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ABSTRAKT 

Obsahem této bakalářské práce je nalezení optimálního financování dlouhodobého 

majetku. V teoretické části práce je zpracována problematika týkající se leasingu, jeho 

rozdělení, pozornost je zaměřena zejména na finanční a operativní leasing. Dále je blíže 

popsán průběh leasingové operace a samotný leasing z právního hlediska. V další části 

teorie je zpracována problematika týkající se úvěrů, jejich členění, průběh poskytnutí 

a faktory ovlivňující jejich schválení. Dále je zmíněna i časová hodnota peněz. V praktické 

části jsou obsaženy základní informace o firmě, která si dlouhodobý majetek pořídí, dále 

konkrétní leasingové společnosti a banka. Analytická část je zakončena vyčíslením 

hlavním rozdílů mezi leasingem a úvěrem a výběrem vhodné finanční instituce. 

 

Klíčová slova: Leasing, finanční leasing, operativní leasing, úvěr, úroková míra 

 

ABSTRACT 

The content of this thesis is to find the optimal financing of fixed assets. The theoretical 

part analyzes the problem of the lease, its distribution, the attention is focused particularly 

on financial and operational leasing. Further the course of leasing operations and leasing 

itself from a legal point of view is described in more detail. The next section analyzes the 

issue regarding the loans, their classification, course of providing and factors influencing 

their ratification. The time value of money is also mentioned in this part. The practical part 

contains basic information about the company acquiring the long-term assets, as well as 

specific leasing company and the bank. The analytical part ends with quantifying the main 

differences between leases and loans and selecting the appropriate financial institution. 

 

Keywords: Leasing, financial leasing, operating leasing, credit, interest rate 
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ÚVOD 

Jako hlavní cíl své bakalářské práce jsem si zvolila nalézt optimální financování 

dlouhodobého majetku firmy EDTS spol. s.r.o. a zjistit tak hlavní rozdíly při pořízení 

majetku formou leasingu a úvěrovým financováním. 

Podle mého názoru je financování leasingem v dnešní době velmi populární, protože žádná 

firma nemá neomezené finanční zdroje a proto se rozhoduje, jakým způsobem majetek 

pořídit, jestli hotovostně, formou úvěru nebo formou leasingu.  

Práci jsem rozdělila do dvou částí, na část teoretickou a následně na to navazující část 

praktickou. V teoretické části nejprve uvádím základní pojmy týkající se leasingu, 

leasingové společnosti, jaké existují druhy a podle kterých kritérií můžeme leasing 

rozčlenit, blíže se věnuji finančnímu leasingu. Dále jsou vyznačeny hlavní výhody 

a nevýhody financování leasingem a velmi důležitá je leasingová cena, leasingové splátky 

a leasingový koeficient. Krátce je zmíněna i právní úprava leasingu a náležitosti leasingové 

smlouvy. Dále se v teoretické části zabývám informacemi z oblasti poskytování úvěrů, 

zajištění úvěrů, jejich členění, náležitosti úvěrové smlouvy a také velmi důležité je zmínit 

informace týkající se úroku a úrokové míry. Dále přibližuji hlavní rozdíly ve financování 

formou leasingu a úvěrového financování a uvádím základní metody pro posouzení. Ve 

stručnosti je zmíněna i časová hodnota peněz. Praktická část obsahuje základní informace 

o firmě, které se týkají charakteristiky a historie společnosti, předmětu podnikání a krátce 

je zmíněna i SWOT analýza společnosti. 

V teoretické části vycházím především z písemné literatury a v praktické části hlavně 

z internetových zdrojů a interních materiálů od firmy. Poté, co provedu srovnání 

jednotlivých nabídek, vyberu tu, která je pro firmu nejvhodnější zároveň s finanční 

institucí. Pro srovnání si zvolím dvě leasingové společnosti a to společnost UniCredit 

Leasing CZ, a.s. a ČSOB Leasing, a.s. a porovnám jejich nabídkové kalkulace spolu 

s nabídkou od banky UniCredit Bank Czech Republic, a.s.. S ohledem na leasingový 

koeficient, poplatky a úrokové sazby vyhodnotím hlavní rozdíly mezi úvěrem a leasingem 

a dále budu moci vybrat nejvýhodnější variantu financování. 

Důvodem proč jsem si zvolila téma Nalezení optimálního financování dlouhodobého 

majetku, jako práci k zakončení studia je, abych porozuměla dané problematice a přispěla 

tak i k rozhodnutí společnosti pro kterou formu financování se rozhodne. 



 

 

I TEORETICKÁ ČÁST 
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1 LEASING 

Pojem leasing pochází z anglického výrazu „lease“, což v překladu znamená pronájem, 

resp. smlouvu o pronájmu. Předmětem pronájmu bývá především movitý a nemovitý 

majetek. Jedná se nejčastěji o pronájem osobních automobilů, strojů a zařízení, dopravních 

prostředků, počítačů, atd. (Valouch, 2007, s. 9) 

Z právního hlediska se jedná o třístranný právní vztah, kdy pronajímatel od dodavatele 

kupuje majetek a dále jej poskytuje za úplatu do užívání nájemci. Z finančního hlediska se 

jedná o alternativní zdroj financování dlouhodobých potřeb podniku cizím kapitálem. Na 

rozdíl od bankovního úvěru se pronajímatel stává vlastníkem zboží.  

V ČR se leasing začal rozšiřovat až v 90. letech min. století, stále převyšuje poptávka nad 

nabídkou – vyplývá to především z nedostatečné vybavenosti podniků vlastním kapitálem. 

Převaha poptávky způsobuje vyšší ziskové přirážky leasingových společností, přesunují 

rizika na nájemce, méně se přizpůsobují potřebám podniků, málo rozvíjejí doprovodné 

služby (technické, poradenské, zprostředkovatelské). 

(Šedová, 2008a, s. 65) 

1.1 Vymezení pojmů 

Pronajímatel - majitel předmětu leasingu po celou dobu jeho pronájmu (leasingová 

společnost – dále jen LS). 

Nájemce - uživatel předmětu leasingu. 

Odměna za zprostředkování leasingu - poplatek placený nájemcem za provedení 

leasingové operace, který se platí předem, nebo je zahrnut do jednotlivých splátek. 

Riziková a obchodní marže - částka, která zahrnuje režijní náklady LS, riziko, poplatky, 

tvorbu rezervního fondu LS a zisk. Marže je obsažena v jednotlivých splátkách a je 

placena předem. 

Leasingová splátka - pravidelný poplatek, který zahrnuje navrácení investovaného 

kapitálu, finanční zatížení, zisk a další náklady. Rozlišujeme leasingovou splátku fixní 

a variabilní. 

(Sommer, 1992, s. 3) 
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Rekapitalizace - LS předem zálohuje dodavateli platbu za pořízení majetku. Zvyšuje 

leasingovou cenu. 

Dekapitalizace - smluvní poskytnutí zálohy na odkupní cenu nájemcem. Snižuje 

leasingovou cenu. 

Leasingový koeficient - vztah mezi leasingovou cenou a vstupní cenou (pořizovací cenou 

– dále jen PC), upravenou o eventuelní rekapitalizaci, či rekapitalizaci. 

(Šedová, 2008a, s. 69) 

Leasingový faktor - hodnota jedné splátky, která je vyjádřena % z PC předmětu leasingu. 

Akontace - platba předem. Jedná se o první mimořádnou splátku. Určuje se obvykle 

v % z PC.  

Zůstatková cena - cena, za kterou je předmět leasingu po ukončení pronájmu převeden do 

vlastnictví nájemce. Určuje se % z PC. (Sommer, 1992, s. 4) 

1.2 Druhy leasingu 

Z praktického hlediska se rozlišují dva základní druhy leasingu – finanční a provozní. 

Odlišují se především přechodem vlastnického práva k pronajímanému předmětu na konci 

období nájmu, délkou leasingového období a účelem, za kterým jsou zřizovány. Společné 

mají pouze to, že v obou případech je právním vlastníkem předmětu leasingu po celou 

dobu nájmu pronajímatel (LS). 

(Pulz, 1993, s. 27) 

1.2.1 Finanční leasing 

Finančním leasingem se obecně rozumí pronájem, u něhož dochází po skončení doby 

pronájmu k odkupu najaté věci nájemcem. Tento druh pronájmu má dlouhodobější 

charakter než pronájem u operativního leasingu a doba pronájmu se obvykle kryje s dobou 

ekonomické životnosti pronajímaného majetku. U finančního leasingu pronajímatel 

obvykle přenáší na nájemce i povinnosti spojené s údržbou, opravami a servisními 

službami pronajatého majetku, které jsou obsaženy ve smlouvě. 

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH se finančním leasingem rozumí přenechání zboží nebo 

nemovitosti za úplatu do užívání podle smlouvy o finančním pronájmu, pokud si strany 

v této smlouvě sjednají, že uživatel je oprávněn nebo povinen nabýt zboží nebo 
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nemovitost, která je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou posledního závazku ze 

smlouvy. (Valouch, 2007, s. 9) 

1.2.2 Provozní leasing (operativní) 

Provozním leasingem se rozumí takový leasing, kdy po skončení doby pronájmu dochází 

k vrácení pronajatého majetku pronajímateli (původnímu vlastníkovi). Na rozdíl od 

finančního leasingu je obvykle krátkodobější a také doba pronájmu je kratší než doba 

ekonomické životnosti pronajatého majetku. Náklady spojené s údržbou, opravami 

a servisními službami pronajatého majetku hradí pronajímatel. (Valouch, 2007, s. 9) 

Používá se u snadno přepravitelných zařízení, která jsou potřebná dočasně ke splnění 

určitého cíle, a není pro ně v podniku trvalé využití. Smlouva o pronájmu se uzavírá 

obvykle přímo mezi výrobcem a nájemcem. (Sommer, 1992, s. 6) 

1.2.3 Členění dle charakteru účastníků leasingové operace 

a) Přímý leasing 

Přímý leasing znamená, že nájemce určí druh majetku, který požaduje, pronajímatel (LS 

nebo dodavatel) poté zpracuje podmínky smlouvy, koupí požadovaný majetek a na základě 

leasingové smlouvy pronajme majetek nájemci (ten obvykle odpovídá za pojištění 

a údržbu). 

(Šedová, 2008a, s. 66) 

b) Nepřímý leasing 

Nepřímým leasingem rozumíme pronájem, kdy firma majetek prodá LS a obratem si ho od 

ní pronajme. LS zaplatí firmě tržní cenu majetku a postupně splácí splátky (ve skutečnosti 

podnik uhradí vyšší cenu, než byla tržní cena majetku, protože musí zaplatit i zisk LS). 

Majetek místo fyzicky neopustí, ale pouze změní majitele. 

Výhodou pro nájemce je, že obdrží peníze, které reinvestuje nebo si je ponechá, aby zvýšil 

likviditu. Dále může užívat majetek, přesto, že je ve vlastnictví někoho jiného. 

(Šedová, 2008a, s. 66) 

c) Úvěrovaný leasing 

Jedná se o třístranný vztah, ve kterém vystupuje nájemce, pronajímatel a věřitel. Nájemce 

si vybere majetek, který požaduje. Pronajímatel ho koupí do jeho vlastnictví, ale uhradí 
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pouze určité % z PC a zbylou část financí uhradí banka. Dluh je zajištěn právem na zboží, 

nebo zástavním právem na pořizovaný majetek. Tahle forma leasingu se využívá 

u rozsáhlejších investic, zejména v USA. (Šedová, 2008a, s. 67) 

1.3 Další kritéria rozlišování finančního leasingu 

1.3.1 Podle zůstatkové ceny 

a) Leasing s plnou amortizací 

Jedná se o takový leasing, kde je majetek pronajat na celou dobu jeho životnosti, 

a leasingové splátky pokryjí veškeré náklady pronajímatele. Zůstatková cena majetku se 

bude tedy na konci pronájmu rovnat nule, nebo bude velice nízká. (Šedová, 2008a, s. 67) 

b) Leasing s částečnou amortizací 

Díky rozvoji leasingu s plnou amortizací a nárůstu konkurence začaly leasingové firmy 

postupně přebírat část rizika spojeného s ekonomickým využitím zařízení po ukončení 

prvotního leasingového období. Tímto způsobem vznikl leasing se zůstatkovou hodnotou. 

(Pulz, 1993, s. 29) 

U tohoto typu leasingu v prvním nedochází v prvním leasingovém období k úplné úhradě 

nákladů pronajímatele, majetek není zcela odepsán a pronajímatel řeší, jak s ním naložit. 

Může využít těchto možností: 

 prodej zařízení nájemci za předem stanovenou a dohodnutou cenu 

 pronájem dalšímu nájemci 

 prodloužení smlouvy nájemci (= prolongace), kdy nájemné v dalším období bývá 

většinou nižší. 

1.3.2 Podle možnosti odkupu 

a) leasing bez nároku na koupi (provozní leasing) 

b) leasing s nárokem na koupi (finanční leasing) 

1.3.3 Podle charakteru splátek 

a) postupné rostoucí / klesající splátky 

b) nepravidelné 

c) splátky odvozené od nákladové křivky produkce 
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d) splátky podle sezónnosti 

e) první splátka je navýšená (akontace) a následující splátky jsou pravidelné 

Nejčastější jsou splátky klasické pravidelné lineární. (Šedová, 2008a, s. 67) 

1.4 Výhody a nevýhody financování leasingem 

Shrnutím tedy můžeme říci, že pro nájemce má leasing řadu výhod, jako například:  

 k pořízení a užívání zařízení nepotřebuje vlastní kapitál. 

 není zatížena vlastní finanční bilance, jelikož neovlivňuje jeho likviditu. 

 umožňuje nájemci plánovat v delším časovém horizontu hotovostní toky a tím také 

snižovat úrokové zatížení. 

 flexibilní financování, protože si dohodne způsob placení podle potřeb. 

 leasingové splátky se zahrnují do nákladů a jsou daňově uznatelné. 

(Sommer, 1992, s. 8) 

Kromě výhod existují na druhé straně i nevýhody financování leasingem: 

 leasingové náklady jsou obvykle vyšší, než kdyby byl majetek pořízen z vlastních 

zdrojů nebo na úvěr). 

 předmět po skončení leasingu získá nájemce zcela, nebo téměř odepsaný, čili ztrácí 

výhodu uplatnění daňových odpisů, i když předmět dále užívá. 

 pokud není poskytnuta náhrada od pojišťovny v plné výši v případě odcizení nebo 

totálního zničení předmětu, je za některá vlastnická rizika odpovědný nájemce. 

 nájemce má omezená užívací práva (např. při úpravách – rekonstrukce, modernizace – 

je nutný souhlas pronajímatele), protože předmět není jeho majetkem až do skončení 

smlouvy. 

 nájemce nemůže vypovědět leasingovou smlouvu. V případě, že by k tomu došlo, po 

dohodě s pronajímatelem, musí nájemce uhradit vysokou finanční částku za 

odstoupení od smlouvy. (Jindrová, 2002, s. 13) 

1.5 Leasingová cena a leasingové splátky 

Rozhodnutí podniku, zda majetek pořídí formou leasingu je závislé hlavně na velikosti 

leasingové ceny a leasingových splátkách. 
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1.5.1 Leasingová cena 

Součástí leasingové ceny je vstupní (pořizovací) cena majetku a leasingové úročení 

(finanční náklady), které zahrnuje úrok z úvěru a leasingovou marži pronajímatele. 

Leasingová cena se může zvyšovat o tzv. rekapitalizaci a snižovat o tzv. dekapitalizaci. 

Z jiného hlediska můžeme říci, že leasingová cena je souhrn všech splátek (včetně 

navýšených), které je nájemce povinen zaplatit LS během doby leasingu. Vztah mezi 

leasingovou cenou (LC) a vstupní cenou (PC) upravenou o eventuelní rekapitalizaci či 

dekapitalizaci se nazývá leasingovým koeficientem. (Valach, 1996, s. 88) 

                        
  

                 
  nebo popř. (1) 

                         
  

                 
 nebo (2) 

 
           

           
 (3) 

                             
                 

   
   

                              

  
 (4) 

Rekapitalizační (rekapitalizační) % se odvozuje od úroku z úvěru na refinancování.  

(Šedová, 2008a, s. 68) 

1.5.2 Leasingové splátky 

Leasingové splátky musí být určeny tak, aby uhradily pronajímateli pořizovací cenu 

majetku, úrok z úvěru na refinancování a kalkulovanou leasingovou marži. 

Rozlišujeme leasingové splátky: měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční 

Čím je interval splátek delší, tím LS podstupuje větší riziko a toto zvýšené riziko se odráží 

na leasingovém úročení a tím i ve výši leasingových splátek. Výše splátek bývá často 

ovlivňována i tím, uskutečňují-li se na začátku období (měsíce, čtvrtletí, roku) nebo na 

konci období. 

Nejjednodušší je zjištění na pravidelné splátky bez navýšení (akontace), cena po skončení 

leasingu = 0. (Valach, 1996, s. 90) 

Při splátkách začátkem období (5) je třeba pro výpočet použít umořovatele pro příslušný 

počet let, děleného úročitelem za jedno období (6). 
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  (1) 

    
         

         
 (2) 

          (3) 

Pro výpočet splátek koncem období (8) používáme pouze umořovatele: 

         (4) 

Smp – splátka za začátku měsíce Sm – splátka na konci měsíce 

PC – pořizovací (rekapitalizovaná) cena m – úročitel 

i – úroková míra (% / 100) n – počet období 

u – umořovatel pro příslušný počet měsíců (n) a pro požadované leasingové procento (i) 

(Šedová, 2008a, s. 69) 

Výpočet leasingových splátek může být o trochu složitější, pokud pronajímatel požaduje 

navýšení první splátky (akontace). Obvykle ale toto navýšení nepodléhá leasingovému 

úročení. (Valach, 1996, s. 92) 

1.6 Právní úprava leasingu 

Základní právní normy, které upravují leasing je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platné znění. Klíčová úskalí týkající se nájmu 

jsou především: 

 § 659 – 662 občanského zákoníku, kde je zpravena smlouva o výpůjčce 

 § 663 – 723 občanského zákoníku, kde je upravena nájemní smlouva 

 § 489 - § 496 obchodního zákoníku upravuje smlouvu o koupi najaté věci 

 důležité jsou také daňové zákony, a to zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH (Valouch, 2002, s. 12) 

1.7 Leasingová smlouva 

Jak jde vidět z předchozí kapitoly, české právní předpisy obsahují celou škálu ustanovení 

týkajících se nájemních vztahů a smluv. Doslovný pojem leasingová smlouva ale český 

právní řád nezná. Proto se tedy při uzavírání leasingových smluv postupuje částečně podle 

výše zmíněných předpisů za využití § 273 ObchZ, který doslova říká: 
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1) Část obsahu smlouvy lze určit také odkazem na všeobecné obchodní podmínky 

vypracované odborn mi nebo zájmov mi organizacemi nebo odkazem na jiné 

obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé nebo k návrhu 

přiložené. 

2) Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek 

uveden ch v odstavci 1. 

3) K uzavření smlouvy lze užít smluvních formulářů užívan ch v obchodním styku. 

Obecně se tedy vychází při sepisování leasingových smluv z výše popsaných nájemních 

smluv, které lze pro účely leasingu využít pouze částečně. Pro účely leasingu je pak 

využito ustanovení § 273 ObchZ, které odkazuje na všeobecné obchodní podmínky 

v určitých částech leasingové smlouvy. Jedná se zejména o všeobecné obchodní podmínky, 

které byly vytvořeny Českou leasingovou a finanční asociací. (Valouch, 2002, s. 13) 

1.7.1 Náležitosti leasingové smlouvy 

Leasingová smlouva by měla obsahovat tyto informace: 

 Označení smluvních stran, předmětu leasingu a dodavatele 

 Cenu předmětu leasingu 

 Dobu trvání smlouvy 

 Termín zahájení a ukončení pronájmu 

 Způsob ukončení leasingové smlouvy a zůstatkovou hodnotu 

 Stanovení záloh na splátky, jednotlivých splátek a termíny splatnosti 

 Výši a splatnost rizikové a obchodní marže, odměny za zprostředkování leasingu 

a akontace 

 Přejímku předmětu leasingu 

 Penále z prodlení, pojištění 

 Užívání a vlastnická práva 

 Záruční a servisní podmínky a právní plnění 

 Údržba a ošetřování předmětu leasingu 

 Odpovědnost za riziko 

 Předčasné zrušení smlouvy 

 Závěrečná ustanovení 

 Podpisy, razítka a datum (Sommer, 1992, s. 16) 
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2 ÚVĚR 

Pojem úvěr vzniká do určité míry při každé bankovní činnosti. Můžeme tedy říci, že pokud 

dojde k situaci, ve které někdo (klient) dluží bance peníze, byl poskytnut úvěr. 

(Šedová, 2008b, s. 47) 

Úvěry jsou zpravidla nejvýznamnějším produktem bank. V rozvaze patří mezi 

nejdůležitější položky aktiv, generují největší část příjmů banky a na druhé straně 

představují pro banku velké riziko, kterému je vystavena. Zjednodušeně můžeme říci, že 

úvěr jsou peníze poskytnuté za úrok. Banka vydá klientovi příslib, že mu dané finanční 

prostředky poskytne v určité výši a době, kdy je bude klient potřebovat, a jakmile klient 

o čerpání požádá, příslib zaniká a „vzniká“ úvěr. (Waterhouse, 1996, s. 41) 

Banky vystupují jako: 

 subjekt poskytující úvěr, 

 příjemce úvěru, 

 zprostředkovatel úvěru. (Šedová, 2008a, s. 58) 

2.1 Centrální registr úvěrů 

Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informační systém, který soustřeďuje informace 

o úvěrových závazcích podnikatelů (FO a PO) a umožňuje operativní výměnu těchto 

informací mezi účastníky CRÚ. 

V databázi CRÚ nejsou evidovány: spotřebitelské a hypoteční úvěry FO, ručitelské 

závazky klientů a údaje o depozitních účtech. 

Účastníkem CRÚ jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank, které působí na území 

ČR. Každý účastník má povinnost provádět pravidelné měsíční aktualizace databáze CRÚ. 

Přístup k informacím mají jednotliví účastníci a ČNB v rozsahu potřebném pro zajištění 

provozu CRÚ. (Centrální registr úvěrů, 2003) 

2.2 Členění úvěrů 

Úvěry můžeme členit podle několika kritérií. 

Základní rozdělení úvěru: 

a) podle časového hlediska (doby splatnosti) 
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 krátkodobé (do 1 roku) 

 střednědobé (od 1 – 4 let) 

 dlouhodobé (více než 4 roky) 

b) podle zajištění úvěrů 

 nekryté úvěry (bianko úvěry) 

 kryté úvěry – jsou kryty osobním zajištěním (ručením) 

c) podle poskytovatele úvěru 

 bankovní úvěry 

 veřejné úvěry (státní úvěry) 

 dodavatelské úvěry 

 konsorciální úvěry 

d) podle účelu 

 spotřební úvěry 

 provozní úvěry (na oběžné prostředky – např. materiál, suroviny) 

 investiční úvěry (např. stavba budovy, nákup pozemku) 

 sezónní úvěry (např. u zemědělců – nákup obilovin) 

 překlenovací úvěry (např. řešení přechodného nedostatku finančních 

prostředků) 

 hypoteční úvěry (jsou kryty nemovitostmi) 

 importní a exportní úvěry – na dovoz a vývoz (např. zboží, materiálu) 

e) podle poskytnutí měny 

 korunové (úvěr v Kč) 

 devizové (v jiné měně)  

(Šedová, 2008a, s. 58) 

2.3 Jednotlivé druhy bankovních úvěrů 

 kontokorentní úvěr – jedná se o krátkodobý úvěr, který banka poskytuje svému 

klientovi v určité výši a je čerpán podle potřeby v měnícím se rozsahu až do sjednané 

maximální hranice. 

 eskontní (směnečn ) úvěr – jedná se o krátkodobý úvěr, který banka poskytuje 

přemožiteli směnky prostřednictvím odkoupení směnky před její splatností. Po 
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odečtení určitého úroku za dobu splatnosti směnky (tzv. diskontu) banka poskytuje 

protihodnotu směnky. 

 lombardní úvěr – jedná se o krátkodobý úvěr, který je poskytován na přesně 

termínovanou lhůtu oproti zástavě movitých věcí nebo práv. Toto poskytnutí je 

zaměřeno zvláště na obsahovou zhodnotitelnost zastavovaného objektu. 

 spotřební úvěr 

 dlouhodobé úvěry (investiční úvěry, hypoteční úvěry, úvěry poskytované v rámci 

stavebního spoření). 

 veřejné úvěry – jedná se o úvěry, které jsou poskytovány určitým veřejným institucím 

nebo státu. 

 avalov  úvěr – jedná se o poskytnutí kreditu banky, při kterém banka přebírá ručení za 

závazky svého klienta ve formě záruky nebo garance (tzn., že se zaručuje, že 

vystavenou směnku banka uhradí, pokud dlužník ve stanoveném termínu nezaplatí). 

 akceptační úvěr – jedná se o půjčení kreditu, kdy banka akceptuje cizí směnku, 

vystavenou příjemcem úvěru (dlužníkem), pod podmínkou, že dá klient bance 

k dispozici protihodnotu směnky před její splatností. Banka neposkytuje žádné 

finanční prostředky, ale pouze vlastní úvěruhodnost ve formě směnečného závazku, 

přičemž je hlavním dlužníkem. (Šedová, 2008b, s. 49) 

2.4 Žádost o poskytnutí úvěru 

Celý průběh poskytnutí a čerpání úvěru zahrnuje řadu činností, které musí jak klient, tak 

banka provést. Jedná se o ústní předjednání, písemnou žádost o úvěr, prověření úvěru, 

povolení úvěru, přijetí úvěru (tzv. smlouva o úvěru), poskytnutí úvěru a v konečné fázi 

sledování úvěru. 

2.4.1 Ústní jednání 

Předmětem ústního jednání je: 

 výše úvěru, 

 předpokládané splatnosti úvěru, 

 účel úvěru, 

 nabízené a požadované záruky, 

 druh úvěru. 
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2.4.2 Písemná žádost 

Požadavek na poskytnutí úvěru podnikatel uplatní formou písemné žádosti, která obvykle 

obsahuje tyto informace: 

(Šedová, 2008b, s. 53) 

 údaje o klientovi (např. bonita klienta / firmy = schopnost kdykoliv dostát svým 

závazkům a schopnost přijímat úvěry, protože není nebezpečí jejich nesplacení), 

(Nehybová, 1999, s. 9) 

 požadovaný druh úvěru, 

 částku a měnu úvěru, 

 dobu splatnosti, 

 způsob splácení úvěru, 

 způsob zajištění úvěru, 

 účel použití, 

 podnikatelský záměr, 

 údaje o finanční situaci klienta, 

 údaje o čerpaných úvěrech a obchodních spojeních k jiným bankám. 

(Šedová, 2008b, s. 53) 

Mimo jiné písemná žádost o úvěr musí obsahovat: 

 registraci podnikatele (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, koncesní list 

apod.), 

 přehled současné finanční a důchodové situace klienta (dokládá se např. výpisem zisku 

a ztráty, rozvahou,…), 

 majetkovou rozvahu, 

 podnikatelský záměr, 

 přehled čerpaných a dosud nesplacených úvěru, 

 přehled existujících účtů u jiných peněžních ústavů. 

2.4.3 Rozlišení klientů 

Při získávání podkladů k žádosti o úvěr od klienta banka rozlišuje: 

a) klienta, kter  žádá o poskytnutí úvěru poprvé (zde jsou nutné podrobnější informace 

pro vypracování charakteristiky klienta), 
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b) klienta, kterému banka již v minulosti úvěr poskytla (popř. jiné bankovní služby - zde 

jsou nutné podklady týkající se druhu úvěru a jeho výši). 

(Nehybová, 1999, s. 87) 

2.5 Schvalování úvěru 

Postupy pro schvalování nových úvěru by měly obsahovat tyto informace: 

 minimální požadavky banky při poskytování úvěru, včetně finančních výkazů 

a standardní dokumentace a také postupy při kontrole využívání prostředků z úvěru 

a zdrojů splácení, 

 úvěrové pravomoci v souladu se zkušenostmi úvěrových pracovníků. 

2.6 Smlouva o úvěru 

Smlouva o úvěru je vymezena v § 497 Obchodního zákoníku. Touto smlouvou se věřitel 

(banka) zavazuje, že na požádání dlužníka (klienta) poskytne v jeho prospěch peněžní 

prostředky do určité částky, a ten se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 

a zaplatit úroky. 

2.6.1 Náležitosti smlouvy 

Podstatn mi náležitostmi smlouvy uzavírané mezi bankou a klientem jsou tedy: 

 závazek banky poskytnout na žádost klienta v jeho prospěch peněžní prostředky, 

 určit výši těchto peněžních prostředků, 

 závazek klienta poskytnuté peněžní prostředky vrátit, 

 závazek klienta zaplatit bance za poskytnutí peněžních prostředků úroky. 

Dalšími náležitostmi smlouvy jsou: účel úvěru, způsob čerpání úvěru, výše úroků, 

podmínky splácení úvěru a případná smluvní pokuta za porušení povinnosti klientem. Tyto 

informace bývají většinou upraveny odkazem na obchodní podmínky banky, které se 

vztahují ke konkrétnímu typu daného úvěru. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí 

smlouvy a klient je předem musí znát. Zákon nestanoví, že forma této smlouvy musí být 

písemná, ale v běžné praxi ve většině případů jsou smlouvy uzavírány písemně. 

(Smlouva o úvěru) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 25 

 

2.7 Faktory ovlivňující schválení úvěru 

Rozhodnutí o poskytnutí úvěru, v jaké výši a za jakých podmínek, je ovlivněno celou 

škálou faktorů. Nejdůležitějším z nich je úvěrové riziko neboli pravděpodobnost, že 

dlužník nedostojí svým závazkům z úvěrové smlouvy. 

Úvěrové riziko znamená, že druhá strana (klient) ve finanční situaci nebude schopna nebo 

ochotna jednat podle stanovených podmínek smlouvy a tím způsobím svému partnerovi 

finanční újmu. Nejběžnějším příkladem je, že klient nesplatí úvěr. 

(Waterhouse, 1996, s. 32) 

Dále je rozhodnutí o poskytnutí úvěru a jeho podmínkách ovlivněno dalšími faktory, jako 

jsou např.: 

 úrokové sazby úvěrového trhu a alternativních forem financování, 

 vliv konkurence na úrokové sazby, poplatky a ostatní úvěrové podmínky, poptávka po 

úvěrech, 

 přiměřenost kapitálu banky vztahující se k poskytnutí úvěrů. 

Uvedené faktory, které banka promítá do svého rozhodnutí o úvěru, by měly být součástí 

strategického plánu banky. Rozhodnutí banky také úzce souvisí s její schopností získat 

zdroje a využít je případně k alternativnímu účelu. Vlivy, jako jsou např. ekonomické 

a regulační prostředí, výše úrokových sazeb, poptávka po úvěrech, banka prakticky 

nekontroluje. V opačném případě vlivy, jako jsou např. úvěrové riziko nebo kapitálová 

přiměřenost, může banka částečně řídit. (Waterhouse, 1996, s. 41) 

2.8 Úrok a úroková míra 

2.8.1 Úrok 

Úrokem se rozumí odměna za to, že si dlužník od věřitele půjčí peněžní prostředky. Ve 

většině případů je úrokem peněžní částka. V ekonomii se používá termín, že věřitel poskytl 

úvěr. Hodnota úroku se může lišit v závislosti na délce trvání úvěru nebo na jeho výši. 

Velikost úroku se vyjadřuje pomocí míry. Pro ekonomii je poskytování úvěrů zásadní 

a velice důležité, protože přesouvá peníze, které by se nevyužily k subjektům, které je 

dokážou zhodnotit. Ekonomika tím roste a získává na síle. 

(Úroky – Co je úrok a důležitost úvěru pro ekonomiku) 

http://uroky.com/urokova-mira
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2.8.2 Úroková míra 

Úroková míra, také označovaná jako úroková sazba, je procentním vyjádřením navýšení 

zapůjčené částky za stanovené období. Většinou se vztahuje na jeden kalendářní rok. Při 

půjčování je však možné úrokovou míru určit i fixně (např. když půjčujeme peníze na 

směnku, tak si určíme, že půjčka bude splacena za 6 měsíců s úrokem nějaké určité fixně 

stanovené částky). 

(Úroky - Úroková míra) 

Úroková míra se odvíjí od několika faktorů: 

1) Čistá úroková míra (tj. nominální úroková sazba, od níž je odečtena zákonná daň 

z příjmu), 

(Slovníček pojmů, 1998) 

2) Riziková prémie (obecně platí, že čím vyšší je riziko nesplacení úvěru, tím více bude 

věřitel od dlužníka vyžadovat jako kompenzaci), 

3) Inflace (vlivem inflace roste úroková míra), 

4) Centrální banka (CB) a úroková míra, za kterou půjčuje prostředky komerčním 

bankám nebo od nich přijímá volné peníze. CB také může pomocí úrokové míry 

korigovat obchodování s měnou na celosvětovém trhu. (Úroky - Úroková míra) 

2.9 Zajištění úvěru 

Smyslem zajištění úvěru je zamezit ztrátám v případě platební neschopnosti klienta. 

 Ručení – ručitelem je ten, kdo věřiteli prohlásí, že ho uspokojí, jestli tak neučiní 

dlužník sám (jen výjimečně – krátkodobé a malé úvěry). 

 Přijatá bankovní záruka – představuje vysoce likvidní zajištění (banka, která ručí, 

vydá písemné prohlášení v záruční listině). 

 Avalová směnka – prostřednictvím podpisu na směnce ručí směnečný ručitel za 

závazky směnečného dlužníka solidárně a napíše u svého podpisu slova „per Aval“ 

(nebo „avalováno“) a nutné je, aby udal, za čí závazky chce ručit („per Aval firma 

X“). 

 Zástavní právo k věci nemovité – vzniká zástavní smlouvou. Povinnost banky je, aby 

prověřila, zda nemovitost, která má být zastavena v její prospěch, není zatížena jiným 

zástavním právem. Ne zrovna ideálním předmětem jsou především obydlené domy. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Inflace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_banka
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 Zástavní právo k věci movité – vzniká zástavní smlouvou, kde předmětem mohou být 

starožitnosti, šperky, umělecké sbírky. 

 Zástavní právo k pohledávce – vzniká smlouvou o zastavení pohledávky. Dlužník 

zastavované pohledávky – poddlužník – musí být písemně vyrozuměn nebo mu vznik 

zástavního práva musí být věřitelem prokázán (pohledávkami mohou být vklady na 

vkladních knížkách, vklady u jiných bank, pohledávky z dodavatelsko-odběratelských 

vztahů). 

 Zástavní právo k cenn m papírům – nebezpečný je zde propad kursu, ale na druhou 

stranu jsou zde nízké náklady (zajištění by mělo být v rozmezí 50 – 60 % hodnoty 

cenných papírů). 

(Šedová, 2008b, s. 54) 
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3 ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ 

Časová hodnota peněz je matematická metoda, která slouží k porovnání hodnoty dvou či 

více peněžních částek z různých časových období. Umožňuje tedy zjistit budoucí hodnotu 

úspor, výší úroků, splátky úvěru apod. 

Základním předpokladem této metody je, že stejné nominální částky mají v různých 

obdobích různou hodnotu (tzn. koruna, nebo jakákoli jiná peněžní jednotka, získaná dnes, 

má jinou hodnotu než koruna získaná zítra). 

Jde tedy o odhadnutí získané budoucí hodnoty a porovnat ji s jinými investičními 

příležitostmi. Budoucí a dnešní hodnotu můžeme například stanovit užitím vztahu pro 

složené úročení, ve kterém počátečnímu kapitálu říkáme současná hodnota (SH) 

a konečnému kapitálu budoucí hodnota (BH). 

Použijeme vzorec:              , nebo (9) 

     
  

      
 , kde (10) 

i – úroková míra (% / 100) 

t – počet let, během kterých je částka investována 

Výše úroku (za dočasné poskytnutí kapitálu jiné osobě), přímo ovlivňuje hodnotu peněz 

v čase. Z časové hodnoty peněz vyplývá, že peněžní částky lze za určitých podmínek 

během doby zhodnocovat a zvyšovat tak jejich hodnotu. Pokud se o jejich zhodnocování 

nesnažíme, dochází tedy k jejich znehodnocování a je třeba je přenechat někomu, kdo je 

zhodnotit dokáže (např. bance, podniku, investičnímu fondu, atd.). 

(Zuzaňák, 1997, s. 20) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
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4 ROZHODOVÁNÍ MEZI ÚVĚREM A LEASINGEM 

Každý způsob pořízení majetku má své výhody i nevýhody. Zvyšuje se zadluženost 

a finanční riziko firmy. Ovšem v obou případech se podnik zavazuje ke splácení fixních 

splátek (u úvěru – jistina (úmor), úrok a u leasingu – splátky PC, leasingovou marži, popř. 

úrok z refinancování). 

Při rozhodování mezi leasingem a úvěrem jsou důležité tyto hlavní faktory: 

1. Daňové aspekty – úroky, odpisy, leasingové splátky, daňová zvýhodnění investic při 

pořízení, 

2. Úrokové sazby z dlouhodobého úvěru, systém splácení, 

3. Odpisy, zvolená metoda odepisování majetku po celou dobu jeho životnosti, 

4. Leasingové splátky – výše, průběh, 

5. Faktor času – vyjádřený určitou diskontní sazbou pro aktualizaci peněžních toků 

spojených s leasingem či úvěrem. (Valach, 1996, s. 96) 

 

V tabulce (Tab. 1) je možné vidět 7 hlavních rozdílů ve financování formou leasingu 

a formou úvěru. Tyto důvody jsou důležité pro firmu, která si chce daný majetek pořídit, 

protože možná právě některé z nich, budou pro firmu rozhodující.  
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Rozdíl LEASING ÚVĚR

vlastnictví majetku

 majetek je ve vlastnictví

 pronajímatele, až do skončení

 leasingové smlouvy

 majetek je ve

 vlastnictví firmy

odpisování majetku

 majetek využívá nájemce,

 ale vlastní a odepisuje

 ho pronajímatel

 firma majetek vlastní,

 užívá i odepisuje

splácení
 běžná je akontace

 (první navýšená splátka)

 běžný je individuální

 splátkový kalendář

doba vyřízení žádosti  rychlejší a kratší  většinou delší doba

potřebné doklady
 není potřeba tolik dokladů

 kolik potřebuje banka

 je potřeba více dokladů

 (kvůli bonitě klienta)

ukončení smlouvy
 předčasné ukončení vede

 k větším problémům

 z hlediska vlastnictví

 je řešení jednodušší

vymáhání

 díky vlastnictví předmětu

 je leasingová společnost

 v lepší pozici

 banka je ve slabší pozici

Zdroj: Valach, 1996, s. 96
 

Tab. 1. Hlavní rozdíly mezi leasingem a bankovním úvěrem 

4.1 Metody při rozhodování mezi úvěrem a leasingem 

Existuje celá řada postupů, jak vyhodnotit rozdíl mezi úvěrem a leasingem. Při použití 

různých metod bývají jen malé rozdíly ve výsledcích. 

Nejpoužívanější: 

A. Metoda diskontovaných nákladů na leasing a úvěr 

B. Metoda čisté výhody leasingu 

Ad A. Metoda diskontovaných nákladů na leasing a úvěr 

V této metodě využíváme 4 postupné kroky: 

1. Kvantifikace nákladů (snížených o daňovou úsporu), které vzniknou nájemci 

v souvislosti s leasingem. 
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2. Určení nákladů (také snížených o vliv daní), které by měl nájemce v souvislosti 

s úvěrem. 

3. Aktualizace obou nákladů s přihlédnutím k času, ve kterém byly vynaloženy. 

4. Výběr varianty financování, která má nejnižší celkové diskontované náklady. 

(Valach, 1996, s. 96) 

Ad B. Metoda čisté výhody leasingu 

Tato metoda je založena na porovnání čisté současné hodnoty investice financované 

leasingem (Čl) a čisté současné hodnoty investice financované úvěrem (Ču). 

 Čistá současná hodnota investice, financována úvěrem, může být vyjádřena takto: 

      
                      

      
    

   , kde (11)  

Tn – tržby, které investice přináší v jednotlivých letech životnosti 

Nn – náklady na výrobu (bez odpisů) 

On – odpisy v jednotlivých letech 

n – jednotlivá délka životnosti 

N – doba životnosti 

i – úrokový koeficient (bez daně) 

d - daňový koeficient 

K - kapitálový výdaj 

Po úpravě můžeme tento vzorec převést na tento tvar: 

      
                       

      
    

    (12) 

 Čistá současná hodnota investice, financována leasingem, může být vyjádřena takto: 

      
                          

      
    

   , kde (13) 

Ln – leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti (doba životnosti = doba leasingu) 

Ostatní symboly jsou stejné jako v předchozím vzorci (při leasingu podnik neprovádí 

odpisy a místo kapitálového výdaje na začátku investování uhrazuje během doby životnosti 

leasingové splátky, které se zahrnují do nákladů a snižují náklad daně). 
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(Valach, 1996, s. 99) 

 Čistou výhodu leasingu (ČVL) můžeme matematicky definovat takto: 

            (14) 

neboli: 

       
                           

      
   

     
                       

      
 
        (15) 

po úpravě: 

         
          

   

      
  

      
 
   

      
 (16) 

         
                 

 
   

 
   

      
  (17) 

Pokud je kapitálový výdaj větší než součet leasingových splátek po zdanění a odpisových 

daňových štítů v jednotlivých letech, je čistá výhoda leasingu positivní a leasingové 

financování je výhodnější než úvěrové. Pokud je tomu naopak, je čistá výhoda leasingu 

negativní a výhodnější je tedy financování úvěrem. (Valouch, 2007, s. 22) 
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II PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Obchodní jméno: EDTS spol. s.r.o. 

Sídlo: Strážná 5181 

 760 01 ZLÍN 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ: 49974998 

DIČ: CZ49974998 

Založení: 4.2.1994 

Základní kapitál: 2 mil. Kč 

Společnost EDTS spol. s.r.o. sídlí ve Zlíně pod Jižními Svahy. Statutárním orgánem 

a zároveň i jednatelem je pan Ing. Radomír Tomeček.  

5.1 Vznik a historie 

Společnost byla založena v roce 1994 ve Zlíně jedním vlastníkem, jehož cíl byl vytvořit 

projekční a poradenské centrum v oboru průmyslové automatizace. Již od počátku pracoval 

ve firmě tým pracovníků se zkušenostmi s průmyslovou automatizací, a proto se její 

činnost v krátké době vyprofilovala do vytváření rozsáhlých projektů s aplikací 

elektrických pohonů a implementací software při výrobě nových nebo rekonstruovaných 

strojů a technologických zařízení. Tato cílevědomá orientace na zařízení se špičkovými 

technickými parametry a dlouhodobou životností otevřela možnosti uplatnit se 

v konkurenčním prostředí domácího i zahraničního trhu. 

Společnost už v dřívějších letech prováděla v kooperaci s tuzemskou firmou montáž 

chladnících systémů. V rámci této činnosti prováděla i montáž elektrických částí a uváděla 

do provozu tyto systémy u odběratelů.  V roce 2011 zahájila nově i výrobu strojních částí 

těchto chladicích systémů. Pro tuto činnost vzniklo středisko strojní výroby a byla otevřena 

nová provozovna v Otrokovicích.  

Rozšíření strojní výroby s sebou přineslo nutnost pořídit specifické vybavení a navýšit 

počet pracovníků, kteří se specializují na tuto činnost. 

(Electric Drives & Technology Systems, 2009) 

Obr. 1. Logo společnosti 
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5.2 Předmět podnikání 

Firma EDTS spol. s.r.o. se zabývá vytvářením rozsáhlých projektů s aplikací elektrických 

pohonů, PLC a implementací software při výrobě nových nebo rekonstruovaných strojů 

a technologických zařízení. 

Podrobn  popis předmětu podnikání zahrnuje: 

 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

 projektování elektrických zařízení, 

 montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení, 

 montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů 

nízkého napětí, 

 montáž, oprava, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

 koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, 

 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení. 

(Obchodní rejstřík a Sbírka listin, 2012) 

5.3 SWOT analýza 

5.3.1 Charakteristika SWOT analýzy 

SWOT analýza je jedním ze základních nástrojů strategického managementu. SWOT je 

zkratka složená z počátečních písmen slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé 

stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). 

Úkolem SWOT analýzy je, aby přiměla manažery a zaměstnance organizace se nad těmito 

prvky zamyslet a vyvodit z nich příslušné důsledky. 

Co se týče siln ch a slab ch stránek, ty se řadí k vnitřním faktorům (k tzv. interní analýze), 

protože jsou definované vnitřními vlivy (např. lidským kapitálem, zkušenostmi, duševním 

vlastnictvím společnosti a také jejím vybavením a kapacitami). Příležitosti a hrozby patří 

do vnějších faktorů (do tzv. externí analýzy), které jsou často ovlivněny faktory interními. 

Firma může ovlivnit, jaké na trhu budou příležitosti, jelikož je může je sama aktivně 

vytvářet i novými produkty, službami či správným marketingem. 

(Kde se vzala a k čemu všemu je vlastně SWOT analýza, 2012) 
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5.3.2 SWOT analýza společnosti EDTS spol. s.r.o. 

Silné stránky Slabé stránky

 Kvalita odvedené práce
 Úzká specializace

 na okruh zákazníků

 Zkušenosti managementu  Marketing

 Vzdělávání a rozvoj pracovníků  Dodavatelé určeni zákazníkem

 Stabilita a rozvoj společnosti  Hrozby

 Plnění harmonogramu zakázek
 Dostatek dalších kvalifikovaných pracovníků

 v regionu pro nábor nových pracovníků

 SW vybavení  Výkyvy v potřebách zákazníků

 Návratnost celkových aktiv  Cenová válka

 Dobré finanční vztahy  Přetrvávající hospodářská situace

 Kvalitní řetězec dodavatelů  Příležitosti

 Stabilní zákazníci  Neustálý rozvoj u stabilních zákazníků 

 Akceptování požadavků zákazníků  Možnost rozšíření výrobního programu

 Zanedbatelná fluktuace  Budování vztahů s více zákazníky

 Inovace infrastruktury
 Získání vnějších finančních zdrojů

 pro podporu rozvoje středních firem

 Ochrana životního prostředí

 Kvalita pracovního prostředí

 a sociálního zázemí

 Specifičnost výrobního programu

 Komunikace se zákazníkem

 Hotovostní kapitál

Zdroj: vlastní zpracování

SWOT analýza

 

Tab. 2. SWOT anal za společnosti EDTS spol. s.r.o. 
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5.4 Investiční záměr 

Cílem této bakalářské práce je zjistit jaké optimální financování bude vhodné pro koupi 

vysokozdvižného vozíku, zda formou úvěru, nebo leasingu a vybrat tak nejvhodnější 

finanční instituci. 

Společnost EDTS spol. s.r.o. si chce pořídit vysokozdvižný vozík (dále jen VZV) typu 

CAT LIFT TRUCKS model Gp30n (podrobnější charakteristika dlouhodobého majetku je 

obsažena v příloze P I) za cenu Kč 504 998,- bez DPH. DPH je 20 % z pořizovací ceny, 

tedy celková částka včetně DPH činí Kč 605 998,-. 

Společnost EDTS spol. s.r.o. chce provést přehlednou kalkulaci leasingových splátek pro 

tento typ dlouhodobého majetku u dvou vybraných leasingových společností. Leasingové 

splátky chce mít společnost fixní, akontaci ve výši 10 %, 20 % nebo 30 % a dobu splácení 

na 54 nebo 60 měsíců. 

Pořízením této techniky chce společnost zlepšit úsporu času a především usnadnit práci 

svým zaměstnancům. Prodávajícím je firma Kromexim Material Handling ČR a.s. sídlící 

v Kroměříži. 

Mým cílem je zjistit, jaký způsob financování a jaká finanční instituce, co se týče nabídek, 

bude nejvhodnější. Budu srovnávat pořízení VZV na leasing od dvou různých 

leasingových společností oproti pořízení formou úvěru od vybrané banky. 

Firma si zvolila nabídky těchto dvou leasingových společností: 

 UniCredit Leasing CZ, a.s., 

 ČSOB Leasing, a.s. 

a nabídku úvěrového financování od banky UniCredit Bank Czech Republic, a.s.. 

Zpočátku jsem chtěla srovnávat nabídky dvou leasingových společností dvou bank, ale 

jednatelka firmy mi doporučila, že bude vhodné porovnávat nabídku pouze jedné banky, 

protože poskytnutí úvěru je velice složitý proces a trvá dlouhou dobu. S bankou UniCredit 

Bank Czech Republic, a.s. již v minulosti firma EDTS spol. s.r.o. spolupracovala, takže 

výši úroku a poplatky týkající se úvěru mají přesně stanovené v úvěrové smlouvě, kdežto 

zjišťování u jiné banky by bylo na delší dobu a potřebné údaje bych získala v době, kdy už 

bude práce vyhotovená. 
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6 LEASING V ČR 

Leasing v České republice je v dnešní době hodně populární a hraje důležitou roli při 

investičních záměrech firem. Je totiž pravdou, že ne vždy mají firmy, které si chtějí pořídit 

dlouhodobý majetek, neomezené finanční prostředky. Zvažují proto koupi majetku 

úvěrovou formou nebo právě formou leasingu. 

6.1 Česká leasingová a finanční asociace 

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) působí v ČR již od roku 1991 se sídlem 

v Praze. V současné době je členem ČFLA 53 leasingových společností (P II), které působí 

na Českém trhu. 

Asociace plní několik důležitých funkcí: 

 napomáhá v přípravě závažnějších právních předpisů, které souvisejí s nebankovními 

finančními produkty a také s postavením společností, které poskytují leasing, 

spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a faktoring, 

 podává informace o svých členech těm, kteří mají zájem o uzavření konkrétních 

leasingových, splátkových či úvěrových obchodů, 

 vypracovává všeobecné podmínky leasingu a další dokumenty k zajištění vlastnických 

i jiných práv leasingových společností, 

 zastupuje členské společnosti a ve své podstatě i celé domácí nebankovní finanční 

komunity ve vztazích se zahraničními sdruženími (členství v Evropské federaci 

leasingových asociací (LEASEUROPE). 

Orgány ČLFA: 

a) představenstvo (předsedkyně, místopředsedkyně, místopředseda), 

b) expertní výbory (7 výborů), 

c) rozhodčí komise (5 společností), 

d) revizorka účtů, 

e) generální tajemník. 

(ČLFA – Česká leasingová a finanční asociace, 2003) 
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V tabulce (Tab. 3) je vidět 20 největších členských společností ČLFA, které jsou seřazené 

podle objemu leasingových obchodů za minulý rok (2011). Údaje jsou uvedeny v mil. Kč 

bez DPH. 

Pořadí Leasingová společnost  Celkem 

  1.  UniCredit Leasing CZ, a.s. 5 887,43      

  2.  ČSOB Leasing, a.s. 4 700,93      

  3.  SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 4 148,07      

  4.  VB Leasing CZ, spol. s r.o. 3 698,87      

  5.  Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 3 542,91      

  6.  Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 3 445,69      

  7.  Mercedes Benz Financial Services ČR s.r.o. 2 687,45      

  8.  ŠkoFIN s.r.o. 2 283,00      

  9.  ALD Automotive s.r.o. 2 067,89      

10.  LeasePlan Česká republika, s.r.o. 1 899,10      

11.  SCANIA FINANCE Czech Republic, s.r.o. 1 519,00      

12.  VFS Financial Services Czech Republic s.r.o. 1 470,58      

13.  ARVAL CZ s.r.o. 1 211,34      

14.  UNILEASING, a.s. 1 206,00      

15.  IKB Leasing ČR s.r.o. 1 128,13      

16.  IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. 1 096,78      

17.  Erste Group Immorent ČR s.r.o. 1 054,56      

18.  BUSINESS LEASE s.r.o. 963,60      

19.  ING Lease (C.R.), s.r.o. 740,35      

20.  Oberbank Leasing spol. s r.o. 737,82      

Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace, 2011  

Tab. 3. Pořadí člensk ch společností ČLFA podle počtu leasingov ch obchodů v r. 2011 
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Následující obrázek (Obr. 2) zobrazuje 3 nejlepší leasingové společnosti, které dosáhly 

největšího počtu leasingových obchodů za minulý rok. Údaje jsou uvedeny v mil. Kč bez 

DPH. Nejvíce obchodů uzavřela v minulém roce společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., 

jejíž nabídková kalkulace je v další kapitole obsažena. Údaje v obrázku jsou čerpány 

z předchozí tabulky (Tab. 3). 

5 887,43      

4 700,93      
4 148,07      
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UniCredit Leasing CZ, a.s. ČSOB Leasing, a.s. SG Equipment Finance Czech 
Republic s.r.o.

 

Obr. 2. Vybrané společnosti s největším počtem leasingov ch obchodů v r. 2011 
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7 KONKRÉTNÍ LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI 

Nejdříve jsem prostřednictvím elektronické pošty požádala vybrané leasingové společnosti 

o zaslání jejich předběžných nabídek na pořízení DLM, abych mohla posoudit 

leasingového financování 2 odlišných společností a porovnat tak jejich nabídkové 

kalkulace splátek. Zvolila jsem společnost UniCredit Leasing CZ, a.s. a ČSOB 

Leasing, a.s. Tyto společnosti jsem vybrala z toho důvodu, že se nachází na prvních dvou 

místech žebříčku největších členských společností ČLFA podle objemu leasingových 

obchodů za minulý rok a navíc s nimi už v minulosti společnost EDTS spol. s.r.o. 

spolupracovala. 

Obě společnosti jsem požádala o nezávaznou nabídku na poskytnutí investičního záměru 

a opětovně zaslaly předběžnou nabídkovou kalkulaci splátek (P III–VI). Společnost ČSOB 

Leasing, a.s. zaslala i vzor leasingové smlouvy (P VII) a všeobecné smluvní podmínky. 

Jednorázové splátky předem jsou v kalkulaci vyčísleny s 10procentní, 20procentní 

a 30procentní akontací a doba splácení leasingu je na 54 a 60 měsíců. Jako první jsem si 

zvolila nabídku od UniCredit Leasing CZ, a.s.. 

7.1 UniCredit Leasing CZ, a.s. 

Společnost EDTS spol. s.r.o. má s touto leasingovou společností dobré vztahy již 

z minulých let, protože s ní několikrát spolupracovala a na českém trhu jde o velmi 

významnou a prosperující leasingovou společnost. 

Pokud by se firma rozhodla pro finanční leasing u této společnosti, pronajímatelem by byla 

společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., prodávajícím firma Kromexim Material Handling 

ČR, a.s., nájemcem firma EDTS spol. s.r.o. a předmět koupě / leasingu je vysokozdvižný 

vozík – nový. 

Sídlo: Radlická 14/3201 

 150 00 PRAHA 5 

IČ: 15886492 

DIČ: CZ15886492 

Založení: 27.2.1991 

Základní kapitál: 226 mil. Kč 

Obr. 3. Logo 
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OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 546 

UniCredit Leasing CZ, a.s. se řadí mezi hlavní poskytovatele nebankovních finančních 

produktů v České republice. V rámci své podnikatelské činnosti poskytuje komplexní 

finanční služby:  

 finanční, operativní a zpětný leasing, 

 úvěrové financování pro podnikatele i soukromé osoby, 

 splátkový prodej. 

Předmětem financování se tedy může stát: 

a) dopravní technika – osobní, nákladní a užitkové automobily, motocykly, autobusy 

a další dopravní technika, 

b) stroje a zařízení pro téměř všechna průmyslová odvětví, 

c) nebo leasing nemovitostí – financování komerčních a průmyslových objektů, 

poradenství v oblasti pojištění nebo technické realizace, projektový management (v Kč 

i cizích měnách). 

(ČLFA – Česká leasingová a finanční asociace, 2003) 

Produkty jsou určeny pro: 

a) podnikatelské subjekty (fyzické či právnické osoby), 

b) měst a obce, 

c) rozpočtové a příspěvkové organizace, 

d) družstva a další subjekty.  

Společnost UniCredit Leasing poskytla v minulém roce financování v objemu o více než 

19 % v porovnání s rokem 2010. (UniCredit Leasing, 2012) 

Nabídková kalkulace splátek pro stroje (finanční leasing s akontací) 

 Pořizovací cena bez DPH: Kč 504 998,- 

 DPH 20 %: Kč 101 000,- 

 Pořizovací cena vč. DPH: Kč 605 998,- 

 Výše akontace: 10 %, 20 %, 30 % z PC bez DPH 

 Splátky: fixní 

 Počet leasingových splátek: 60 a 54 

 Doba trvání a splácení leasingu: 60 a 54 měsíců 
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Nabídkovou kalkulaci jsem si podle přílohy P III a P IV upravila tak, aby se mi s ní dobře 

pracovalo a mohla si výpočty správně přepočítat. 

7.1.1 Kalkulace na leasingovou dobu splácení 60 měsíců 

Pod tabulkou (Tab. 4) jsou podrobně popsány jednotlivé výpočty, které jsou v ní obsaženy. 

Nabídková kalkulace je vyčíslena pro podnikatele, kteří jsou plátci DPH, a doba finančního 

leasingu je 60 měsíců. Jednorázové splátky jsou vyčísleny pro 10procentní, 20procentní 

a 30procentní akontaci. 

 Doba splácení a trvání leasingu

 JPS
1 10 % 20 % 30 %

 JPS bez DPH 50 500    101 000    151 499    

 DPH k JSP 10 100    20 200    30 300    

 JSP včetně DPH 60 600    121 200    181 799    

 Nájemné bez DPH 9 248    8 219    7 190    

 Nájemné z PC bez DPH 1,8313 % 1,6275 % 1,4237 %

 DPH 20 % 1 850    1 644    1 438    

 Splátka vč. pojistného 11 432    10 197    8 962    

 Leasingová cena celkem 746 520    733 020    719 519    

 Leasingový koeficient 1,2319 1,2096 1,1873

 Uhradit celkem při podpisu 77 082    136 447    195 811    

Zdroj: Vlastní zpracování podle přílohy P III

60 měsíců

 

Tab. 4. Nabídková kalkulace splátek UniCredit Leasing CZ, a.s. na 60 měsíců 

V tabulce (Tab. 4) můžeme vidět nabídkovou kalkulaci jednotlivých leasingových splátek. 

Všechny údaje jsou uvedeny v Kč. Výše pojistného obsahuje sazbu majetkového pojištění 

+ sazbu povinného ručení.
4
 

Leasingová cena = souhrn jednotlivých leasingových splátek 

Leasingový koeficient = PC / vstupní cena 

Celková úhrada při podpisu = JPS vč. DPH + splátka k úhradě + paušální poplatek
2 

                                                 

1
 Jednorázová splátka předem, 

2
 Paušální poplatek za poskytnutí leasingových služeb (1 % z PC bez DPH) 
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7.1.2 Kalkulace na leasingovou dobu splácení 54 měsíců 

V tabulce (Tab. 5) můžeme vidět nabídkovou kalkulaci jednotlivých leasingových splátek. 

Nabídková kalkulace je vyčíslena pro podnikatele, kteří jsou plátci DPH, a doba finančního 

leasingu je 54 měsíců. Jednorázové splátky jsou stejně jako u předchozí tabulky (Tab. 4) 

vypočteny pro 10procentní, 20procentní a 30procentní akontaci. Výpočty jsou vypočítány 

stejně jako u předchozí tabulky  

 Doba splácení a trvání leasingu

 JPS 10 % 20 % 30 %

 JPS bez DPH 50 500    101 000    151 499    

 DPH k JSP 10 100    20 200    30 300    

 JSP včetně DPH 60 600    121 200    181 799    

 Nájemné bez DPH 10 074    8 953    7 832    

 Nájemné z PC bez DPH 1,9948 % 1,7728 % 1,5508 %

 DPH 20 % 2 015    1 791    1 566    

 Splátka vč. pojistného 12 423    11 078    9 732    

 Leasingová cena celkem 731 442    719 412    707 327    

 Leasingový koeficient 1,2070 1,1872 1,1672

 Uhradit celkem při podpisu 78 073    135 203    196 581    

Zdroj: Vlastní zpracování podle přílohy P IV

54 měsíců

 

Tab. 5. Nabídková kalkulace splátek UniCredit Leasing, a.s. na 54 měsíců 

7.2 ČSOB Leasing, a. s. 

Tuto leasingovou společnost si firma vybrala proto, že jde o velmi významnou společnost 

a minulý rok se umístila v žebříčku podle objemu leasingových obchodů na druhém místě. 

Také již v minulosti s firmou EDTS spol. s. r. o. spolupracovala. 

Pokud by se firma rozhodla pro finanční leasing u této společnosti, pronajímatelem by byla 

společnost ČSOB Leasing, a.s., prodávajícím firma Kromexim Material Handling ČR, a.s., 

nájemcem firma EDTS spol. s.r.o. a předmět koupě / leasingu je vysokozdvižný vozík – 

nový. 

Sídlo: Na Pankráci 310/60 
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 140 00 PRAHA 4 

IČ: 63998990 

DIČ: CZ63998990 

Založení: 31.10.1995 

Základní kapitál: 3,05 mld. Kč 

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3491 

ČSOB Leasing je univerzální leasingovou společností s řadou poboček po celé republice.  

Předmětem financování se může stát: 

a) dopravní technika – osobní, nákladní a užitkové automobily, motocykly, autobusy 

a další dopravní technika, 

b) stroje, zařízení, technologie, investiční celky a výpočetní technika (včetně softwaru), 

c) finanční leasing, zákaznický úvěr (pro podnikatele i spotřebitele), operativní leasing 

ČSOB Autolease (včetně full-service leasingu), 

d) výhodné finanční produkty pro dodavatele k financování vozidel, náhradních dílů, 

skladových zásob a dalších investičních a provozních potřeb,  

e) komplexní pojišťovací služby prostřednictvím své 100procentní dceřiné společnosti 

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.. 

ČSOB Leasing je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu ISO 9001:2008, který je 

platný pro vývoj a poskytování služeb v oblasti finančního a operativního leasingu, 

splátkového prodeje a zákaznického úvěru. 

(ČLFA – Česká leasingová a finanční asociace, 2003) 

V hody finančního leasingu pro podnikatele: 

 zlepšení cash-flow (leasingové splátky se platí na základě splátkového kalendáře 

průběžně), 

 leasingové splátky jsou pro firmu uznatelným daňovým nákladem, 

 leasingové závazky ani předmět financování nejsou zachyceny v rozvaze firmy 

ČSOB Leasing v minulém roce poskytl nové financování v celkovém objemu o více než 

31,6 % než za rok 2010. V roce 2011 ČSOB Leasing uzavřel celkem 15 027 nových smluv 

(což je roční nárůst o 1 318 smluv). 

Obr. 4. Logo 
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(ČSOB Leasing, 2010) 

Nabídková kalkulace splátek pro stroje (finanční leasing s akontací) 

 Pořizovací cena bez DPH: Kč 504 998,- 

 DPH 20 %: Kč 101 000,- 

 Pořizovací cena vč. DPH: Kč 605 998,- 

 Výše akontace: 10–30 % z PC bez DPH 

 Splátky: fixní 

 Počet leasingových splátek: 60 a 54 

 Doba trvání a splácení leasingu: 60 a 54 měsíců 

Nabídkovou kalkulaci jsem si podle přílohy P V a P VI upravila stejně tak, jako předchozí 

kalkulaci, abych s ní mohla pracovat a výpočty správně přepočítat a dojít tak k závěru, jaké 

by byly jednotlivé leasingové splátky v případě ČSOB Leasingu, a.s.. 

7.2.1 Kalkulace na leasingovou dobu splácení 60 měsíců 

Pod tabulkou (Tab. 6) jsou podrobně popsány jednotlivé výpočty z tabulky. Nabídková 

kalkulace je vyčíslena pro podnikatele, kteří jsou plátci DPH, a doba finančního leasingu je 

60 měsíců. 
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 Doba splácení a trvání leasingu

 JSP 10 % 20 % 30 %

 JSP bez DPH 50 500     101 000     151 499     

 DPH k JSP 10 100     20 200     30 300     

 JSP včetně DPH 60 600     121 200     181 799     

 Nájemné bez DPH 9 009     8 065     7 105     

 Nájemné z PC bez DPH 1,784 % 1,597 % 1,407 %

 DPH 20 % 1 802     1 613     1 421     

 Splátka vč. pojistného 11 167     10 034     8 882     

 Leasingová cena celkem 730 620     723 240     714 719     

 Leasingový koeficient 1,2056 1,1935 1,1794

 Uhradit celkem při podpisu 76 817     136 284     198 731     

Zdroj: Vlastní zpracování podle přílohy P V

60 měsíců

 

Tab. 6. Nabídková kalkulace splátek ČSOB Leasing, a.s. na 60 měsíců 

V tabulce (Tab. 6) je vyčíslena nabídková kalkulace jednotlivých leasingových splátek. 

Všechny údaje jsou uvedeny v Kč. Mimořádní splátky (JSP) jsou vyčísleny pro 

10procentní, 20procentní a 30procentní akontaci. Celková výše pojistného obsahuje strojní 

pojištění klasické včetně pojištění odpovědnosti (P VI). 

Leasingová cena = souhrn jednotlivých leasingových splátek 

Leasingový koeficient = PC / vstupní cena 

Celková úhrada při podpisu = JPS vč. DPH + splátka k úhradě + paušální poplatek 

7.2.2 Kalkulace na leasingovou dobu splácení 54 měsíců 

V tabulce (Tab. 7) můžeme vidět nabídkovou kalkulaci jednotlivých leasingových splátek. 

Nabídková kalkulace je vyčíslena pro podnikatele, kteří jsou plátci DPH, a doba finančního 

leasingu je 54 měsíců. Výpočty jsou provedeny stejně jako u předchozí tabulky (Tab. 6). 
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 Doba splácení a trvání leasingu

 JSP 10 % 20 % 30 %

 JSP bez DPH 50 500     101 000     151 499     

 DPH k JSP 10 100     20 200     30 300     

 JSP včetně DPH 60 600     121 200     181 799     

 Nájemné bez DPH 9 842     8 802     7 747     

 Nájemné z PC bez DPH 1,949 % 1,743 % 1,534 %

 DPH 20 % 1 969     1 760     1 549     

 Splátka vč. pojistného 12 167     10 918     9 652     

 Leasingová cena celkem 717 618     710 772     703 007     

 Leasingový koeficient 1,1842 1,1729 1,1601

 Uhradit celkem při podpisu 77 817     137 168     196 501     

Zdroj: Vlastní zpracování podle přílohy P VI

54 měsíců

 

Tab. 7. Nabídková kalkulace splátek ČSOB Leasing, a.s. na 54 měsíců 

7.3 Porovnání kalkulací 

V tabulkách (Tab. 8 a 9) můžeme vidět rozdíly ve výpočtech leasingových splátek 

s jednotlivými akontacemi u společností UniCredit a ČSOB. Doba trvání a splácení 

leasingu je na 60 a 54 měsíců. Výpočty se liší hlavně kvůli koeficientu, díky kterému jsem 

mohla vypočítat splátku k úhradě a díky odlišnosti v částce pojistného. Čím větší je výše 

akontace, neboli jednorázová splátka předem, tím menší je splátka k úhradě. Leasingová 

cena celkem se také zmenšuje. Důležitý výpočet pro porovnání, který 

výpočet leasingových společností je přijatelnější, představuje leasingový koeficient. Ten 

má tendenci se snižovat s růstem akontace, protože LS (klient), která zaplatí větší akontaci 

je pro firmu méně rizikový. 
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 JPS

 Leasingová společnost UniCredit ČSOB UniCredit ČSOB UniCredit ČSOB

 JSP bez DPH 50 500 50 500 101 000 101 000 151 499 151 499 

 DPH k JSP 20 % 10 100 10 100 20 200 20 200 30 300 30 300 

 JSP včetně DPH 60 600 60 600 121 200 121 200 181 799 181 799 

 Splátka k úhradě 11 098 10 811 9 863 9 678 8 628 8 526 

 Pojistné 334 356 334 356 334 356 

 Splátka k úhradě vč. poj. 11 432 11 167 10 197 10 034 8 962 8 882 

 Leasingová cena celkem 746 520 730 620 733 020 723 240 719 519 714 719 

 Leasingový koeficient 1,2319 1,4468 1,2096 1,4322 1,1873 1,4153

 Uhradit celkem při podpisu 78 092 77 827 137 457 137 294 196 821 196 741 

Zdroj: vlastní zpracování podle přílohy P III a P V

10 % 20 % 30 %

 

Tab. 8. Porovnání kalkulací s dobou splácení leasingu na 60 měsíců 

Jak můžeme vidět z tabulky (Tab. 8), tak nejmenší leasingový koeficient, který je velmi 

důležitým měřítkem, je u společnosti UniCredit s 30procentní akontací a hned potom 

s 20procentní akontací. Čili nabídka této společnosti bude výhodnější než u ČSOB a také 

nejlevnější. Přeplatek, který by společnosti zaplatila je menší u 30procentní akontace, a to 

ve výši Kč 113 521,-. Proč je opravdu výhodnější nabídka od UniCredit můžeme zhodnotit 

také podle ceny pojistného, která je u této společnosti vždy levnější. 
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 JPS

 Leasingová společnost UniCredit ČSOB UniCredit ČSOB UniCredit ČSOB

 JSP bez DPH 50 500 50 500 101 000 101 000 151 499 151 499 

 DPH k JSP 20 % 11 100 11 100 20 200 20 200 30 300 30 300 

 JSP včetně DPH 60 600 60 600 121 200 121 200 181 799 181 799 

 Splátka k úhradě 12 089 11 811 10 744 10 562 9 398 9 296 

 Pojistné 334 356 334 356 334 356 

 Splátka k úhradě vč. poj. 12 423 12 167 11 078 10 918 9 732 9 652 

 Leasingová cena celkem 731 442 717 618 719 412 710 772 707 327 703 007 

 Leasingový koeficient 1,2070 1,4210 1,1872 1,4075 1,1672 1,3921

 Uhradit celkem při podpisu 79 083 78 827 138 338 138 178 197 591 197 511 

Zdroj: vlastní zpracování podle přílohy P IV a P VI

10 % 20 % 30 %

 

Tab. 9. Porovnání kalkulací s dobou splácení leasingu na 54 měsíců 

Stejně tak jako u předešlé kalkulace můžeme porovnat výpočty s dobou trvání na 54 

měsíců. Z tabulky (Tab. 9) je jasně vidět, že dražší nabídka je u ČSOB Leasingu díky 

většímu leasingovému koeficientu. Menší přeplatek by společnost zaplatila u UniCredit 

Leasingu s akontací 30 %, a to ve výši Kč 101 329,-. 

7.4 Vyhodnocení levnější varianty 

 Doba trvání leasingu (měsíce) 60 54

 Splátka k úhradě bez pojistného 11 098     12 089     

 Leasingová cena celkem 746 520     731 442     

 Leasingový koeficient 1,2319 1,2070

Zdroj: vlastní zpracování podle přílohy P III-PV
 

Tab. 10. Srovnání nabídkové kalkulace od UniCredit Leasing, a.s. 

Následující tabulka (Tab. 10) ukazuje rozdíl ve výpočtech leasingu na dobu trvání 60 a 54 

měsíců u výhodnější společnosti UniCredit. Menší koeficient je u doby trávní na 54 

měsíců, čili leasing s 30procentní akontací bude výhodnější a nejlevnější. Přeplatek, který 

společnost zaplatí, se od těchto dvou vybraných variant liší v Kč 12 192,-. Doba trávní 

leasingu na kratší dobu bude výhodnější také z toho důvodu, že náklady se společnosti do 

účetnictví převedou rychleji. 
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8 BANKY V ČR 

V současné době na českém trhu působí více jak 40 bankovních subjektů. Naprostá většina 

bank je ve vlastnictví zahraničních mateřských bank, hlavně v rámci EU. Bankovní sektor 

v ČR je dlouhodobě stabilizován. Téměř 20 bank v ČR nabízí služby pro drobnou 

klientelu,  a trh se tak vyznačuje relativně vysokou mírou konkurence. 

(Finanční vzdělávání – produkty, 2007) 

Co se týče struktury českého bankovnictví, tak jej můžeme rozdělit na 3 hlavní části: 

1) Centrální (emisní) banka – Česká národní banka, oblast měnové politiky a řízení 

měny, oblast devizové politiky, 

2) Obchodní banky, 

3) Nebankovní instituce – Bankovní institut, a.s. Praha (vzdělávací instituce). 

8.1.1 Členění obchodních bank 

 dle velikosti základního kapitálu (ZK), bilanční sumy (BS) a pobočkové sítě 

a) malé banky – ZK do 600 mil. Kč, BS do 3 mld. Kč, max. 5 obchodních míst, 

b) střední banky – ZK do 1,5 mld. Kč, BS do 10 mld. Kč, max. 50 obchodních míst, 

c) velké banky. 

 

 dle převažujících služeb 

a) univerzální banky – poskytují převážnou většinu bankovních služeb a operací (tzv. 

služby pod jednou střechou), 

b) specializované banky – poskytují jen určitou skupinu služeb a obchodů (např. 

směnárna, stavební spořitelna). 

(Šedová, 2008b, s. 27) 

Banky a bankovní instituce jsou nejstaršími finančními institucemi, které se zabývají 

obchody s penězi a poskytují nejrůznější finanční služby. Na rozdíl od nebankovních 

finančních institucí přijímají vklady od veřejnosti, a proto jsou přísněji regulovány 

a kontrolovány. Přijímání vkladů od veřejnosti je vyhrazeno jen bankám a proto jméno 

„banka“ nemůže používat ve svém názvu žádná finanční instituce, která nemá příslušnou 

bankovní licenci. Toto přijímání vkladů napomáhá bankám shromažďovat velké množství 

peněžních prostředků, což jim umožňuje poskytovat úvěry. 
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V současné ekonomice se většina plateb provádí bezhotovostně a elektronicky. Banky jsou 

vybaveny vysoce výkonnými a spolehlivými platebními systémy a propojeny mezi sebou 

různými zúčtovacími a clearingovými systémy bez ohledu na hranice států. To jim 

umožňuje realizovat platební pokyny v tuzemsku do 2 dnů, do zahraničí do 5 dnů. 

Vlastnit bankovní účet nemusí být ani nákladné, pokud dodržujete dvě hlavní zásady: 

vybrat si z nabídky služeb (balíčků služeb) ty, které potřebujete a mezi bankami volit tu, 

která za požadované služby účtuje nejnižší poplatky. 

(Finanční vzdělávání – produkty, 2007) 
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9 KONKRÉTNÍ BANKA 

Postupovala jsem stejně jako u leasingových společností. Nejprve jsem elektronicky 

kontaktovala vybranou banku, abych mohla blíže prozkoumat nabídku úvěrového 

financování. Zvolila jsem finanční instituci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. z toho 

důvodu, že již v minulosti s touhle institucí měla společnost EDTS spol. s.r.o. dobré vztahy 

a má u ní založený bankovní účet.  

9.1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Sídlo: Želetavská 1525/1 

 140 92 PRAHA 4 

IČ: 64948242 

DIČ: CZ64948242 

Založena: 5.11.2007 

Základní kapitál: 5,12 mld. Kč 

(Obchodní rejstřík a Sbírka listin, 2012) 

UniCredit Bank je silná a výkonná evropská banka, která má dominantní postavení ve 

střední a východní Evropě, takže podporuje své klienty a partnery v mezinárodním 

obchodě. Bankovní záruky poskytuje banka buď přímou (sama) nebo nepřímou zárukou 

(pověří jinou banku).  

Co banka nabízí: 

 komplexní a spolehlivé produkty a služby, 

 osobní kompetentní bankéře, 

 individuální přístup ke klientům. 

Jako produkt banka firmě EDTS spol. s.r.o. doporučila dlouhodobý investiční úvěr. Pro 

získání tohoto typu úvěru musí firma splňovat následující podmínky: 

 roční obrat nesmí přesáhnout výši 50 mil. Kč, 

 neexistence závazků po splatnosti vůči finančnímu úřadu a ČSSZ, 

 firma není v konkurzu či likvidaci, 

 právní forma firmy je buď FO, s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.. 

Obr. 5. Logo 
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Dále banka požaduje tyto důležité doklady: 

 doklad opravňující k podnikání (živnostenský list, výpis z OR apod.), 

 průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), 

 daňová přiznání za poslední 2 účetní období včetně příloh, 

 doklady prokazující účelovost úvěru (kupní smlouva, faktura, apod.). 

Výnosy banky zahrnují především úrokové výnosy, výnosy z dividend, výnosy z poplatků 

a provizí (z operací s cennými papíry, z úvěrových operací, z platebního styku). 

54 230

6 698

1 427

Vklady u centrálních bank

Pohledávky za bankami

Pohledávky za klienty

Finanční investice

 

Obr. 6. Úrokové v nosy banky za rok 2010 

Na obrázku (Obr. 6) je možné vidět úrokové výnosy banky z vkladů u centrálních bank, 

z pohledávek za bankami a klienty a úrokové výnosy z finanční investice. Výpočty jsou 

uvedeny v mil. Kč. Největší úrokové výnosy má banka z pohledávek za klienty a naopak 

nejmenší, a to ve výši 54 mil. Kč, má banka úrokové výnosy z vkladů u centrálních bank. 

(UniCredit Bank, 2012) 

Produkt: investiční úvěr (dlouhodobý) 

Výše: Kč 504 998,- 

Splatnost: 60 měsíců 

Způsob splácení: anuitní 
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Úroková sazba: 3,9 % p.a.
5
 

Splátky: roční 

Po předložení potřebných dokumentů opětovně banka zaslala návrh na úvěrovou smlouvu 

a vyčíslila v ní také úrokovou sazbu. Nejdříve jsem si vypočítala splátkový kalendář úvěru. 

Pro výpočet roční splátky (anuity) jsem použila rovnici: 

       

      
         

         
 

V následující tabulce (Tab. 11) je vidět výše jednotlivých ročních úroků a konečný stav 

úvěru na konci každého roku. 

Rok PS úvěru Anuita Úrok Úmor KS úvěru

1. 504 998    113 118    19 695    93 423    411 575    

2. 411 575    113 118    16 051    97 067    314 508    

3. 314 508    113 118    12 266    100 852    213 656    

4. 213 656    113 118    8 333    104 785    108 871    

5. 108 871    113 118    4 246    108 872    -1    

Celkem x 565 590    60 591    504 999    x

Zdroj: vlastní zpracování
 

Tab. 11. Splátkov  plán úvěru 

Úmor vypočítáme, když od roční splátky (anuity) odečteme roční úrok. Konečný stav 

úvěru dostaneme, když od počátečního stavu úvěru odečteme výši úmoru. V posledním 

roce by měl vyjít konečný stav úvěru 0, ale díky zaokrouhlování během počítání je 

výsledek -1. S jistotou tedy můžeme říct, že platí pravidlo: 

 Celková suma anuity = celková suma úroků + celková suma úmoru 

 565 590 = 60 591 + 504 999 

 565 590 = 565 590 

                                                 

5
 úroková sazba pro dlouhodobý úvěr se stanovuje na základě referenční úrokové sazby 1-týdenní PRIBOR 

(ke dni 11.3.2012 stanovena ve výši 1,2 %) zvýšené o marži banky, která činí 3,5 % 
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K výši úvěru, kromě úroků, je potřeba připočítat ještě částky, které si banka nárokuje: 

 úroky – Kč 60 592,-, 

 poplatek za poskytnutí úvěru, který činí 5 % z objemu úvěru – Kč 25 250,-, 

 poplatek za správu a vedení úvěru, který činí Kč 300,- / měsíc – Kč 18 000,-. 

Celkovou částku (přeplatek), kterou společnost za poskytnutí úvěru, zaplatí bance je 

Kč 103 842,-. 
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10 VÝBĚR VHODNÉ INSTITUCE 

V tabulce (Tab. 12) je vidět jednoznačný rozdíl v roční splátce, celkové ceně jak při 

úvěrovém financování, tak při pořízení formou leasingu. 

Společnost UniCredit Banka UniCredit bank

 roční splátka 145 068         roční splátka 113 118        

 leasingová cena 731 442         celková částka úvěru 608 840        

 přeplatek 125 444         přeplatek 103 842        

 koeficient 1,4484  koeficient 1,2056

Zdroj: vlastní zpracování
 

Tab. 12. V běr vhodné instituce 

Tabulka jasně ukazuje, že větší přeplatek, který by společnost zaplatila při poskytnutí 

finančních prostředků, dosahuje větší částky u pořízení formou leasingu, čili výhodnější 

bude pořízení majetku na úvěr. Přeplatek se liší v případě obou institucí o Kč 21 602,-. 

V celkové částce úvěru je obsažena výše samotného úvěru, celkové úroky, poplatek za 

poskytnutí úvěru a poplatek za správu a vedení úvěru. V celkové částce leasingu je 

obsažena výše pořizovací ceny majetku, jednotlivé leasingové splátky včetně akontace 

a výše pojištění. Údaje v obrázku jsou čerpány z předchozí tabulky. 
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DOPORUČENÍ 

Z mých výpočtů plyne, že pro společnost by bylo výhodnější pořízení vysokozdvižného 

vozíku na úvěr, protože by zaplatila menší přeplatek než u leasingu, ale sama musí 

zhodnotit další rozhodující faktory, které jsou pro pořízení důležité. 

 

U úvěru je výhodnější to, že majetek společnost vlastní a sama odepisuje. U leasingu je 

majetek ve vlastnictví pronajímatele, který ho i sám odepisuje a může si jednotlivé odpisy 

uplatnit do nákladů. 

 

Po splacení úvěru zůstává majetek ve vlastnictví společnosti, kdežto po skončení leasingu 

zůstane majetek nájemci zcela, nebo téměř odepsaný, takže si nemůže uplatit daňové 

odpisy, i když předmět dále užívá.  

 

Co se týče doby a způsobu vyřízení žádosti o poskytnutí finančních prostředků, rychlejší 

a méně náročný způsob je u leasingového financování. Není potřeba dokládat takové 

množství dokumentů a proces uzavření leasingové smlouvy je snadnější. Nemluvě o tom, 

že banka při poskytnutí úvěru vyžaduje celou škálu poplatků (např. za samotné poskytnutí 

úvěru, což v našem případě je přibližně Kč 25 000,-). 

 

Na rozdíl od úvěru, kdy může společnost s majetkem disponovat podle svých potřeb, 

u leasingu má nájemce omezená užívací práva (např. při úpravách je nutný souhlas 

pronajímatele), protože vlastníkem se stane až po skončení leasingové smlouvy. 
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ZÁVĚR 

Ve své práci jsem se zabývala otázkou, jaký způsob pořízení dlouhodobého majetku by byl 

pro společnost nejvíce vyhovující a která z finančních institucí bude pro firmu podle 

výpočtů nejpřijatelnější. Porovnávala jsem pořízení financování leasingem a financování 

formou úvěru. Vybrala jsem si leasingové společnosti UniCredit Leasing, ČSOB Leasing 

a banku UniCredit Bank. 

V teoretické části jsem se zaměřila na leasing obecně, jeho členění a pozornost jsem 

věnovala především finančnímu leasingu. Dále jsem uvedla jeho výhody a nevýhody. 

V další části teorie jsem se soustředila na úvěry, jejich definice a členění. Zmínila jsem 

i současnou hodnotu peněz. V poslední části teorie jsem vyjmenovala hlavní rozdíly mezi 

leasingem a úvěrem, a jaké metody můžeme pro posouzení rozdílnosti použít. 

V praktické části jsem ve stručnosti charakterizovala společnost, která si dlouhodobý 

majetek chce pořídit. Vybrala jsem si pro srovnání dvě leasingové společnosti a jednu 

konkrétní banku. Podle zaslaných informací jsem vypočítala jednotlivé nabídkové 

kalkulace a jejich výpočty jsem porovnala. Důležitým faktorem u leasingu pro srovnání je 

především leasingový koeficient a celková leasingová cena, díky které jsem zjistila výši 

přeplatku, ale u obou společností se výsledky výrazně nelišily. 

U leasingu upřednostňujeme především rychlost vyřízení a poskytnutí finančních 

prostředků. Když si chceme vzít úvěr, musíme absolvovat nejprve ústní a pak písemnou 

žádost, poté se úvěr musí schválit a tím se doba poskytnutí úvěru prodlužuje a tento proces 

je složitější. Nepotřebujeme dokládat tolik dokumentů a veškeré informace týkající se 

leasingu si můžeme sami najít na internetu. Co se týče vlastnictví, u leasingu je vlastníkem 

po celou dobu pronájmu leasingová společnost, kdežto u úvěru jsme od uzavření úvěrové 

smlouvy až do konce doby splácení my a můžeme tak s majetkem disponovat podle svých 

potřeb. 

Na základě mých výpočtů jsem zjistila, že nejvýhodnější variantou při pořízení leasingu 

bude leasing na dobu 54 měsíců u společnosti UniCredit Leasing s 30procentní akontací, 

ale v případě, že budeme srovnávat i úvěrové financování, v tomto případě bude pro 

společnost výhodnější pořízení na úvěr. 
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