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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na různé varianty financování pořízení osobního 

automobilu určité společnosti. Informuje o finanční situaci společnosti, srovnává určité 

nabídky bankovních a leasingových společností. Cílem práce je posoudit a nalézt 

optimální způsob nákupu osobního automobilu pro danou společnost na základě 

dodaných podkladů. 

 

  

Klí čová slova 

Financování, pořízení z vlastních peněžních prostředků, bankovní úvěr, leasing. 

                

 

 

 

 

 

 

Annotation  

Bachler´s thesis is focused on different ways of financing a purchase of a car by             

a certain company. It informs about financial situation of the company and compares 

offers of banks and leasing companies. The objektive of the thesis is to evaluate and 

find an optimal way of purchasing a car for a specified company on the basis of 

submitted data.  
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1. ÚVOD 

 

V bakalářské práci jsou porovnány různé způsoby pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku pro společnost ENETEX-TEP s.r.o.. 

  

Cílem práce je posouzení a doporučení, který ze způsobů pořízení hmotného majetku   

je nejvhodnější variantou pro společnost. 

 

V dnešní době mají podnikatelské subjekty mnoho možností, jak financovat pořízení 

osobního automobilu. Mezi základní způsoby pořízení patří: financování vlastními 

peněžními prostředky, financování prostřednictvím bankovního úvěru nebo smlouvy     

o pronájmu - leasing. V první části jsou charakterizovány jednotlivé druhy pořízení 

včetně jejich výhod a nevýhod. Součástí charakteristiky společnosti je i zhodnocení její 

finanční situace. Dále je uveden popis osobního automobilu, který bude společnost 

pořizovat. Z porovnání konkrétních nabídek úvěrů, leasingů a pořízení z vlastních 

finančních prostředků byla společnosti doporučena nejvhodnější varianta.  
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2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 

 

Hmotným majetkem se dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. rozumí: 

 

• samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným 

technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000,- Kč    

a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok, 

 

• budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním 

předpisem,  

 

• stavby, s výjimkou 

- provozních důlních děl, 

            - drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k  

               zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud  

               jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30m2 a výšku 5m, 

            - oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou  

               stavbou, 

 

• pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky vymezené 

v odstavci 9, 

 

• dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000,- Kč, 

 

• jiný majetek vymezený v odstavci 3 (např. technické zhodnocení a výdaje na 

otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace a výdaje hrazené 

nájemcem. (5.) 
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3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Zdroje financování členíme nejčastěji z hlediska vlastnictví na:   

• vlastní zdroje 

• cizí zdroje 

a z hlediska časového na: 

• krátkodobé zdroje financování 

• dlouhodobé zdroje financování 

 

 

3.1. Vlastní zdroje financování 

K vlastním zdrojům financování patří vklady vlastníků, zisk a finanční rezervy (rezervní 

fondy).  

 

3.1.1. Vklady vlastníků 

Žádné podnikání se neobejde bez počátečního vkladu osob, které se rozhodnou 

podnikat. Rozdíl je pouze v tom, zda je zákonem stanovena povinnost při zakládání 

společnosti vložit základní kapitál a jeho výši. Například výhodou fyzické osoby 

podnikající samostatně na základě živnostenského podnikání nebo jiného oprávnění      

a veřejnou obchodní společností je v povinnosti vložit do společnosti povinný základní 

vklad. U nejrozšířenější právní formy, společnosti s ručením omezeným, je základní 

kapitál nejméně 200 000,- Kč, přičemž minimální výše vkladu jednoho společníka       

je 20 000,- Kč. U nejstarší právní formy, akciové společnosti, založené bez veřejné 

nabídky akcií, musí činit základní vklad 2 000 000,- Kč. U akciové společnosti založené 

s veřejnou nabídkou akcií musí základní vklad činit alespoň 20 000 000,- Kč. Základní 

kapitál družstva musí činit nejméně 50 000,- Kč. 

 

3.1.2. Zisk 

Při použití zisku jako zdroje financování hovoříme o samofinancování. Výhodou je,     

že nevznikají náklady na cizí zdroje, nezvyšuje se objem závazků a snižuje                   

se podstupované finanční riziko podniku. Nevýhodou je, že zisk není stabilním 

zdrojem.(3.) 
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3.2. Cizí zdroje financování 

Mezi nejznámější cizí zdroje patří: 1. Úvěry (bankovní úvěr, kontokorentní úvěr,  

                                                                         revolvingový úvěr a obchodní úvěr) 

2. Leasing 

       

3.2.1. Úvěry 

Úvěry patří mezi velmi používané zdroje cizího kapitálu. Základní rozdělení úvěrů       

je na finanční a obchodní úvěry. Finanční úvěry můžeme dále členit na krátkodobé            

(s dobou splatnosti do 1 roku), střednědobé (s dobou splatnosti max. do 5 let)                 

a dlouhodobé (s dobou splatnosti nad 5 let). Banky poskytují úvěry na financování 

krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých podnikových potřeb. Obchodní úvěry     

si poskytují účastníci obchodních vztahů.  

 

Bankovní úvěry 

Bankovní úvěry jsou poskytované za úrok a ostatní výdaje spojené s jeho získáním 

(bankovní poplatky). Cenu úvěrů ovlivňuje zejména bonita klienta a doba splatnosti 

kapitálu. Při poskytnutí úvěru banky většinou požadují realizovat obrat nebo jeho 

podstatnou část přes svoje účty. Tím získávají další zdroje příjmů a mají přehled           

o výkonnosti firmy. Při použití bankovního úvěru vzniká firmě daňový efekt tím,          

že úroky z úvěrů jsou daňově uznatelným nákladem a snižují daňový základ. 

Podmínkou je však kladný výsledek hospodaření. 

Na základě dodaných podkladů banky zkoumají finanční zdraví podniku, důležitý        

je rozbor pohledávek a závazků společnosti, poměr vlastního a cizího kapitálu.                

Za vyhodnocení bonity žadatele a zpracování úvěrové smlouvy si banky účtují poplatky 

v řádech desítek tis. Kč. Při poskytnutí krátkodobého úvěru banky požadují ručení 

oběžným majetkem (nejčastěji pohledávkami), při dlouhodobém úvěru zástavu majetku, 

podepsáním směnky nebo kombinací obou uvedených způsobů. Banky uvolňují 

finanční prostředky účelově, proti daňovým dokladům.  
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Bankovní úvěry se poskytují na základě žádosti mezi jejíž náležitosti patří:  

- účetní výkazy (zpravidla 3 roky zpětně), 

- podnikatelský plán, 

- informace o předmětu podnikání, 

- základní informace o společnosti, 

- finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti, 

- potvrzení nebo čestné prohlášení, že klient nemá žádné závazky vůči finančnímu  

   úřadu a České správě sociálního zabezpečení, 

- prohlášení o vzájemných vazbách k jiným podnikům, 

- materiály týkající se navrhovaného zajištění  

- popřípadě další podklady požadované bankou. (1.) 

 

Kontokorentní úvěr  

Kontokorentní úvěr je klasická, velmi rozšířená a dražší forma financování. Slouží 

k financování nákupu materiálu či poskytnutých dodavatelských úvěrů. Poskytování      

i splácení probíhá prostřednictvím běžného účtu podniku, k němuž je stanoven              

tzv. úvěrový rámec, do kterého může společnost čerpat úvěr. Jeho splácení je zajištěno 

inkasem pohledávek. (4.)   

 

Revolvingový úvěr 

Revolvingový úvěr je krátkodobě opakovaně poskytovaný úvěr (do 1 roku). Banka 

stanovuje maximální výši jeho čerpání tzv. úvěrový rámec a termín, k němuž je úvěr    

po splnění předem dohodnutých podmínek opět obnoven. (1.) 

 

Obchodní úvěry 

Nejběžnějším obchodním úvěrem je dodavatelský úvěr, který vyplývá z odkladu 

splatnosti prodejní ceny, tzn. zákazník hradí fakturu za dodávku zboží či služeb           

až po určitém čase po dodání zboží. 

Rozlišujeme: - přijatý dodavatelský úvěr – podniku vzniká závazek, představuje zdroj  

                                                                      financování  

      - poskytnutý dodavatelský úvěr – podniku vzniká pohledávka, vyvolává           

                                                                              potřebu finančních zdrojů  
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Dalším druhem obchodního úvěru jsou platby přijaté před realizací dodávky. Nejčastěji 

mají podobu zálohových plateb. (4.) 

 

3.2.2. Leasing 

Leasing = pronájem respektive smlouva o pronájmu – pronájem (nájem) hmotných nebo 

nehmotných věcí a práv, kdy na jedné straně stojí pronajimatel (osoba, která majetek 

pronajímá), který poskytuje za úplatu nebo jiné peněžní plnění a na druhé straně 

nájemce (osoba, která získává možnost majetek používat), který má právo danou věc 

v průběhu doby pronájmu používat. Po dobu pronájmu zůstává majetek ve vlastnictví 

pronajímatele. Na nájemce přechází pouze právo daný majetek používat. Po skončení 

nájemní smlouvy může nájemce předmět vrátit pronajímateli, obnovit leasingový 

kontrakt dle nových leasingových podmínek nebo najatý majetek odkoupit. 

 

Rozdělení druhů leasingu: 

 

Finanční leasing – dlouhodobější pronájem, u něhož dochází po skončení doby 

pronájmu k odkupu najaté věci nájemcem. Doba pronájmu se kryje s dobou ekonomické 

životnosti pronajímaného majetku. Pronajímatel smluvně přenáší na nájemce                  

i povinnosti spojené s údržbou, opravami a servisními službami pronajatého majetku. 

 

Operativní leasing - krátkodobější pronájem (např. počítače, osobní automobily), doba 

pronájmu je menší než doba ekonomické životnosti pronajatého majetku. Po skončení 

doby pronájmu zůstává majetek ve vlastnictví leasingové společnosti. U této formy 

leasingu je také častější, že náklady spojené s údržbou, opravami nebo servisními 

službami hradí pronajímatel. Např. u osobního automobilu je v ceně pronájmu                

i zákonné a havarijní pojištění, pořízení a výměna zimních pneumatik, dálniční známka. 

 

Prodej a zpětný leasing – podnik prodá svůj majetek leasingové společnosti a pronajme 

si jej od ní. Toto řešení se používá v případě potřeby zajištění likvidity podniku, 

nevýhodou je vyšší konečná cena (vliv ceny  peněz a poplatků). 
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Podklady k uzavření leasingové smlouvy s právnickou osobou: 

- ověřený výpis z obchodního rejstříku 

- účetní závěrka 

- přiznání k DPH za několik posledních zdaňovacích období 

- výpisy z bankovního účtu 

- přehled o příjmech a výdajích (výkaz cash-flow) 

- doklady o ručitelích při vyšší částce 

- přehled o dalších závazcích společnosti. (2.)  

 

 
3.2.3. Další cizí zdroje financování 

 

Tiché společenství 

Tichým společníkem může být fyzická i právnická osoba, která vkládá do firmy peněžní 

prostředky, které může podnikatel použít ke svému podnikání.  

Výhodou je možnost mít vysoké částky peněz, zvláště v době, kdy jsou ostatní zdroje 

financování  obtížně dostupné. 

Nevýhodou je, že tichý společník požaduje vyšší výnosy, než jaké si účtují věřitelé 

z úvěru nebo výnosy, které jsou stanoveny u dluhopisů. Nevýhodou tichého společníka 

je absence podílu na přímém řízení a vlastním dění podniku. 

 

Business Angels 

Jedná se individuálního investora, který využitím vlastního kapitálu financuje 

perspektivní malé a střední podniky s výrazným růstovým potenciálem. Hledá oblast,   

ve které se může aktivně angažovat a využívat své zkušenosti a kontakty pro podporu 

růstu firmy, do níž investuje. 

Přináší do firmy i určité know-how v podobě odborných znalostí, orientaci v daném 

oboru, popř. kontaktů na strategické partnery. Investiční vstup je omezen na předem 

stanovené období, na jehož konci investor realizuje odprodej svého podílu. 

Jednotlivý investoři se často sdružují do tzv. Business Angels sítí s cílem efektivnějšího 

přístupu k informacím a lepšímu investování kapitálu. 
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Faktoring 

Faktoring je založený na odprodeji krátkodobých pohledávek (se splatností do 180 dní) 

z obchodního styku před dobou jejich splatnosti. Faktoringová společnost financuje 

pohledávky vznikající z dodávek zboží nebo služeb, bez jakéhokoliv dalšího jištění,      

a to na základě posouzení kvality obchodního vztahu a bonity odběratele, popř. 

dodavatele. Předností je jeho pružnost bez složitých schvalovacích procedur a nutnosti 

běžného bankovního jištění. Faktoringová společnost zaplatí za postoupení pohledávky 

v závislosti na přijaté dohodě zálohu 70 – 90%. Po inkasu pohledávky si strhne náklady 

na úvěrové krytí pohledávky, poplatek a provizi za své služby a proplatí doplatek. 

Faktoring je vhodné používat k opakujících se platbám od seriózních zákazníků – jistota 

platební transakce pro faktoringovou společnost. 

 

Forfaiting  

Forfaiting je založený na odprodeji střednědobých a dlouhodobých pohledávek           

(se splatností nad 180 dnů) forfaitingovou společností. Pohledávky musí být zajištěny 

např. bankovní zárukou, akreditivem, směnkou s bankovním ručením. Nejčastěji          

se vyskytuje při dodávkách strojů, zařízení a investičních celků. Pohledávka musí 

právně existovat, podkladem pro její vznik je realizovaná dodávka a nesmí být zatížena 

právy třetích subjektů. Forfaitingové obchody jsou uzavírány pro každý jednotlivý 

případ. Hodnota pohledávek musí být obecně alespoň 30 000,- EUR. Výhodou             

je okamžitá úhrada pohledávky a přenesení rizika z možného nezaplacení dovozcem    

na forfaitéra. Nevýhodou je, že prodejní cena se liší od nominální hodnoty pohledávky 

podle jejího charakteru a důvodu prodeje. (3.) 

  

Dotace  

Dotace se poskytují podnikům ze státního rozpočtu (do zemědělství, potravinářství, 

energetiky, dopravy, bytové výstavby, na ekologická opatření) na určité programy, které 

sledují cíle hospodářské politiky státu. Jsou přesně účelové, např. zemědělci žádají        

o dotaci Regionální odbor ministerstva zemědělství. Součástí jejich žádostí                   

je podnikatelský záměr. Žádosti hodnotí komise a přiznaná dotace je zaslána na účet 

podnikatele. 
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Dotace jsou poskytovány také z fondů EU, prostřednictvím různých dotačních               

a podpůrných programů. Především strukturální fondy představují významnou pomoc 

Společenství pro podporu a rozvoj malých a středních podniků. 

 

Z uvedených možných způsobů pořízení hmotného majetku patří mezi nejznámější       

a nejpoužívanější následující: 

- pořízení z vlastních peněžních prostředků 

- pořízení prostřednictvím uzavření úvěrové smlouvy 

- pořízení prostřednictvím uzavření leasingové smlouvy.  

 

 

 

4. VÝHODY A NEVÝHODY DLE ZP ŮSOBU POŘÍZENÍ HM 

Podnikatel (ale i soukromá fyzická osoba) stojí často před zásadním ekonomickým 

rozhodnutím, zda určitý majetek pořídit z vlastních peněžních prostředků, využít úvěru 

nebo si tento majetek pronajmout. Každá možnost má své výhody i nevýhody.  

 

 

4.1. Pořízení prostřednictvím vlastních peněžních prostředků  
V případě volných finanční prostředků nemusí být pořízení z vlastních peněžních 

prostředků automaticky nejvhodnější formou pořízení majetku. Je nutné zvažovat také 

alternativní metody pořízení (úvěr, leasing) a tzv. náklady obětované příležitosti 

(nerealizovaný prospěch druhé nejlepší varianty umístění volných peněžních 

prostředků).   

 

Výhody  

Subjekt se nezadlužuje, stává se okamžitě vlastníkem pořízeného majetku a nemusí 

platit další náklady spojené s pořízením majetku (např. poplatky za vedení úvěrových 

účtů, poplatky za uzavření a správu smluv apod.).  
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Nevýhody  

Vlastnit vysokou peněžní částku se negativně promítá do cash-flow a u většiny 

dlouhodobého majetku také skutečnost, že dle § 25 odst. 1 písmena a) zákona               

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nelze výdaje (náklady) na pořízení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku považovat pro daňové účely za výdaje (náklady) 

daňově uznatelné. Daňovým nákladem (výdajem) se v případě odpisovaného 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku rozumí pouze daňové odpisy 

vypočtené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o daních z příjmů. Jednorázový 

výdej peněžních prostředků uskutečněný v jednom roce se rozkládá do více 

zdaňovacích období, což není z čistě ekonomického hlediska nejefektivnější. 

 

 

4.2. Pořízení prostřednictvím uzavření úvěrové smlouvy 

Výhody  

V tomto případě nemusí společnost vlastnit větší množství volných finančních 

prostředků. Ty si obstará prostřednictvím banky či jiné úvěrové instituce. Majetek        

je nakoupen za „cizí“ peněžní prostředky, ale okamžikem nákupu se stává majetkem 

kupujícího s právem tento majetek daňově odpisovat. Tuto výhodu umocňuje fakt,        

že úroky z úvěru jsou za podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písmene zi) zákona         

o dani z příjmu daňově uznatelným nákladem (výdajem). Nákupem na úvěr podnik 

získává za vypůjčené peníze právo do daňově uznatelných nákladů (výdajů) uplatňovat, 

jak odpisy majetku, tak i placené úroky z úvěru a půjček. 

 

Nevýhody  

Nutnost vynakládat další náklady (úroky z úvěrů, poplatky spojené s vedením 

úvěrových účtů, poplatky za vyřízení žádosti o úvěr a hlavně to, že při uzavření úvěrové 

smlouvy dochází k účetnímu zadlužení podniku, neboť výše přijatého úvěru se objeví 

přímo v rozvaze podniku jako položka cizích zdrojů). Zhoršuje to pozici společnosti  

v případě hodnocení rizikovosti investory, obchodními partnery atd. 
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4.3. Pořízení prostřednictvím leasingové smlouvy 

Výhody  

Ke dni nákupu majetku není potřeba mít ve společnosti velký objem finančních 

prostředků, neboť platby za leasing jsou rozloženy do delšího časového období. 

Nájemné (leasingové splátky) je za podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. h)         

a § 24 odst. 4-6 zákona o dani z příjmu daňově uznatelným nákladem (výdajem), 

nepředstavuje účetně zvýšení zadluženosti podniku – vzniklý závazek se neprojeví 

v rozvaze podniku jako položka zvyšující cizí zdroje. 

 

Nevýhody  

Majetek zůstává po dobu trvání leasingového vztahu ve vlastnictví pronajímatele. 

Nájemce v tomto případě nemá možnost uplatňovat do svých daňově uznatelných 

nákladů (výdajů) daňové odpisy. V případě finančního leasingu přenáší pronajímatel     

na nájemce rizika vyplývající z vlastnictví majetku.   

Od nájemce se žádá pojištění pronajatého majetku a jsou na něj přenášeny náklady 

spojené s opravami. V případě provedení jakékoliv úpravy pronajímaného majetku       

je nutno žádat o souhlas pronajimatele. Nevýhodou je také obtížná vypověditelnost 

leasingové smlouvy ze strany nájemce a možné problémy, kdy je majetek např. odcizen. 

 

 

 

5. POROVNÁNÍ ÚVĚRU A FINANČNÍHO LEASINGU 

Výhodnost jednotlivých variant financování investice je nutné hodnotit v souvislosti 

s konkrétním podnikatelským záměrem. Analýza by neměla být založena pouze           

na pouhém výpočtu celkových peněžních výdajů a jejich srovnání u jednotlivých 

způsobů, ale měla by brát v úvahu veškeré peněžní toky v horizontu trvání smlouvy      

o úvěru, resp. leasingové smlouvy, případně i další relevantní toky po jejím vypršení. 

Při tomto porovnání musí investor peněžní výdaje, které se uskutečňují v různou dobu, 

přepočítávat ke stejnému datu (k současnosti) – tzn. diskontovat. 
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Mezi prvky, kde můžeme porovnávat úvěr s leasingem patří: 

 

Dostupnost  

Snadněji dostupný je finanční leasing než-li úvěr. Pro nově založené, malé a střední 

podniky je leasingové financování prakticky jediné dostupné, neboť tyto podniky 

většinou nejsou schopny poskytnout odpovídající zajištění a často jim chybí úvěrová 

historie, která je jedním z důležitých vodítek při posuzování bonity žadatele o úvěr. 

Banky často nemají zájem ani o poskytování malého množství finančních prostředků 

formou úvěru, a to zejména z důvodu vysokých nákladů na zpracování žádosti o úvěr. 

Naproti tomu leasingové společnosti se s ohledem na standardnost podmínek 

leasingových kontraktů takovým obchodům zpravidla nebrání. 

 

Vyřízení žádosti 

Vyřízení žádosti je u finančního leasingu rychlejší než-li u úvěru. Banky si své klienty 

při žádosti o úvěr prověřují mnohem důkladněji než leasingové společnosti a tím 

úvěrové financování oproti finančnímu leasingu značně znevýhodňuje, minimálně 

z pohledu časové náročnosti. Méně náročná administrativní činnost při zpracování 

žádosti o leasing spočívá v menších nárocích na analýzu finanční situace klienta. 

Leasingové společnosti považují za dostatečnou garanci majetková práva k předmětu 

leasingu v kombinaci s první navýšenou platbou. 

 

Vlastnictví předmětu 

U leasingu není nájemce vlastníkem předmětu. Po celou dobu trvání smlouvy                

je vlastníkem leasingová společnost. Pokud firma uzavře leasingovou smlouvu,           

má v držení předmět smlouvy, ale jakékoli úpravy (technická vylepšení, připojištění 

atd.) a manipulace ve smyslu převodu, prodeje aj. podléhají souhlasu majitele, tedy 

leasingové společnosti. Naproti tomu při financování investice úvěrem nebo z vlastních 

finančních prostředků se vlastníkem majetku stává firma (dlužník), která si může s tímto 

majetkem nakládat podle svých představ. 

Protože nájemce není vlastníkem, nemůže předmět leasingu odepisovat. Na rozdíl       

od příjemce úvěru, který z titulu vlastníka majetek pořízený na úvěr odepisovat může. 

V případě odcizení nebo totálního zničení předmětu leasingu, pokud není poskytnuta 
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náhrada od pojišťovny v plné výši, náklady hradí nájemce. Při koupi investice na úvěr 

nese veškerá vlastnická rizika investor. 

 

Počáteční kapitál – mimořádná splátka 

Počáteční kapitál není nutný v případě pořízení investice na úvěr. Leasingové 

společnosti většinou vyžadují nějakou formu počáteční platby na začátku leasingové 

operace. Úvěr nic takového jako mimořádnou splátku či zálohu nezná. To znamená, že 

leasing je zpočátku finančně náročnější. Nájemce tak musí počítat s vyššími výdaji 

v hotovosti na začátku leasingové operace. 

 

Záruky 

Žádné záruky se nepožadují u finančního leasingu, jelikož pronajímatel zůstává po 

celou dobu finančního leasingu majitelem předmětu. Naproti tomu banky poskytují 

úvěry většinou jen podnikům, které jsou schopny splnit nějakou formu úvěrového 

zajištění. Splnění této podmínky získání úvěru je zejména pro nové a malé firmy často 

nepřekonatelnou překážkou. 

 

Daňová výhoda 

Daňová výhoda je dalším podstatným faktorem, který je nutné při výběru způsobu 

financování investice respektovat. Při leasingovém financování je nájemci umožněno 

zahrnovat leasingové splátky do nákladů po stejnou dobu jako odpisy majetku na úvěr. 

Při financování úvěrem jsou zdanitelným nákladem odpisy a úrok z úvěru, úmor musí 

společnost hradit z čistého zisku. Nelze tedy obecně říct, která z variant je daňově 

výhodnější, neboť bude záležet na konkrétních podmínkách jednotlivých možností – 

leasingovém úročení, rozložení splátek v čase, metodě odepisování, daňové sazbě, výši 

úroku z úvěru atd. 

 

Účetní zadluženost  

Úvěr se projevuje v pasivech jako položka zvyšující cizí zdroje a tím se zvyšuje i účetní 

zadluženost podniku. Leasing se neprojevuje v rozvaze jako zvyšující položka cizích 

zdrojů a tak účetní zadluženost nezvyšuje. Účetní evidence u finančního leasingu 

probíhá pouze v podrozvahové evidenci. 



 22                                                                                                                                                                                   
 
 

Splatnost 

Úvěr je zpravidla možné splatit dříve, leasing nikoliv.  

 

Vypovězení smlouvy 

U smlouvy o finančním leasingu je téměř nemožné vypovězení smlouvy ze strany 

nájemce. Pokud chce smlouvu předčasně vypovědět, musí počítat často s vysokým 

penálem, které mají uhradit zejména náklady odprodeje a ušlý zisk pronajímatele. 

Zejména pro společnosti se snadným přístupem k úvěrům je finanční leasing považován 

za dražší. Uvědomíme-li si, že většina českých leasingových společností získává zdroje 

na svoji činnosti z bankových úvěrů, potom není těžké pochopit, že úroková sazba 

implicitně obsažená v leasingových splátkách musí být o něco vyšší než úroková sazba 

úvěrů poskytovaných investorům bankami. O kolik se tyto sazby liší, záleží zejména    

na konkurenci na leasingovém trhu. Nájemce ve splátkách hradí navíc i služby a zisk 

leasingové společnosti. Na druhou stranu, velké leasingové společnosti dosahují 

výrazných množstevních slev u výrobců a mohou tak nájemci nabídnout nižší 

pořizovací cenu předmětu leasingu než by podnik dosáhl sám při pořízení komodity    

na úvěr. 
  

Leasingové financování je velice flexibilní, neboť splátky mohou být přizpůsobeny 

optimálním potřebám a možnostem nájemce. Leasingové společnosti umožňují,         

aby výše a rozložení splátek byly odvozovány od náběhové křivky výnosů z výroby, 

nebo aby respektovaly sezónnost výroby. Nabízejí také možnost odkladu leasingových 

splátek. Tato forma financování umožňuje, že předmět leasingu začne „vydělávat sám 

na sebe“, neboť výnosy, které tento předmět svému plátci přinese, může nájemce použít 

k úhradě splátek.  

 

Na rozdíl od bank, které většinou zajistí pouze prostředky na financování investice, 

leasingové společnosti často nájemcům nabízejí kromě profinancování předmětu 

leasingu také doplňkové služby – poradenské služby související s daňovými a účetními 

specifiky leasingu, administrativní služby, zprostředkování pojištění, servisu apod. 
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6. CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI 

 

Název:   ENETEX-TEP s.r.o.  

Adresa:   Brněnská 595, 664 42  Modřice 

Rok založení:  2000 

Počet zaměstnanců: 8  

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

Hospodářský rok:  1.3. xxxx – 28. 2. xxxx 
 
 
Společnost vlastní živnostenské listy na následující činnosti: 

• obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 

• zprostředkovatelská činnost, 

• konstrukční práce v elektronice, 

• projektování elektrických zařízení, 

• výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

• výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, 

 

Od svého počátku nabízí svým zákazníkům v České republice i v zahraničí kvalitní 

služby v oblasti elektrických regulovaných pohonů, automatizační technice a projekční 

činnosti. Díky znalostem celé řady technologických procesů je firma schopna realizovat 

dodávky kompletních elektročástí do širokého spektra průmyslových odvětví (průmysl 

stavebních hmot, energetika a vodárenství). 

 

Realizace kompletních dodávek 

Společnost dodává kompletní elektročásti technologických celků "na klíč".  

Nabízí i aplikuje nejkvalitnější a přitom i cenově nejvýhodnější zařízení, přičemž 

realizace kompletní zakázky probíhá v následujících krocích: 

•  určení cíle, stanovení výsledných parametrů technologie nebo stroje 

•  zhodnocení technických možností stávajících zařízení a jejich parametrů,           

s ohledem na stanovené cíle 
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•  návrh nového řešení s důrazem na zapracování všech místních zvyklostí 

zákazníka, ale zároveň s co nejvyšším počtem inovací a poznatků v dané oblasti 

technologie. 

•  tvorba projektové dokumentace (ELCAD 7.4.0 a AutoCAD LT 2007) 

•  dodávky hardware (rozvaděče vč. řídicích systémů, frekvenčních měničů   

       apod.), polní instrumentace, ovládacích a svorkovnicových skříní, montáží         

       montážního materiálu. 

•  tvorba software a vizualizace 

•  uvedení do provozu a školení zákazníka 

•  servis všech dodaných zařízení jak záruční tak i pozáruční 

 

Projekční práce 

Projektová dokumentace je dodávána jako samostatný produkt, kde realizaci                 

si zákazníci zajišťují vlastními silami nebo je součástí kompletní dodávky. Projektová 

dokumentace je dodávána v tištěné i elektronické podobě a to dle volby zákazníka         

v programu AutoCAD LT 2007 nebo programu ELCAD 7.4.0.CZ. 

 

Automatizační technika 

Tvoří v současné době nedílnou součást většiny dodávek, jak částí měření a regulace 

technologických celků, tak i pohonářských  aplikací. Požadavky společnosti                 

na automatizační techniku nejlépe splňuje řada řídících systémů SIMATIC                  

od společnosti SIEMENS AG.  

 

Elektrické regulované pohony 

• projekce výkonové elektroniky a elektrických pohonů, 

• dodávky elektrických pohonů (v rozsahu 0,2 až 2400kW >pDRIVE<                  

a TOSHIBA) i včetně příslušenství (transformátory, tlumivky, odrušovací filtry, 

výstupní motorové filtry, brzdné jednotky,…), 

• dodávky střídavých servopohonů (servozesilovače, servomotory a převodovky) 

• dodávky střídavých a stejnosměrných elektromotorů (asynchronní                       

a stejnosměrné servomotory), 

• opravy a rekonstrukce stávajících pohonů, 
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• montáže dodaných zařízení „na klíč“ včetně montážního materiálu (kabely, 

žlaby atd.), 

• uvádění nových a starších zařízení do provozu, 

• zkoušky, údržba a servis dodaných zařízení, 

• školení zákazníků a uživatelů. 

 

 

6.1. Přehled vývoje hospodaření společnosti v letech 2004 - 2008 
 

Rozvaha (v tis. Kč) od roku 2004 do roku 2008 

 
Tab. 1: Aktiva (v tis. Kč) od roku 2004 do roku 2008  

Roky 2004 2005 2006 2007 2008 
      

Dlouhodobý majetek 1912 1016 815 1154 1075 
Dlouhodobý nehmotný majetek - 48 16 - - 
Dlouhodobý hmotný majetek 1912 968 799 1154 1075 

Oběžná aktiva 5812 6106 9951 14734 24379 
Zásoby 233 279 1048 166 908 

Dlouhodobé pohledávky - - - - - 
Krátkodobé pohledávky 4294 4197 3679 4070 7746 

Krátkodobý finanční majetek 1285 1630 5224 10498 15725 
Časové rozlišení - - - - 73 

      
AKTIVA CELKEM 7724 7122 10766 15888 25527 

Zdroj: Rozvahy k rokům 2004 až 2008 (Příloha: 1, 3, 5, 6, 7)   

  

Celkové hodnoty aktiv v rozvaze v letech 2004 až 2008 mají vzrůstající tendenci,           

v roce 2008 dosahují hodnoty 25 527 tis. Kč. Hodnoty dlouhodobého majetku jsou 

v uvedených letech poměrně v rovnováze. Oběžná aktiva se postupem let zvyšují.          

Největší podíl na oběžných aktivech má krátkodobý finanční majetek, jehož hodnoty 

dosahují v roce 2008 částky 15 725 tis. Kč. Navýšení krátkodobého finančního majetku 

v letech 2007 a 2008 je způsobeno dobrou vymahatelností a likviditou pohledávek. 

Hodnota zásob v letech 2004, 2005 a 2007 se pohybuje kolem 200 tis. Kč a v letech 

2006 a 2008 se podstatně zvýšila na částku kolem 1 mil. Kč. Navýšení je dáno 

rozpracovaností zakázek na přelomu hospodářského roku, které ještě nebyly 
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vyfakturovány. S tím souvisí také narůstající hodnota krátkodobých pohledávek, které 

v roce 2008 dosahují 7 746 tis. Kč.  

 

 

Tab. 2: Pasiva (v tis. Kč) od roku 2004 do roku 2008 

Roky 2004 2005 2006 2007 2008 

      
Vlastní kapitál 3576 4606 6479 9689 17313 
Základní kapitál 200 200 200 200 200 

Rezervní fordy, nedělitelný 
fond 

20 20 20 20 20 

Výsledek hospodaření 
minulých let 

2164 3356 4386 6259 9469 

Výsledek hospodaření běžného 
Účetního období 

1192 1030 1873 3210 7624 

Cizí zdroje 4148 2516 4287 6199 8214 
Dlouhodobé závazky - - - - - 
Krátkodobé závazky 3348 1983 4020 6199 8214 

Bankovní úvěry a výpomoci 800 533 267 - - 
      

PASIVA CELKEM 7724 7122 10766 15888 25527 
Zdroj: Rozvahy k rokům 2004 až 2008 (Přílohy: 1, 3, 5, 7, 9)  

 

Dle uvedených hodnot je patrné, že vlastní kapitál, výsledek hospodaření minulých let      

i výsledek hospodaření běžného účetního období se v průběhu sledovaného období 

zvyšuje, z důvodu většího množství zakázek a zisku, který není odčerpáván formou 

podílů na zisku. U cizích zdrojů se v průběhu let rovnoměrně navyšují krátkodobé 

závazky, které souvisí s běžným provozem společnosti a nárůstem zakázek. Od roku 

2007 společnost nečerpá žádný bankovní úvěr. 

 

 

 

 

 

 



 27                                                                                                                                                                                   
 
 

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) v období od roku 2004 do roku 2008 

 
Tab. 3: Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) od roku 2004 do roku 2008 

Roky 2004 2005 2006 2007 2008 
      

Výkony 38744 32345 42306 45747 56654 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
38744 32345 41583 46470 55920 

Změna stavu zásob vlastní činností - - 723 -723 734 
Výkonová spotřeba 33388 26647 35150 36904 42475 

Přidaná hodnota 5356 5698 7156 8843 14179 
Osobní náklady 3335 3024 3661 4208 4498 
Daně a poplatky 13 11 10 15 9 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku a materiálu 

904 987 770 724 602 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu 

615 - - 244 - 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 

133 - - - - 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek 

-74 - - -18 - 

Ostatní provozní výnosy 73 93 196 430 60 
Ostatní provozní náklady 312 226 272 220 120 

Provozní výsledek hospodaření 1421 1543 2639 4368 9010 
Výnosové úroky 4 2 7 17 221 
Nákladové úroky 32 35 12 2 - 

Ostatní finanční výnosy 321 42 34 272 749 
Ostatní finanční náklady 96 144 163 565 289 

Finanční výsledek hospodaření 197 -135 -134 -278 681 
Daň z příjmu za běžnou činnost 415 378 632 880 2067 

Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 

1203 1030 1873 3210 7624 

Mimořádné výnosy - - - - - 
Mimořádné náklady 11 - - - - 

Mimořádný hospodářský výsledek -11 - - - - 
      

Výsledek hospodaření za účetní 
období 

1192 1030 1873 3210 7624 

Výsledek hospodaření před zdaněním 777 652 1241 2330 5557 
Výsledek hospodaření před zdaněním  

a úroky 
745 617 1229 2328 5557 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty k rokům 2004 až 2008 (Přílohy: 2, 4, 6, 8, 10)  
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Společnosti se daří každým rokem zvyšovat počet a výnosovou hodnotu zakázek, jak             

je zřejmé z Výkazu zisku a ztráty ve sledovaném období 2004 až 2008. S tím souvisí        

i nárůst hodnot, jak výkonů, tak i výkonové spotřeby. S proměnlivým kurzem měny 

EUR v roce 2008 souvisí i vzrůst finančních výnosů na 749 tis. Kč. Ve všech 

sledovaných letech společnost dosahuje zisku, který je tvořen ziskem z provozní 

činnosti a ziskem z finanční činnosti. Lze konstatovat, že se jedná o finančně zdravý 

podnik.  

 

6.2. Výpočty některých ukazatelů hospodaření 

Při hodnocení a výběru nejlepší a nejvhodnější varianty pořízení osobního automobilu 

jsou provedeny výpočty některých důležitých ukazatelů: 

- rentability 

- likvidity 

- zadluženosti 

- Altmanova indexu finančního zdraví (Z-score)  

 

Ukazatel rentability  

- je měřítkem úspěšnosti podnikatelského subjektu 

- jedná se o poměr určité úrovně hospodářského výsledku a jiné libovolné veličiny,  

  např. vlastní kapitál, cizí kapitál, celkový kapitál či obrat 

- je formou vyjádření míry zisku z podnikání 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu = zisk před úroky a daněmi / celková aktiva 

- poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to,   

  z jakých zdrojů jsou financovány, zda jde o zdroje vlastní (vklady společníků, fondy               

  tvořené ze zisku) nebo cizí (bankovní úvěry, jiné finanční výpomoci atd.) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu = zisk po zdanění / vlastní kapitál 

- vyjadřuje výnosnost vloženého kapitálu společníky (majiteli) 

 

Rentabilita tržeb = zisk / tržby 

- schopnost firmy dosahovat zisku při dané úrovni tržeb 
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Tab. 4: Analýza ukazatelů rentability v letech 2004 –2008 v [%]  
 2004 2005 2006 2007 2008 

Rentabilita celkových 
vložených aktiv 

15,43 14,42 17,40 20,20 29,87 

Rentabilita vlastního 
kapitálu 

33,33 22,36 28,91 33,13 44,04 

Rentabilita tržeb 
 

3,03 3,18 4,50 6,87 13,63 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) nejvíce vydělával na zisk 

věřitelům v roce 2008, kdy činila rentabilita aktiv 29,87%, ve skutečnosti to znamená, 

že na 1,- Kč vložného kapitálu připadlo 0,30 Kč čistého zisku.  

Z ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) je patrné, že míra zisku na jednotku 

investice je velmi dobrá, hodnoty se pohybují mezi 22 – 44%. Znamená to, že na 1,- Kč 

vlastního kapitálu např. v roce 2008 připadlo 0,44 Kč zisku.   

Při porovnání dosažených hodnot ukazatelů rentability vlastního kapitálu (ROE)            

a rentability úhrnných vložených prostředků (ROA) platí podmínka efektivnosti 

využívání cizích zdrojů ve všech sledovaných obdobích. V letech 2004 – 2008 byla 

vždy hodnota ukazatele ROE vyšší než hodnota ukazatele ROA. 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) svědčí o nízké ziskovosti tržeb. Nejvyšší podíl čistého 

zisku připadajícího na 1,- Kč tržeb dosáhl podnik v roce 2008, kdy na 1,- Kč tržeb 

připadlo 0,13 Kč čistého zisku. V ostatních letech je ziskovost tržeb nižší. 

 
 
Graf 1: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2004 –2008 v [%] 
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Ukazatel likvidity 

Ukazatel likvidity vyjadřuje, zda je podnik schopen hradit své závazky a dostát včas 

svým finančním povinnostem. 

 

Běžná likvidita (celková likvidita) = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

- podstatou je schopnost společnosti uspokojit své věřitele 

- čím je ukazatel vyšší, tím pravděpodobnější je zachování platební schopnosti firmy 

 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

- z pohledu věřitelů je výhodnější vyšší hodnota tohoto ukazatele, z pohledu vlastníků   

  již méně 

 

Okamžitá likvidita = okamžité peněžní prostředky / krátkodobé závazky  

- znamená, zda má firma peníze, ze kterých může okamžitě uhradit splatné závazky 

 

Tab. 5: Analýza ukazatelů likvidity v letech 2004 -2008 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Běžná likvidita 1,74 3,08 2,48 2,38 2,97 
Pohotová likvidita 1,67 2,94 2,21 2,35 2,86 
Okamžitá likvidita 0,38 0,82 1,30 1,69 1,91 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z hodnot ukazatele běžné likvidity je zřejmé, že společnost dosahuje optimálních 

hodnot ve všech sledovaných období, mimo roku 2004, kdy je hodnota nižší. 

Doporučená hodnota finančně zdravého podniku je mezi 2 –3. Znamená to, že podnik 

nemá potíže s platební schopností.   

Ukazatel pohotové likvidity je očištěn od nejméně likvidní části oběžných aktiv            

tj. zásob. Doporučená hodnota je mezi 1 –1,5. Firma vykazuje vyšší hodnoty z důvodu 

většího množství peněžních prostředků na bankovním účtu a nezaplacených 

pohledávek.  

Ukazatel okamžité (hotovostní) likvidity vypovídá o aktuální platební schopnosti 

podniku. Doporučená hodnota je mezi 0,2 –0,5. Dle tabulky je zřejmé, že hodnoty jsou 

vyšší z důvodu většího množství peněžních prostředků na bankovním účtu.     
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Graf 2: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2004 - 2008 

 

 

Ukazatel zadluženosti  
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Míra samofinancování [%] = vlastní kapitál / celková aktiva 

 

Tab. 6: Analýza ukazatelů zadluženosti a míry samofinancování [%] 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Ukazatel zadluženosti 53,70 35,33 39,82 39,02 32,18 
Míra samofinancování 46,30 64,67 60,18 60,98 67,82 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Hodnoty ukazatele celkové zadluženosti vykazují v sledovaném období hodnoty, které 

jsou doporučené (do 50%). Tato hodnota znamená, že společnost je schopna hradit své 

závazky.  

Hodnoty ukazatele míry samofinancování mají ve sledovaném období vyšší hodnotu 

než je doporučená (do 50%), ale správně korespondují s hodnotami celkové 

zadluženosti a doplňují je do 100%. Pro firmu to znamená, že je schopna krýt svůj 

celkový majetek pomocí svého vlastního kapitálu.  

 
 
Graf 3 : Vývoj ukazatelů zadluženosti a míry samofinancování [%] 
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Altmanův index finančního zdraví (Z-score) 

Altmanův index finančního zdraví hodnotí finanční tíseň podniku. Název indexu vznikl 

podle profesora E. I. Altmana, který se tomuto indexu věnoval a aplikoval na zkoumání 

finanční tísně vícenásobnou diskriminační analýzu, pomocí které byl schopen stanovit 

váhy pro jednotlivé poměrové ukazatele. 

 

Výpočet: 

Hodnota Z =    X1 * čistý pracovní kapitál / aktiva celkem  

                      + X2 * kumulovaný nerozdělený HV min. období / aktiva celkem 

  + X3 * výsledek hospodaření před zdaněním / aktiva celkem 

  + X4 * účetní hodnota akcií / cizí zdroje 

 + X5 * celkové tržby / aktiva celkem, 

 
kde váhy jednotlivých koeficientů jsou následující: 
 
X1 = 0,717     X4 = 0,420 

X2 = 0,847     X5 = 0,998 

X3 = 3,107 

 

Výsledné hodnoty pro předvídání finanční situace v podniku lze přiřadit následně: 

 

Hodnota Z > 2,9 můžeme předpokládat uspokojivou finanční situaci   

podniku 

Hodnota Z = 1,2 až 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků (nejasný další vývoj             

                                               v podniku)     

Hodnota Z < 1,2  firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

Tab. 7: Vývoj Altmanova indexu finančního zdraví v letech 2004 - 2008  

Roky  2004 2005 2006 2007 2008 

Hodnota Z 5,85 5,34 4,92 11,81 6,96 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Dle vypočtených hodnot je patrné, že firma není vážně ohrožena finančními problémy,      

nevyskytuje se v tzv. šedé zóně, ale má velmi dobrou finanční situaci. 
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7. POPIS OSOBNÍHO AUTOMOBILU 

Vybraným osobním automobilem je RENAULT SCENIC DYNAMIQUE  s motorem 

1,9 dCi, 96 kW/130k a manuální 6-ti stupňovou převodovkou. Jeho výhodou je zejména 

velký zavazadlový prostor (522/1804 l) pro přepravu potřebného nářadí a pomůcek       

k služebním cestám (montáže, zprovoznění zakázek) a dobrá spotřeba pohonných hmot.  

 

Základní cena včetně DPH:   509 900,- Kč 

Cena nadstandardní výbavy včetně DPH:   45 700,- Kč 

Sleva:        20 000,- Kč  

Celková cena včetně DPH:   535 600,- Kč 

Barva:      černá metalíza 

      

 

7.1. Technické údaje 
 

Motor 

Objem válců (cm³):     1870 

Maximální výkon (kW/k):     96(130) 

- při otáčkách (ot./min.):      3750 

Maximální točivý moment (Nm):   300 

- při otáčkách (ot./min.):    1750 

Palivo:       nafta 

Počet míst:       5 

 

Výkon 

Maximální rychlost (km/h):     195 

  
Spotřeba 

Městský provoz (l/100km):     6,6 

Mimoměstský provoz (l/100km):    4,9 

Průměrná spotřeba (l/100km):   5,5 

Objem palivové nádrže (l):    60 
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7.2. Výbava 
Mezi nejdůležitější základní výbavu automobilu patří: 

- ABS s EBV a asistenčním systémem brzd 

- elektronický stabilizační systém ESP s protiskluzovým systémem ASR s kontrolou  

   nedotáčivosti 

- boční a hlavové airbagy na předních sedadlech, signalizace nezapnutého pásu   

  spolujezdce a cestujících vzadu 

- tempovat s omezovačem rychlosti 

- přední mlhové světlomety 

 

Mezi nadstandardní výbavu automobilu patři: 

- systém kontroly tlaku v pneumatikách  

- zadní parkovací kamera s předním a zadním parkovacím senzorem  

-  navigační a komunikační systém Carminat TomTom 

- metalíza 

 

 

Obr. 1: Renault Scenic 
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8. NABÍDKY ÚV ĚRŮ   

Pro zhodnocení financování prostřednictvím úvěrové smlouvy byly vybrány tři nabídky 

od významných společností působící na českém trhu. Jedná se o:  

 

- Raiffeisen – Leasing, s.r.o.,  

- ČSOB Leasing, a.s., 

- RCI Financial Services, s.r.o.. 

 

Společné zadání pro jednotlivé úvěrové nabídky:  

Pořizovací cena bez DPH:     446 333,- Kč 

Pořizovací cena včetně DPH:     535 600,- Kč 

Doba splácení:      60 měsíců (5 let) 

Částka zaplacená společností (30% z PC bez DPH): 133 900,- Kč 

Částka zaplacená společnosti (30% z PC včetně DPH): 160 680,- Kč 

Výše úvěru:       374 920,- Kč 

 

  

Společnost Raiffeisen – Leasing, s.r.o. 

Společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o. je univerzální leasingová společnost,              

která poskytuje komplexní nabídku finančních produktů včetně doplňkových služeb   

pro firmy i soukromé osoby. 

Společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o. vznikla v roce 1994 a je vlastněna společnostmi 

Raiffeisenbank a.s. a Raiffeisen - Leasing International GmbH Wien.  

Je členem České leasingové a finanční asociace. 

Při své činnosti společnost klade důraz zejména na serióznost a kvalitu poskytovaných 

služeb a budování dlouhodobých vztahů se svými obchodními partnery i klienty. 

Poskytuje finanční leasing s opcí odkupu, finanční leasing s povinností odkupu, účelově 

vázané spotřebitelské úvěry,  úvěry pro podnikatele a splátkový prodej,                        

pro spolupracující dodavatele pak úvěry a financování skladů. Ke všem finančním 

produktům nabízí také související služby, jakými jsou komplexní nabídka pojištění, 

případně poradenství v oblasti řešení finančních potřeb klienta. 
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Financuje dopravní prostředky (osobní, užitkové, nákladní automobily), stroje, zařízení, 

technologie, nehmotná aktiva, sluneční elektrárny. (10.)  

 

Tab. 8: Nabídka úvěru od společnosti Raiffeisen – Leasing, s.r.o. 

  Měsíční splátka včetně DPH  8 317,- Kč 

  Pojistné 2 111,- Kč 

  Měsíční splátka vč. DPH a pojistného 10 428,- Kč 
Zdroj: Nabídka úvěru od společnosti Raiffeisen – Leasing, s.r.o. (Příloha 12)   

 

Společnost Raiffeisen – Leasing, s.r.o. nabízí financování osobního automobilu 

pětiletým spotřebitelským úvěrem. Úvěr je poskytnut na 70% pořizovací ceny osobního 

automobilu a splácen měsíčními splátkami. Úvěr bude zajištěn převodem vlastnického 

práva k předmětu smlouvy o obchodním úvěru. Další podmínka společnosti              

Raiffeisen – Leasing, s.r.o. je povinné pojištění předmětu úvěru. Havarijního pojištění 

bude sjednáno u ČSOB Pojišťovny, a.s. a činí 11 196,- Kč. Pojištění odpovědnosti          

za škody motorových vozidel bude sjednáno u UNIQA pojišťovna, a.s. ve výši              

8 022,- Kč. Pojištění se hradí ročně ke konci roku uzavřeného pojištění. 

 

ČSOB Leasing, a.s. 

ČSOB Leasing, a.s. patří mezi největší univerzální leasingové společnosti, která působí 

na českém leasingovém trhu od roku 2001.  

Je členem mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC Group. 

Nabízí kompletní škály finančních produktů a financování všech druhů dopravních 

prostředků, strojů a zařízení. (7.) 

 
 
Tab. 9: Nabídka úvěru od společnosti ČSOB Leasing CZ, a.s. 

  Měsíční splátka včetně DPH        7 765,- Kč  

  Pojistné       1 231,- Kč 

  Měsíční splátka vč. DPH a pojistného       8 996,- Kč 
Zdroj: Nabídka úvěru od společnosti ČSOB Leasing CZ, a.s. (Příloha 11)   

 

Společnost ČSOB Leasing CZ, a.s. nabízí financování osobního automobilu pětiletým 

zákaznickým úvěrem. Úvěr je poskytnut na 70% pořizovací ceny osobního automobilu 
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a splácen měsíčními splátkami. Úvěr bude zajištěn převodem vlastnického práva 

k předmětu smlouvy o obchodním úvěru. Podmínka společnosti ČSOB Leasing CZ, a.s. 

je také povinné pojištění předmětu úvěru, které bude sjednáno u UNIQA pojišťovna, 

a.s. a činí   14 784,- Kč. Pojištění se hradí ročně ke konci roku uzavřeného pojištění. 

 

RCI Financial Services, s.r.o. 

RCI Financial Services, s.r.o. patří mezi nejvýznamnější značkové leasingové 

společnosti na českém trhu. Své služby nabízí pod obchodními značkami RENAULT 

FINANCE, DACIA FINANCE a NISSAN FINANCE prostřednictvím sítě 

autorizovaných dealerů Renault, Dacia a Nissan po celé ČR. 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je podpora prodeje vozů značek Renault, 

Dacia a Nissan formou nabídky financování prostřednictvím úvěru, finančního               

a operativního leasingu. Nabízí také širokou škálu pojistných produktů (havarijní 

pojištění, povinné ručení, doplňková pojištění, pojištění schopnosti splácet aj.). (9.) 

  

Tab. 10: Nabídka úvěru od společnosti RCI Financial Serivces, s.r.o.  

 Měsíční splátka včetně DPH  8 329,- Kč 

 Pojistné v 1. až 3. roce  2 041,- Kč 

 Pojistné v 4. a 5. roce 1 568,- Kč 

Měsíční splátka vč. DPH a pojistného v 1. až 3. roce 10 370,- Kč 

Měsíční splátka vč. DPH a pojistného ve 4. a 5. roce  9 897,- Kč 
Zdroj: Nabídka úvěru od společnosti RCI Financial Services, s.r.o. (Příloha 13) 

 

Společnost RCI Financial Services, s.r.o. nabízí financování osobního automobilu 

pětiletým úvěrem. Úvěr je poskytnut na 70% pořizovací ceny osobního automobilu        

a splácen měsíčními splátkami. Úvěr bude zajištěn převodem vlastnického práva 

k předmětu smlouvy o obchodním úvěru. Podmínka společnosti                           

RCI Financial Services, s.r.o. je také povinné pojištění předmětu úvěru, které bude 

sjednáno u UNIQA pojišťovna, a.s. a činí v prvním až třetím roce splácení 24 492,- Kč                  

a ve čtvrtém a pátém roce 18 816,- Kč. Tato částka se hradí ročně ke konci roku 

uzavřeného pojištění. 

 



 39                                                                                                                                                                                   
 
 

8.1. Porovnání nabídek úvěrů  
Pro vhodnější srovnání všech nabídek společností jsou hodnoty uvedeny v následující 

tabulce. Tabulka je rozšířena o výpočty, které udávají celkovou zaplacenou částku za 

celý poskytnutý úvěr.   

 
Tab. 11: Souhrnný přehled nabídek úvěrů od společností 

Zdroj: Nabídky úvěrů od jednotlivých společností + vlastní výpočty 

 

Malé rozdíly hodnot jsou patrné již v měsíčních splátkách, které se pohybují od částky  

7 765,- Kč do částky 8 329,- Kč. Nejmenší měsíční splátku nabízí společnost ČSOB 

Leasing, a.s..  

U platby havarijního pojištění je zahrnuta i spoluúčast na pojištění, která představuje 

10% z pořizovací ceny. Při porovnání plateb pojistného (povinné ručení a havarijní 

pojištění) nabízí nejnižší částku společnost ČSOB Leasing, a.s.. Částka pojistného může 

být ovlivněna pojišťovací společností (UNIQUA pojišťovna, a.s.,                           

ČSOB pojišťovna, a.s. a Česká pojišťovna a.s.) a jejími stanovenými podmínkami 

pojištění při pořízení osobního automobilu uzavřením úvěrové smlouvy. 

Po zaplacení 60-ti splátek se rozdíly hodnot zvětšují. Největší částku zaplatíme              

u společnosti RCI Financial Services s.r.o., jelikož má společnost rozděleny splátky    

dle roků. V 1. až 3. roce se hradí větší částka než ve 4. a 5. roce. 

Nejnižší zaplacenou částku bychom uhradili u společnosti ČSOB Leasing, a.s.. 

Z tabulky je zřejmé, že nejvýhodnější nabídku úvěru nabízí společnost                             

ČSOB Leasing, a.s., z důvodu nejnižších měsíčních splátek, celkové částky za šedesát 

splátek a za celý úvěr.    



 40                                                                                                                                                                                   
 
 

9. NABÍDKY LEASING Ů 

Pro zhodnocení financování prostřednictvím leasingové smlouvy byly vybrány tři 

nabídky od významných leasingových institucí působící na českém trhu. Jedná se o:  

 

- VB Leasing CZ, spol. s r.o., 

- ČSOB Leasing, a.s., 

- RCI Financial Services, s.r.o.. 

 

Společné zadání pro jednotlivé leasingové nabídky:  

Pořizovací cena bez DPH:    446 333,- Kč 

Pořizovací cena včetně DPH:    535 600,- Kč 

Doba splácení:     60 měsíců (5 let) 

Mimořádná splátka (30% z PC bez DPH):  133 900,- Kč 

Mimořádná splátka (30% z PC včetně DPH): 160 680,- Kč 

Financovaná hodnota:    374 920,- Kč 

Odkupní cena bez DPH:    1 000,- Kč 

Odkupní cena včetně DPH:    1 200,- Kč 

 

 

VB Leasing CZ, spol. s r.o. 

Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. je univerzální leasingovou společností,         

která nabízí kompletní finanční servis v oblasti leasingového a úvěrového financování 

spokojeným zákazníkům od roku 1995. V posledních letech potvrdila svoji pozici       

na trhu a v současné době patří mezi tři největší univerzální leasingové společnosti. 

Je členem finanční skupiny ÖVAG – Wien Österreichische Volksbanken AG,     

vrcholné instituce rakouských Volksbank s více než stopadesátiletou působností           

na rakouském bankovním trhu a VR Leasing AG, jedné z předních leasingových 

společností v západní Evropě. 

Orientuje se na financování nákladních, užitkových a osobních vozů, prostředků 

hromadné dopravy, strojů a technologických zařízení, kancelářské, zdravotnické, 

stomatologické a veterinární techniky včetně lékáren, laboratoří aj. zdravotnických 

zařízení, zemědělské, lesnické, stavební, manipulační a komunální techniky. (8.) 
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Tab. 12: Nabídka leasingové smlouvy od společnosti VB Leasing CZ spol. s r.o. 

  Měsíční splátka včetně DPH        7 640,- Kč  

  Pojistné       1 554,- Kč 

  Měsíční splátka vč. DPH a pojistného       9 194,- Kč 
Zdroj: Nabídka leasingové smlouvy od společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o. 
(Příloha 15)   
 

Leasingová společnost VB Leasing CZ, spol. s r. o. nabízí finanční leasing na 5 let, 

s měsíčními splátkami ve výši 9 194,- Kč. Jednorázová (mimořádná) splátka činí       

160 680,- Kč (133 900,- Kč bez DPH). VB Leasing CZ, spol. s r. o. si za sjednání          

a zpracování leasingové smlouvy neúčtuje žádný smluvní poplatek. Odkupní cena       

by byla 1 000 Kč bez DPH a hrazena na konci leasingové operace. Leasingová 

společnost požaduje, aby byl předmět leasingu pojištěn - sjednáno                                  

u České pojišťovny a.s.. Platby pojištění by probíhaly vždy na konci měsíce                 

(ve stejných termínech jako leasingové splátky). 

 
 
Nabídka leasingové smlouvy od společnosti ČSOB Lesing, a.s. 
 
Tab. 13: Nabídka leasingové smlouvy od společnosti ČSOB Leasing, a.s. 

  Měsíční splátka včetně DPH        7 707,- Kč  

  Pojistné       1 232,- Kč 

  Měsíční splátka vč. DPH a pojistného       8 939,- Kč 
Zdroj: Nabídka leasingové smlouvy od společnosti ČSOB Leasing CZ, a.s. (Příloha 16) 

 

Leasingová společnost ČSOB Leasing, a.s. nabízí finanční leasing na 5 let, s měsíčními 

splátkami ve výši 8 939,- Kč. Jednorázová (mimořádná) splátka činí 160 680,- Kč      

(133 900,- Kč bez DPH). ČSOB Leasing, a.s. si za sjednání a zpracování leasingové 

smlouvy účtuje smluvní poplatek veš výši 5 356,- Kč bez DPH. Odkupní cena by byla 

1 000 Kč bez DPH a hrazena na konci leasingové operace. Leasingová společnost 

požaduje, aby byl předmět leasingu pojištěn, pojištění sjednáno                                              

u UNIQA Pojišťovna a.s.. Platby pojištění by probíhaly vždy na konci měsíce              

(ve stejných termínech jako leasingové splátky). 
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Nabídka leasingové smlouvy od společnosti RCI Financial Services s.r.o. 

 

Tab. 14: Nabídka leasingové smlouvy od společnosti RCI Financial Services s.r.o. 

Měsíční splátka včetně DPH  7 892,- Kč 

 Pojistné v 1. až 3. roce  2 040,- Kč 

 Pojistné v 4. a 5. Roce 1 568,- Kč 

Měsíční splátka vč. DPH a pojistného v 1. až 3. roce 9 932,- Kč 

Měsíční splátka vč. DPH a pojistného ve 4. a 5. roce  9 460,- Kč 
Zdroj: Nabídka leasingové smlouvy od společnosti RCI Financial Services, s.r.o. 
(Příloha 14) 
 

Leasingová společnost RCI Financial Services s.r.o. nabízí finanční leasing na 5 let, 

s měsíčními splátkami v prvních třech letech ve výši 9 932,- Kč a v dalších letech          

9 460,- Kč. Jednorázová splátka činí 160 680,- Kč (133 900,- Kč bez DPH).              

RCI Financial Services s.r.o. si za sjednání a zpracování leasingové smlouvy neúčtuje 

žádný smluvní poplatek. Odkupní cena by byla 1 000 Kč bez DPH a hrazena na konci 

leasingové operace. Leasingová společnost požaduje pojištění předmětu leasingu. 

Pojištění by bylo u UNIQA Pojišťovna a.s.. Platby pojištění by probíhaly vždy na konci 

měsíce (ve stejných termínech jako leasingové splátky). 
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9.1. Porovnání nabídek leasingových smluv  
Pro lepší srovnání všech nabídek leasingových smluv jsou hodnoty uvedeny 

v následující tabulce. Tabulka je rozšířená o výpočty, které vypovídají o celkové částce 

za celý poskytnutý leasing.   

 

Tab. 15: Souhrnný přehled nabídek leasingových smluv od společností 

Zdroj: Nabídky leasingových smluv od jednotlivých společností + vlastní výpočty 

 

Měsíční splátky bez pojištění se u všech leasingových společností pohybují kolem          

7 000,- Kč. Nejmenší měsíční splátku nabízí společnost VB Leasing spol. s r.o..  

V položce pojistné se od sebe nabídky odlišují. V této platbě je zahrnuta i spoluúčast    

na pojištění, která představuje 10% z pořizovací ceny osobního automobilu. Částky 

mohou být ovlivněny podmínkami, které mají uzavřené jednotlivé leasingové 

společnosti s pojišťovacími společnostmi. Nejnižší částku pojištění nabízí společnost 

ČSOB Leasing, a.s..                           

Největší částku za úhradu 60-ti měsíčních splátek zaplatíme u společnosti                  

RCI Financial Services s.r.o., kde má společnost rozděleny splátky dle roků.               

V 1. až 3. roce se hradí větší částka než ve 4. a 5. roce. Nejnižší částku při zaplacení 

šedesáti splátek nabízí  společnost VB Leasing CZ spol. s r.o. 

Největší přeplatek vůči pořizovací ceně má společnost RCI Financial Services s.r.o.,      

z důvodu největších měsíčních splátek. 

Z tabulky je zřejmé, že o trochu výhodnější nabídku nabízí společnost                             

ČSOB Leasing, a.s., z důvodu nejnižší zaplacené celkové částky (leasingová cena 

celkem) a leasingové ceny bez DPH.   
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10. POŘÍZENÍ Z VLASTNÍCH PEN ĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ  

Při pořízení osobního automobilu vlastními peněžními prostředky společnost uhradí 

jednorázově celou pořizovací cenu, která činí 535 600,- Kč včetně DPH. Kromě této 

ceny uhradí společnost ještě pojistné (havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za 

škody motorových vozidel), které by bylo sjednáno u společnosti GENERALI, a.s.,        

částka za pět let pojištění by činila 80 530,- Kč. 

Celkové výdaje na pořízení osobního automobilu za pět let by činily 614 130,- Kč. 

 

 

11. SHRNUTÍ   

Porovnání nejvhodnější nabídky financování pořízení osobního automobilu 

prostřednictvím úvěru, leasingu a pořízení z vlastních peněžních prostředků je uvedeno 

v následující tabulce. 

 

Tab. 16: Porovnání nejvhodnější nabídky úvěru, leasingu a pořízení z vlastních             
               peněžních prostředků 

Zdroj: Nabídka úvěru a leasingu od společnosti ČSOB Leasing, a.s. (Příloha č. 11 a 16) 
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Při porovnávání nabídky úvěru a leasingu je zřejmé, že rozdíly částek se pohybují 

celkově do 3 500,- Kč (u zaplacené částky za 60 splátek). V ostatních položkách          

se rozdíly pohybují od desítek korun do dvou tisíc korun. Měsíční splátka a částka 

zaplacená za šedesát splátek je u nabídky leasingu nepatrně nižší než u nabídky úvěru    

a navíc se liší kupní cenou, kterou firma zaplatí při odkupu osobního automobilu         

od leasingové společnosti na konci splátkového období. U pořízení vlastními peněžními 

prostředky společnost zaplatí pouze pořizovací cenu a pojištění automobilu. 

Při rozhodování, jaký druh pořízení osobního automobilu využít, se leasing stává           

o trochu výhodnějším. Jaké výhody a nevýhody by společnost měla při tomto pořízení 

bylo uvedeno již v kapitole č. 5 – Porovnání úvěru a leasingu (např. vlastnictví, daňové 

výhody, počáteční kapitál, dostupnost aj.). 

 
Na základě provedených výpočtů některých ukazatelů finanční analýzy (výpočtu 

ukazatelů rentability, likvidity, zadluženosti a míry samofinancování) a porovnání 

úvěrových a leasingových nabídek od vybraných společností je možno pro společnost 

doporučit nejvhodnější variantu financování pořízení osobního automobilu.  

 

Při pořízení osobního automobilu uzavřením úvěrové smlouvy dochází ke zvýšení 

cizích zdrojů (dlouhodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci). 

Společnost uhradí na začátku sjednané úvěrové smlouvy mimořádnou splátku                  

(30% z pořizovací ceny). Dále platí pravidelné měsíční splátky včetně úroků 

z poskytnutého úvěru a získává za vypůjčené peníze právo do daňově uznatelných 

nákladů (výdajů) uplatňovat, jak odpisy majetku, tak i placené úroky z úvěru. Dále 

může používat volné finanční prostředky k realizování svých zakázek. Nevýhodou       

je zhoršení pozice společnosti v případě hodnocení rizikovosti investory či obchodními 

partnery. 

 

Při financování osobního automobilu prostřednictvím finančního leasingu musí být 

vynaložena v počátku leasingového splácení vyšší mimořádná splátka, smluvní poplatek  

a dále se hradí pravidelné splátky po dobu 60-ti měsíců. Celková hodnota leasingu 

rozpočítaná na jednotlivé měsíce je daňově uznatelným nákladem, stejně jako pojistné 

předmětu leasingu a odkupní cena.   
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Financování leasingem i úvěrem je rizikové z hlediska schopnosti úhrady splátek. 

Splátky musí proběhnout bez ohledu na hospodářské výsledky firmy, jinak může být 

úvěr podniku vypovězen a požadováno jeho okamžité splacení. Leasingová společnost 

může nájemci v případě jeho platební neschopnosti odebrat leasingový majetek, 

k němuž má vlastnická práva.  

 

Při pořízení osobního automobilu vlastními peněžními prostředky firma zaplatí  

jednorázově celou pořizovací cenu. Daňově uznatelnými náklady jsou roční odpisy        

a pojistné.   

 

 

12. NÁVRH ŘEŠENÍ 

Jedná se o pořízení osobního automobilu pro malou společnost. Pořizovací cena 

vybraného osobního automobilu patří mezi průměrné a činí 535 600,- Kč. Z účetních 

výkazů Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty za sledované období a výpočtů ukazatelů 

hospodaření společnosti se jedná o finančně zdravou firmu, která v průběhu 

sledovaného období neměla nikdy ztrátový hospodářský výsledek. Společnost má 

dostatek vlastních peněžních prostředků i k 28. 2. 2010 i po uhrazení svých závazků,   

jak je zřejmé z Rozvahy v plném rozsahu k 28. 2. 2010 (Příloha 17). Hodnota 

krátkodobého finančního majetku k 28. 2. 2010 činí 13 077 tis. Kč. Společnost 

neplánuje v nejbližší době žádné velké výdaje kromě výdajů na uzavřené zakázky, které 

budou po zrealizování vyfakturovány.    

Z těchto důvodů doporučuji společnosti pořízení osobního automobilu vlastními 

peněžními prostředky. 
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13. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo doporučení nejvhodnější varianty financování pořízení 

osobního automobilu takovými (vhodnými) finančními zdroji, které by společnost  

pořídila s nejnižšími náklady a přitom by nebyla ohrožena likvidita podniku. Společnost 

má v podstatě tři základní možnosti jak investice financovat - vlastními zdroji (nákupem 

z vlastních peněžních prostředků), prostřednictvím úvěru nebo prostřednictvím 

finančního leasingu. 

 

V první části bakalářské práce jsou uvedeny způsoby pořízení osobního automobilu, 

jejich výhody a nevýhody jednotlivých pořízení, porovnání úvěru a finančního leasingu. 

V druhé části je charakteristika společnosti a její činnosti, přehled vývoje hospodaření 

od roku 2004 do roku 2008 s nejdůležitějšími výpočty ukazatelů finanční analýzy       

pro zjištění finanční situace společnosti, popisu osobního automobilu, nabídky úvěrů       

a finančních leasingů včetně jejich porovnání. V závěru bakalářské práce je uvedeno 

malé shrnutí způsobů pořízení a vlastní návrh s odůvodněním. 

 
Po zhodnocení vybraných možností financování pořízení osobního automobilu 

doporučuji společnosti jako nejvýhodnější způsob financování z vlastních finančních 

prostředků.  
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