Obtíže při provádění úprav na majetku 

 

 5.  Nemožnost vypovězení nájemcem bez penále 

 



Nové trendy v leasingu 

 Metoda Fleet management 

 Jedná se o celý systém leasingového financování 
firem s rozsáhlejším vozovým parkem. 

 

 Speciální instituce  přebírá veškerou dokumentaci k 
provozu vozového parku, řeší pojistné události. 

 

 Není třeba vést knihu jízd. 

 

 Od 1. 4. 2009 může podnikatel uplatnit odpočet DPH i 
u osobních automobilů. 
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