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ABSTRAKT 

Cílem mé bakalářské práce je porovnání předběžných kalkulací finančního leasingu na 

nákup nového automobilu Volvo S40 od společností ČSOB Leasing, UniCredit Leasing  

a VB Leasing. Pro porovnání byly pro všechny leasingové společnosti nastaveny stejné 

parametry. 

Teoretická část obsahuje všeobecné informace týkající se finančního leasingu. Poznatky 

získané z teoretické části převádím do praxe, kde v úvodu nastoluji aktuální situaci na  

leasingovém trhu. Díky předběžným kalkulacím získaných od jednotlivých společností se 

snažím srovnat jejich nabídky a vyhodnotit, která leasingová společnost je pro pořízení 

automobilu pomocí finančního leasingu nejvhodnější.  
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leasingová splátka, leasingová cena. 

 

ABSTRACT 

The aim of my bachelor thesis is the comparison of a preliminary calculation of the finan-

cial leasing for the purchase of a new automobile Volvo S40 from companies CSOB Lea-

sing, UniCredit Leasing and VB Leasing. Same parameters were set for all leasing compa-

nies. 

The theoretical part contains the general information concerning the financial leasing. The 

knowledge acquired from the theoretical part is applied to practise, where the actual  

situation in the leasing market is estabilished in the introduction. I try to compare the offers 

thanks to the preliminary calculations acquired from the individual companies and analyse 

which leasing company is the most suitable for the purchase of a new automobile. 
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ÚVOD 

Pro zpracování mé bakalářské práce jsem si vybrala tématiku financování. Konkrétně se 

budu zabývat financováním nového osobního automobilu pomocí finančního leasingu. 

V dnešní době je pro spotřebitele, ale i pro podnikatele, velmi těžké vyznat se v nabídkách 

leasingových společností a porovnat, která nabídka je nejlepší. Ve své práci jsem si pro 

srovnávání nabídek vybrala tři leasingové společnosti působící na trhu, a to ČSOB Leasing, 

UniCredit Leasing a VB Leasing. Vybrala jsem modelový příklad, na který mi společnosti 

zpracovaly předběžné kalkulace. Cílem mé práce je převést získané informace od jednotli-

vých leasingových společností do srovnatelné podoby a rozhodnout, která leasingová  

společnost je nejvhodnější jak pro podnikatele (plátce DPH), tak pro spotřebitele (neplátce 

DPH) na nákup osobního automobilu. 

V úvodu teoretické části popisuji základní problematiku leasingu a jeho členění. Popisuji, 

v čem spočívají výhody a nevýhody leasingu a s jakými riziky se můžeme setkat ve formě 

financování leasingem. V dalších částech se již zaměřuji pouze na finanční leasing.  

V počáteční fázi je řešena problematika vymezení definice finančního leasingu a základní 

druhy finančního leasingu, se kterými se můžeme na trhu setkat. Dále se věnuji otázkám 

vlastnických práv, leasingové smlouvě a leasingové ceně, jaké náležitosti a podklady jsou 

potřebné pro uzavření leasingové smlouvy a jak probíhá ukončení leasingové smlouvy. 

Leasingová cena je nejdůležitější část pro oblast rozhodování, v teoretické části je popsána 

metodika výpočtu celkové leasingové ceny a leasingového koeficientu, které slouží pro 

srovnání nabídek kalkulací jednotlivých leasingových společností. Nedílnou součástí teore-

tické části jsou také daňové aspekty leasingu, kde je leasing popsán z hlediska Zákona  

o účetnictví, Zákona o dani z příjmů, Zákona o dani z přidané hodnoty a Zákona o dani 

silniční. 

Na teoretickou část navazuji část praktickou, kde v úvodu analyzuji současnou situaci na 

leasingovém trhu v České republice, v této části je popsáno a graficky znázorněno, jak se 

vyvíjely a vyvíjí leasingové obchody. Poté popisuji jednotlivé analyzované společnosti 

ČSOB Leasing, VB Leasing, UniCredit Leasing a uvádím stručné kalkulované nabídky 

vycházející z předběžných kalkulací společností, jak pro podnikatele, tak i pro spotřebitele. 

V těchto třech společnostech, které jsem osobně navštívila, jsem si vyžádala předběžné 

kalkulace finančního leasingu, které ve své práci převádím do srovnatelné formy, pro lepší 
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orientaci. Vypočítávám celkovou leasingovou cenu a leasingový koeficient, jakožto dva 

ukazatele, které mohou být základním měřítkem pro srovnávání leasingových nabídek. 

Na základě analýzy jednotlivých nabídek kalkulací doporučím podnikateli a spotřebiteli, 

kterou leasingovou společnost by si měl vybrat při nákupu nového osobního automobilu 

pomocí finančního leasingu. 
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I.   TEORETICKÁ ČÁST 
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1 OBECNÉ PRINCIPY LEASINGU 

Soukromá osoba či podnikatel často stojí před otázkami, zda pořídit majetek za hotové 

peníze, nebo raději využít úvěr, nebo majetek pronajmout. Soustřeďme se tedy na jeden 

druh financování, a to leasing. 

Je důležité si u leasingu uvědomit, že nedochází k pořízení majetku v pravém slova smys-

lu, protože vlastnické právo zůstává po celou dobu trvání leasingového vztahu pronajímate-

li. A v případě operativního leasingu nedojde k převodu vlastnických práv ani po skončení 

leasingového vztahu. Hlavní výhoda u leasingu je podobná jako u úvěru, a to, že podnik 

(resp. spotřebitel) nepotřebuje k nákupu majetku ihned velké finanční prostředky, neboť 

platby leasingu jsou rozloženy do delšího časového úseku. Stejně tak jako u úvěru můžeme 

leasingové splátky za podmínek stanovených v ZDP zahrnout do daňově uznatelných  

nákladů. Co se týče zadluženosti, tak prakticky podnik zvyšuje svou zadluženost, avšak 

oproti úvěru, leasing nepředstavuje účetně zvýšení zadluženosti podniku (vzniklý závazek 

se neprojeví v rozvaze podniku jako položka zvyšující cizí zdroje). [5] 

Leasing je anglický ekvivalent pronájmu – nájmu. Obecně lze říci, že jde o specifickou 

formu financování majetku, kdy pronajímatel za úplatu přenechává nájemci k užívání  

určitou věc a nájemce ji po smluvně dohodnutou dobu užívá.  

1.1 Podstata leasingu 

Spočívá ve smluvním nájemním vztahu, kdy vlastník (pronajímatel, z angličtiny  

lessor) přenechá uživateli (nájemci, z angličtiny lessee) určitou věc do užívání bez převe-

dení vlastnictví a bez vynaložení většího množství finančních prostředků ze strany uživate-

le. Leasing se uplatňuje především u předmětů dlouhodobé spotřeby, ale i ve službách.  

Nahrazuje investování a jeho předmětem může být jakýkoliv hmotný i nehmotný majetek. 

Leasing realizují bankovní ústavy nebo specializované firmy.  

Leasing je možno členit podle různých hledisek. Rozhodujícím faktorem je však smluvní 

ujednání týkající se ukončení leasingu - pokud předmět vrací nájemce zpět pronajímateli, či 

zda přechází vlastnictví na nájemce. Podle toho rozlišujeme: 

- leasing operativní, 

- leasing finanční. [3] [12] 
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1.2 Typy leasingu 

V dnešní době máme mnoho různých druhů leasingu. V následující tabulce (Tab. 1) jsou 

uvedeny přehledně typy leasingu, a poté stručné vysvětlení jednotlivých druhů leasingu. 

Tab. 1.  Struktura členění leasingu [12] 

finanční leasing 

operativní leasing 
Hledisko majetkoprávních vztahů  
na začátku a na konci smlouvy 

zpětný leasing 

restituční leasing 

bankovní leasing 

odbytový leasing 

komerční tuzemský leasing 

Typ leasingového nájemce 

komerční zahraniční leasing 

podnikatelský leasing 

komunální leasing Typ leasingového pronajímatele 

spotřebitelský leasing 

tuzemský leasing 
Hledisko regionu a teritoria 

zahraniční leasing 

leasing s plnou amortizací Podle zůstatkové hodnoty na konci  
doby nájmu leasing se zůstatkovou hodnotou 

 

1.2.1 Z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy 

� finanční leasing, kterému bude věnována v následujících kapitolách největší  

pozornost 

� operativní leasing 

- nájemní vztah, obvykle krátkodobého charakteru, v rámci něhož pronajíma-

tel předává nájemci k užívání určitou věc, avšak nepřevádí na něj veškerá  

rizika a užitek plynoucí z používání této věci 

- operativní leasing je považován za klasický nájemní vztah - půjčení věci za 

úplatu 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 

 

- nájemní období (odvolatelné) je běžně podstatně kratší než doba životnosti 

předmětu.  

- vlastníkem předmětu je v průběhu i po skončení operativního leasingu pro-

najímatel, který jej vykazuje v účetnictví  

- minimální délka pronájmu obvykle bývá jeden rok, maximálně pak podle 

stupně opotřebení předmětu pronájmu  

� zpětný leasing 

- specifický typ leasingu z pohledu změny majetkových práv k předmětu  

leasingu 

- založen na možnosti zpětného odkupu věci, která je již v našem vlastnictví 

[3] [6] [12]  

1.2.2 Z hlediska typů leasingového nájemce 

� restituční 

- kapitál používaný pro koupi předmětu leasingu pochází z řešení restitučních 

nároků 

- kapitál slouží k přímému nákupu, je-li kapitál v nemovitostech a jiném ne-

peněžním movitém majetku, pak slouží jako zástava 

�  bankovní 

- prováděn speciálními útvary bank, nebo dceřinými leasingovými společ-

nostmi bank, které od nich získávají informační zdroje 

�  odbytový 

- LS zajišťuje odbyt sortimentu i sortimentních řad významného producenta 

- leasing je prováděný smluvně zakotvenou dohodou mezi výrobcem, dodava-

telem nebo distributorem a leasingovou tuzemskou společností 

�  komerční tuzemský 

- společnosti, které se snaží získat klienta různými akcemi 

�  komerční zahraniční 
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- leasingovým pronajímatelem je zahraniční LS nebo subjekt s dominantní 

zahraniční kapitálovou účastí 

- společnost používá výhradně zahraniční zdroje [12] 

1.2.3 Z hlediska typů leasingového pronajímatele 

�  podnikatelský leasing 

- leasingovým nájemcem je v tomto případě podnikatelský subjekt, který pak 

využívá možnosti daňových úlev  

� komunální leasing 

- leasingovým nájemcem může být pouze nevýdělečná organizace 

- jedná se o leasing určený pro zastupitelstva měst a obcí 

�  spotřebitelský leasing 

- určen pro soukromé osoby [12] 

1.2.4 Podle regionu a teritoria 

� tuzemský 

�  zahraniční [12] 

1.2.5 Podle zůstatkové hodnoty na konci doby nájmu 

� leasing s plnou amortizací 

- nájemné je inkasované pronajímatelem v průběhu leasingového období 

- zcela pokrývá náklady LS spojené s pořízením zařízení a s průběhem leasin-

gu a k tomu přinese předem stanovený zisk. ZC na konci leasingu je pak 

velmi malá 

�  leasing se zůstatkovou hodnotou 

- nájemné inkasované pronajímatelem v průběhu leasingového období nepo-

krývá pronajímatelovy náklady spojené s pořízením zařízení a s průběhem 

leasingu (tato částka pak musí být uhrazena na konci leasingového období) 

[12] 
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1.3 Výhody a nevýhody leasingu, rizika leasingu 

1.3.1 Výhody 

� při pořízení předmětu leasingu není nutný kapitál na jednorázové vynaložení všech 

prostředků na investici, a tím nám zůstává kapitál na použití jiných účelů – zvyšuje 

konkurenceschopnost podniku 

� riziko inflace nese obvykle leasingová firma 

� je možno domluvit nepravidelné splátky v případě, že je předmět využíván jen bě-

hem sezóny 

� leasing nezvyšuje míru zadlužení podniku (formální výhoda) 

� vyřízení leasingové smlouvy může být relativně rychlejší než získání úvěru 

� leasingové splátky mohou být při domluvě s LS shodné se skutečnými výkonovými 

parametry (můžeme splácet jen tolik, kolik předmět leasingu produkuje, nebo jaký 

finanční objem realizuje) = flexibilita leasingu 

� leasingová společnost neprověřuje schopnost splácet tolik jako banka 

� zařízení vydělává v průběhu splácení na pokrytí své pořizovací ceny [4] [11] [12]  

1.3.2 Nevýhody 

� v leasingových splátkách je nutno zaplatit finanční službu a zisk LS, a proto poříze-

ní na leasing bývá někdy dražší než pořízení na úvěr či za hotové peníze 

� výrazně omezená vlastnická práva k předmětu leasingu (po celou dobu pronájmu 

patří předmět LS a nájemce tak nemůže provádět úpravy bez jejího souhlasu) 

� předmět po skončení leasingu získá nájemce zcela nebo téměř odepsaný, tudíž  

ztrácí výhodu daňových odpisů 

� některá vlastnická rizika jsou převáděna na nájemce (odcizení, zničení předmětu) 

� nájemce nemůže vypovědět smlouvu (popř. může tak učinit ale s rizikem dosti  

vysokého penále) 

� v případě, že by se LS dostala do špatné finanční situace, musí nájemce vrátit 

předmět pronajímateli a projednat vyrovnání [4] [12]  
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1.3.3 Rizika leasingu 

Leasing má tyto rizika: 

� Vlastnické riziko 

o S vlastnictvím předmětu se pojí riziko, že po uplynutí záruční lhůty nebude 

předmět fungovat bez závad. Při sestavování leasingové smlouvy se LS sna-

ží toto riziko přenést na nájemce. 

� Investiční riziko 

o Všechny investice s sebou nesou riziko, že nebudou amortizovány. Nájemce 

je však smluvně zavázán k úhradě nájemného bez ohledu na efektivnost  

využití předmětu leasingu. [12] 
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2 FINANČNÍ LEASING 

Finanční leasing je obecně chápán jako pronájem, ve kterém pronajímatel (vlastník) prona-

jímaného předmětu převádí na nájemce (uživatele) veškerá rizika, ale i prospěch, plynoucí 

z vlastnictví tohoto předmětu. Splátky splatné během nájemního období, obvykle nevypo-

věditelného, běžně umožňují pronajímateli nahradit kapitálový vklad. [3] 

Zákon o účetnictví definuje finanční leasing jako „poskytnutí majetku za úplatu do užívání, 

jestliže je uživatel oprávněn nebo povinen v průběhu užívání nebo po jeho ukončení nabýt 

vlastnické právo k poskytnutému majetku.“ [20; § 28 odst. 3 ZU] 

Zákon o daních z příjmů definuje finanční leasing jako „finanční pronájem s následnou 

koupí najaté hmotného majetku.“ [19; § 24 odst. 4 ZDP] 

Zákon o dani z přidané hodnoty uvádí finanční pronájem jako „p řenechání zboží nebo ne-

movitosti 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 nemovitost, která 

je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy.“ [18 § 4 odst. 

3g Zákon o DPH] 

2.1 Druhy finan čního leasingu 

V mnoha publikacích se uvádí různá terminologie druhů finančního leasingu. Josef Valach 

ve své publikaci Investiční rozhodování a dlouhodobé financování [4] uvádí následující 

základní rozlišení finančního leasingu: 

a) Přímý finanční leasing 

Nájemce určí druh majetku, který požaduje a pronajímatel zpracuje podmínky leasingu, 

koupí požadovaný majetek od výrobce a na základě leasingové smlouvy pronajme majetek 

nájemci. Nájemce začne splácet leasingové splátky. Fungují zde dva partneři a to nájemce  

a pronajímatel. 

b) Nepřímý finanční leasing 

Firma prodá majetek leasingové společnosti, která jej hned pronajme zpět původní firmě. 

Tato forma leasingu je výhodná pro nájemce zejména díky tomu, že obdrží peněžní pro-

středky z prodeje majetku, které může investovat. Nájemce může využívat majetek, i když 

je ve vlastnictví někoho jiného. 
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c) Leverage leasing 

Nejobvyklejší typ finančního leasingu. Jde o třístranný vztah mezi nájemcem, pronajímate-

lem a věřitelem. 

2.2 Vlastnické právo 

Vlastnické právo je po uplynutí nájmu převedeno na nájemce.  

Finanční leasing je obvykle trojstranným vztahem mezi dodavatelem, pronajímatelem  

a nájemcem předmětu leasingu. 

� Dodavatel  

– v rámci běžného dodavatelsko-odběratelského vztahu dodá požadovanou 

věc pronajímateli 

� Pronajímatel  

– předmět leasingu kupuje do svého vlastnictví a následně pronajímá nájemci 

– zaručuje právo nájemce odkoupit předmět leasingu na konci finančního  

leasingu, a to za cenu předem stanovenou 

– je po celou dobu trvání finančního leasingu vlastníkem předmětu leasingu 

– má právo odebrat předmět leasingu nájemci, vznikne-li problém např. s ne-

placením leasingových splátek 

� Nájemce 

– může být PO i FO, která na určitou, smluvně dohodnutou dobu získá za 

úplatu užívací právo k předmětu leasingu 

– základní povinností je platit dohodnuté leasingové splátky (nájemné) 

– po řádném ukončení finančního leasingu vzniká nájemci právo odkoupit na-

jatý předmět [3] [12] 
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2.3 Leasingová smlouva a leasingová cena 

2.3.1 Leasingová smlouva 

Leasingová smlouva vytváří základ vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem. Mezi rozho-

dující ustanovení všeobecných smluvních podmínek leasingové smlouvy patří zejména 

otázky předání a převzetí předmětu leasingu, záruční a servisní podmínky, pojištění, výše  

a úhrada leasingových splátek, důsledky porušení smluvních podmínek, ukončení leasin-

gové smlouvy, nabytí vlastnictví k předmětu leasingu nájemcem. [3] 

Leasingová smlouva je dlouhodobá záležitost, proto by měla být důkladně prostudována. 

Jednou ze záruk by mělo být členství leasingové společnosti v Asociaci leasingových spo-

lečností (viz Příloha P I).  

Je však potřeba sledovat i další informace, které bychom si měli o vybrané leasingové  

společnosti zjistit:  

- jaké má společnost finanční zázemí 

- jaké jsou její finanční výsledky 

- jaká je její historie 

- jak dlouho působí na leasingovém trhu 

- kolik leasingových smluv již uzavřela 

- kdo je jejím majitelem, apod. [8] [12]  

Náležitosti leasingové smlouvy 

V leasingové smlouvě mezi nájemcem a pronajímatelem by neměly chybět následující  

náležitosti: 

� identifikace pronajímatele i nájemce (název, adresa sídlo, jméno a příjmení fyzické 

osoby, bydliště, DIČ) 

� označení předmětu (co nejpřesnější identifikace předmětu) 

� cena, resp. vstupní cena předmětu a prohlášení, zda pronajímatel uplatnil odpočet 

na reinvestice, celková leasingová cena a údaj o výši kupní ceny při řádném ukon-

čení leasingové smlouvy 
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� identifikace první zvýšené splátky či zálohy na nájemné, zálohy na kupní cenu 

� datum platnosti a datum účinnosti smlouvy  

� den předání předmětu leasingu ve stavu způsobilém obvykle užívání, může být 

později než datum podpisu (nutné pro stanovení dne, od kterého se nájemné bude 

zahrnovat do nákladů a výnosů) 

� datum ukončení nájemního vztahu 

� termíny předepsaných leasingových splátek (leasingový kalendář) 

� uzavření pojistné smlouvy a placení pojistného (kdo je povinen platit pojistné a kdo 

ho má pojistit) 

� opravy a technické zhodnocení, užívání předmětu, vlastnická práva, údržba a ošet-

řování předmětu 

� penále z prodlení a smluvní pokuty za porušení podmínek 

� ručení, garance 

� základní parametry vyúčtování předčasného ukončení smlouvy a ustanovení, co  

bude hradit nájemce v případě škody 

� další náležitosti (ustanovení o přechodu pronajatého majetku z pronajímatele na  

nájemce u finančního leasingu, podpisy obou smluvních stran a další) [5] [12]  

Podklady pro uzavření leasingové smlouvy 

K uzavření leasingové smlouvy je potřeba předložit řadu dokladů a podkladů. O jaké se 

jedná, záleží na tom, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu. 

� Podnikatel – fyzická osoba 

- doklad o registraci 

- živnostenský list a jeho kopii nebo koncesní listinu a jeho kopii, nebo doklad  

o přidělení IČ a jeho kopii nebo jiný platný doklad o registraci spolu s kopií 

- občanský průkaz a jeho kopii 

- stav účtu u bank/y 
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� Zástupce firmy – právnické osoby 

- oprávnění k uzavření leasingové smlouvy, občanský průkaz a jeho kopii 

- stav účtu u bank/y 

- kopii daňového přiznání u firmy, která si vede daňové účetnictví 

- výkaz zisku a ztrát, rozvahu (nesmí být starší šesti měsíců) u firmy, které si vede 

podvojné účetnictví 

- přiznání k DPH za poslední 3 období 

- výpis z běžného účtu za poslední dva měsíce 

- jiné doklady 

� Soukromá osoba 

- občanský průkaz a jeho kopii 

- druhý doklad totožnosti (pas, rodný list) 

- současné zaměstnání a zaměstnavatel 

- potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu od zaměstnavatele s vyčíslením jiných 

závazků 

- počet vyživovaných osob 

- souhlas manžela (manželky) s uzavřením leasingové smlouvy 

- u cizinců se vyžaduje povolení k pobytu a jeho kopie [5] [12]  

Ukončení leasingové smlouvy 

Není-li v leasingové smlouvě uvedeno jinak, leasingová smlouva končí splněním závazků 

nájemce, a to následujícími způsoby: 

- uplynutím sjednané doby leasingu a převodem vlastnictví leasingu na nájemce 

- dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem o ukončení leasingu před uplynutím 

stanovené doby leasingu ale při zaplacení všech splátek 

- trvalým vyloučením předmětu leasingu z činnosti a zaplacením všech splátek 

- prodejem předmětu leasingu a rozdělením si získané částky v předem dohodnutém 

poměru 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 22 

 

- dalším pronájmem, který je většinou za výhodnějších podmínek 

Pronajímatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

- bylo-li zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení týkající se majetku nájemce, 

jestliže nájemce vstoupil do likvidace nebo jinak ukončil svou podnikatelskou  

činnost 

- jestliže dodavatel předmětu odstoupil od kupní smlouvy ještě před dodáním před-

mětu leasingu 

- nájemce zemřel (FO) 

- nájemce porušuje podstatným způsobem leasingovou smlouvu 

- nájemce přemístil své sídlo nebo bydliště mimo Českou republiku 

- v případě, že nájemce uvedl do leasingové smlouvy nesprávné údaje, zamlčel okol-

nosti, při kterých by pronajímatel jinak smlouvu neuzavřel 

Při předčasném ukončení smlouvy ze strany nájemce by měla být věnována velká pozor-

nost podmínkám určených v leasingové smlouvě o předčasném ukončení smluvního vzta-

hu. Ukončení smlouvy nezbavuje nájemce povinnosti uhradit pronajímateli všechny dosud 

nezaplacené splátky za dobu, na kterou byla smlouva uzavřena, a dále výdaje pronajímatele 

spojené s ukončením smlouvy a odebráním předmětu, úroky z prodlení, smluvní pokuty  

a náhradu škody. [12] 

2.3.2 Metodika kalkulace splátek pro osobní vozidlo  

Společnosti mají své kalkulace v různých podobách, proto je dobré udělat si propočet, aby-

chom mohli srovnávat nabídky. 

Co je důležité? 

a) jednorázová splátka předem 

b) výše nájemného 

c) splátka k úhradě (zahrnující pojištění a DPH) 

d) celková leasingová cena s DPH 

e) leasingový koeficient 
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f) celková úhrada při podpisu smlouvy 

 

a) Jednorázová splátka 

Platba, kterou klient zaplatí při podpisu smlouvy z vstupní ceny automobilu, na který žádá 

leasing. Jednorázová splátka neboli akontace může činit od 0% do 70%, záleží na individu-

álních společnostech. Nutné říci, že nulovou akontaci dostane málokterý zákazník, protože 

pro společnost je takhle uzavřená smlouva velice riziková. 

 

JSP bez DPH =  PC automobilu     * MS v % 
100 

 

Kde: 

JSP = jednorázová splátka předem 

DPH = daň z přidané hodnoty 

PC = pořizovací cena 

MS = mimořádná splátka 

 

b) Výše nájemného 

Částka, kterou klient zaplatí, může být uvedena jak bez DPH, tak s DPH. Výši nájemného 

můžeme vypočítat pomocí koeficientu leasingu 

 

Splátka bez DPH =      PC bez DPH    *  Leasingový koeficient 
Délka splácení v měsících 
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c) Splátka k úhradě 

S leasingovou společností by si žadatel měl dohodnout, zdali bude pojištění v rámci leasin-

gové smlouvy, nebo si pojištění zajistí klient sám. Často je výhodné využít ve službách 

pojištění leasingovou společnost, protože mají s pojišťovnami dohodnuté různé výhodné 

slevy apod. 

 

Splátka k úhradě = Nájemné s DPH + pojištění 

 

Nájemné s DPH = DPH 19 % k pořizovací ceně + DPH 19 % k finanční službě 

 

d) Celková leasingová cena s DPH 

Leasingová cena, tj. cena finančního pronájmu, je celková částka vyplývající z leasingové 

smlouvy, která je postupně hrazena nájemcem pronajímateli, a to především ve formě splá-

tek leasingového nájemného. Jedná se obvykle o pravidelné, rovnoměrné platby, vycháze-

jící z nákladů na pořízení leasingu a vybrané leasingové varianty. Celková výše leasingové 

ceny je dána součtem leasingových splátek. 

Cena leasingu zahrnuje: 

- vstupní cenu pronajímaného předmětu 

- finanční náklady pronajímatele vynaložené na konkrétní leasingový případ  

(např. pojištění) 

- zisk leasingové společnosti 

Tyto náklady vstupují do tzv. leasingové marže (představuje úhradu za poskytnutou  

finanční službu). [2] [5]  

 

Leasingová cena = souhrn jednotlivých leasingových splátek 
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e) Leasingový koeficient, leasingová marže 

Marže je u každého pronajímatele jiná. Vychází z leasingového koeficientu, který bývá  

u většiny tuzemských leasingových společností v rozmezí 1,00 – 1,40. Představuje navýše-

ní leasingové ceny proti pořizovací ceně předmětu leasingu, kterou pronajímatel zaplatil 

dodavateli. Leasingová marže zahrnuje mimo kalkulovaných režijních nákladů i zisk LS. 

Výše leasingového koeficientu tak umožňuje základní orientační měřítko pro zhodnocení 

nabídek od různých leasingových společností. [3] [4] [5]  

 

Leasingový koeficient =          Leasingová cena           
                                    Vstupní cena 

 

Leasingový koeficient lze počítat s leasingové ceny bez DPH a pojištění, nebo z celkové 

leasingové ceny včetně DPH a pojištění, zařizované leasingovou společností. 

V některých typech smluv se můžeme setkat i s následujícím vzorcem pro výpočet leasin-

gového koeficientu: 

 

Leasingový koeficient =    JSP vč. DPH + (N + DPH k PC) * PS + Pojistné 
                                   PC včetně DPH + Pojistné 

 

Kde: 

DPH k PC = DPH 19 % k pořizovací ceně, bez zahrnutí DPH 19 % k finanční službě 

N = Nájemné bez DPH 

PS = Počet splátek 

Charakteristické pro leasingový koeficient je jeho klesající tendence s růstem velikosti  

zaplacené jednorázové splátky předem, a to z důvodu, že pro společnost je klient, který 

zaplatí větší akontaci, pro leasingovou firmu méně rizikový. 
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f) Celková úhrada při podpisu smlouvy 

Je částka, kterou klient zaplatí v momentě podpisu smlouvy. Zahrnuje případnou jednorá-

zovou splátku, výši nájemného a případné pojištění. Součástí první splátky při podpisu 

smlouvy je také zpracovatelský poplatek za poskytnutí leasingových služeb, který zpravidla 

činí 1% z pořizovací ceny vozidla.  

 

Celková úhrada = JSP + Splátka vč. DPH + pojištění + smluvní poplatek 

 

2.4 Daňové a právní aspekty leasingu 

Daňovou problematiku leasingu řeší následující právní úpravy: 

- Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. 

- Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. 

- Zákon o dani silniční č. 16/1993 Sb. 

2.4.1 Leasing a ZDP 

Leasing je populární formou pořizování majetku nejen díky jednoduchosti vyřízení, ale 

také proto, že nájemné hrazené za leasing, je za podmínek, které stanovuje ZDP daňově 

uznatelným nákladem. V roce 2008 došlo v této oblasti k řadě změn, které tuto daňovou 

výhodnost leasingu zmenšují. Tyto změny vyplývají z novely ZDP provedené zákonem  

č. 261/2007 Sb., účinné od 1. 1. 2008. 

Z hlediska daňové uznatelnosti leasingového nájemného je nutné vycházet zejména z usta-

novení § 24 odst. 2 písm. h), § 24 odst. 4 – 6 a § 25 odst. 1 písm. a) ZDP. 

Za finanční leasing se považuje pouze takový smluvní vztah, při kterém je sjednáno právo 

(nebo povinnost) koupě předmětu leasingu – tudíž po skončení doby leasingu přejde do 

vlastnictví příjemce. 

Základní podmínky finančního leasingu z hlediska daňové uznatelnosti výdajů podle záko-

na dani z příjmů [19]: 
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a) „Doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odepiso-

vání uvedenou v §30 odst. 1. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. 

Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobi-

lém obvyklému užívání, a 

b) po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod vlast-

nických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; při-

tom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena vypočte-

ná ze vstupní ceny evidovaného u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při rov-

noměrném odpisování podle §31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona k datu prodeje, a 

c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku 

zahrne poplatník uvedený v §2 odkoupený majetek do svého obchodního majetku.“  

Tab. 2. Předepsaná doba odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2   5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

Pozn.: Tabulka podle § 30 odst. 1 ZDP 

Po dobu trvání smluvního vztahu je předmět evidován v majetku pronajímatele, který jej 

také odepisuje, a to buď rovnoměrnými, nebo zrychlenými odpisy.  

Při splnění všech tří podmínek smí příjemce zahrnovat leasingové splátky do daňově uzna-

telných výdajů rovnoměrně po dobu trvání leasingové smlouvy. Naopak nesplnění některé 

z výše uvedených podmínek vede ke změně z původně uznatelných nákladů na náklady 

daňově neuznatelné. S tímto faktem jsou spojena rizika sankcí. 

Důležité je časové rozlišení nájemného, které znamená, že jako daňový náklad u pronají-

matele (daňový výnos u nájemce) bude v daném zdaňovacím období vykázána pouze ta 

část nájemného, která se týká daného časového období. Tuto povinnost časově rozlišovat 

mají všechny účetní jednotky vedoucí účetnictví podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.  
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U osob vedoucí daňovou evidenci se vychází z ustanovení § 24 odst. 2 písm. h), ve kterém 

je stanoveno, že nákladem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných pří-

jmů je nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, kte-

rý lze podle zákona odpisovat ve výši, a za stanovených podmínek (odstavec 4 zákona  

o dani z příjmů), přitom u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, je nájemné u finanč-

ního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku výdajem jen v poměrné výši 

připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období. Znamená to, že osoby vedoucí 

daňovou evidenci musí časově rozlišovat nájemné pouze u finančního leasingu s následnou 

koupí najaté věci. Pronajímatel u daňové evidence nemusí časově rozlišovat nájemné ani  

u operativního ani u finančního leasingu. [1] [5] [16] [19]  

Dnem 1. 4. 2009 společně s novelizací zákona o DPH vstoupila v platnost novelizace týka-

jící se minimální doby trvání smlouvy na finanční leasing, kdy se doba zkrátila z 60 měsíců 

na 54 měsíců pro předměty zařazené ve 2. odpisové skupině, a pro 3. odpisovou skupinu se 

doba trvání smlouvy na finanční leasing zkrátila ze 120 na 114 měsíců. Pro podnikatele to 

v praxi znamená rychlejší promítnutí nákladů spojených s leasingem do daňových nákladů 

firmy. [15] 

2.4.2 Leasing a DPH 

Problematika DPH je upravena s účinností od 1. 5. 2004 zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH. 

Od 1. 1. 2009 je režim zdanění DPH leasingu závislý na ustanoveních v leasingové smlou-

vě, které upravují práva a povinnosti odkupu předmětu nájemcem.  

V případech, kdy leasingová smlouva obsahuje oprávnění odkupu předmětu leasingu klien-

tem, se považuje poskytování plnění za dodání služby, přičemž zdanitelným plněním jsou 

pak jednotlivé leasingové splátky, z nichž postupně leasingová společnost odvádí a leasin-

gový příjemce nárokuje DPH jednotlivých splátek. Daňovým dokladem se stává splátkový 

kalendář. 

U smluv obsahující ustanovení o povinnosti odkupu předmětu leasingu je poskytnuté plně-

ní považováno za dodání zboží, nikoli služba, jako v předchozím případě, tudíž povinnost 

odvést DPH a zároveň nárok uplatnit DPH vzniká jednorázově ke dni vzniku práva užívat 

předmět příjemcem. Leasingová společnost vystaví běžný daňový doklad na celou cenu 

leasingu. [1] [5] [16] 
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„Novelou zákona o DPH bylo zrušeno ustanovení § 75 odst. 2, které obsahovalo zákaz od-

počtu daně při pořízení osobního automobilu. Současně byla zrušena další ustanovení zá-

kona o DPH (§ 13 odst. 4 písm. g), § 21 odst. 6 písm. e), § 62 odst. 2) související se záka-

zem uplatňování nároku na odpočet daně u technického zhodnocení osobního automobilu, 

přestavby motorového vozidla na osobní automobil a osvobození od daně při dodání osob-

ního automobilu, při jehož pořízení neměl plátce daně nárok na odpočet daně.“1  

Zároveň se zrušením ustanovení § 75 odst. 2 bylo zrušeno i ustanovení § 62 odst. 2, podle 

kterého se dodání osobního automobilu (u kterého při pořízení nemohl plátce DPH do  

31. 3. 2009 uplatnit nárok na odpočet daně) považovalo za plnění osvobozené od daně. 

Ode dne 1. 4. 2009 plátci DPH vzniká povinnost daň na výstupu přiznat při prodeji osobní-

ho vozidla, pokud při jeho pořízení plátce DPH uplatnil nárok na odpočet DPH. [11] 

Důležité je se věnovat také poslední novelizaci zákonu o DPH, který vstoupil v platnost  

1. 4. 2009. Týká se možnosti uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty při nákupu všech 

osobních vozů. Před touto novelou bylo možné provést odpočet pouze u aut z kategorie 

N1, která byla opatřena tzv. „mřížkou.“ Nákup aut i jejich leasingové financování tím pro 

podnikatele zlevnily o 19 %. [13] 

2.4.3 Leasing a silniční daň 

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že poplatníkem 

daně je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v technickém průkazu jako provo-

zovatel vozidla. 

Co se týče finančního leasingu je jako provozovatel vozidla obvykle zapsán příjemce, proto 

je povinen odvádět silniční daň, i když jsou vozidla evidována v majetku poskytovatele. 

[1] [16] 

                                                 

 

1 [11] Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů - BusinessInfo.cz [online]. 

[cit. 2009-4-24]. Dostupný z: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dan-z-pridane-hodnoty/cds-dph-info-

odpocet-osobni-automobily/1001635/52776/?ctrss=2007> 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 LEASING V ČESKÉ REPUBLICE 

Historie finančního leasingu se datuje dokonce i před rok 1989, ale k jeho masovému vyu-

žívání došlo podstatně později, a to v průběhu 90. let minulého století. Nástup operativního 

leasingu a full service leasingu začal v roce 1996 a objem leasingových operací výrazně 

roste od roku 2004. 

Leasingové společnosti se předhánějí v nabídkách, konkurenční boje snižují výše splátek, 

zvyšují dobu splácení – což podporuje zájem zákazníků. Na trhu se prosazují i další nabíd-

ky, především bankovní, které rozšiřují možnosti pro investory. Mnoho leasingových  

společností nabízí vedle leasingu využití spotřebitelského úvěru. 

Český leasingový trh je větší než polský nebo ruský trh a předbíhá dokonce i některé  

rozvinuté země. [8] 

 

Leasingové obchody členů České leasingové a finanční asociace 
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Obr. 1. Růst leasingových obchodů členů ČLFA [7]  



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 32 

 

Jak můžeme z grafu vidět (Obr. 1) členské společnosti ČLFA financovaly prostřednictvím 

leasingu v roce 2008 stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu PC (bez DPH) 95,5 

mld. Kč. Proti roku 2007 to představuje u největších patnácti společností pokles o 27,1 %.  

 

Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v r. 2008 podle komodit 

 

Obr. 2. Struktura leasingu movitých věcí [8] 

V leasingu movitých věcí u nás dominuje leasing silničních vozidel. Podle statistik se sice 

podíl leasingu osobních aut oproti předchozím letům snížil, ale čísla nejsou závratně zne-

pokojující. Podíl leasingu osobních aut se snížil na 23 % z 24,5 % z roku 2007. Leasing 

lehkých užitkových vozů také zaznamenal snížení – z 19,9 % z roku 2007 na 17 %. Mírně 

se však zvýšil podíl leasingu nákladních automobilů, a to na 23,5 % z 23,3 % v r. 2007. 

Členské společnosti ČLFA v r. 2008 uzavřely 120 492 smluv na leasing strojů, zařízení  

a dopravních prostředků (proti 163 731 smlouvám uzavřeným v r. 2007) – z toho 92 071 

smluv o finančním leasingu a 28 421 smluv o operativním leasingu. Proti r. 2007 tak došlo 
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k podstatnému snížení počtu smluv o finančním leasingu (o 48 112 smluv) a ke zvýšení 

smluv o operativním leasingu (o 4 873 smluv). [7] [8]  

 

Zaměření leasingu nemovitostí v ČR v r. 2008 podle povahy pronajaté nemovitosti 

Obr. 3. Struktura leasingu nemovitostí [8] 

V rámci ČLFA bylo v roce 2008 poskytnuto do užívání nemovitostí v celkové pořizovací 

ceně 11,56 mld. Kč. Znamená to pokles o 2,9 % oproti roku předchozím. Nejčastěji byly 

pořizovány leasingem prodejny a průmyslové objekty. 

Do finančního leasingu bylo v r. 2008 předáno 71 nemovitostí, do operativního leasingu  

15 nemovitostí. [7] [8] 
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3.1 Leasingové společnosti 

Na českém trhu působí 77 leasingových společností, které jsou registrovány v České  

finanční a leasingové asociaci (ČLFA). Seznam těchto společností si můžete prohlédnout 

v příloze P I. 

Následující tabulka (Tab. 3) ukazuje pořadí největších členských společností ČLFA podle 

objemu uzavřených leasingových obchodů v roce 2008. Jak můžeme vidět největším  

lídrem v leasingových společnostech je ČSOB Leasing, a.s. 

Tab. 3. Pořadí členských společností ČLFA podle souhrnu pořizovacích cen  

leasovaných věcí v souhrnu všech leasingových produktů v r. 2008 

(v mil. Kč bez DPH) [8] 

Pořadí Společnost Celkem 
Z toho  

nemovitosti 

01. ČSOB Leasing, a.s. 13 355,84   

02. UniCredit Leasing CZ, a.s. 12 043,69 1 959,39 

03. VB Leasing CZ, s.r.o. 8 031,47   

04. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 7 228,09 140,40 

05. Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 6 714,50   

06. ŠkoFIN s.r.o. 6 488,00 52,00 

07. 
Mercedes Benz Financial Services Česká republika 
s.r.o. 

5 410,92   

08. IMMORENT ČR, s.r.o. 5 380,00 5 138,00 

09. Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 4 488,58 2 627,66 

10. S Autoleasing, a.s. 4 301,62   

 

V dnešní době je důležité v konkurenčním prostředí nějakým způsobem vynikat. Nejinak 

tomu je i u leasingových společností, které se snaží poskytovat svým zákazníkům doplňko-

vé služby. Tyto služby představují nadstandardní úkony, které vedle běžného leasingu fi-

nančního a operativního jak předmětů movitých, tak i nemovitostí zvyšují komfort leasingu 

jako celkové služby pro nájemce. Jedná se například o tyto doplňkové služby: 
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- Přihlášení vozidla na dopravní inspektorát, 

- zajištění nebo zprostředkování nejvýhodnějšího pojištění předmětu leasingu, 

- dopravení předmětu leasingu na místo určení, 

- zajištění značkového servisu, 

- instalace stroje, garanční a po-garanční servis u technologických celků, strojů  

a zařízení, 

- u nemovitostí vyhledání nemovitosti podle účelu, přání, ceny a dalších kritérii,  

stavební povolení, památkářský průzkum, 

- a spoustu dalších. [2] [10]  
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4 ANALÝZA SPOLE ČNOSTÍ 

V této části se budu věnovat analýze financování automobilu finančním leasingem jak pro 

spotřebitele, tak pro podnikatele. Pro srovnání jsem si vybrala tři leasingové společnosti: 

- ČSOB Leasing, a.s., 

- UniCredit Leasing CZ, a.s., 

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

které budu postupně v následujících kapitolách rozebírat a zjišťovat, u které společnosti 

bude nejlepší si finanční leasing pořídit.  

Jednotlivé leasingové společnosti jsem osobně navštívila jako klient a uvedla modelový 

příklad (viz níže), aby mi zpracovaly nabídky pro financování automobilu pomocí finanč-

ního leasingu. Všechny kalkulace od společností jsou v přílohách P X až P XXI. 

Pro analyzování nabídek leasingových společností jsem si vybrala následující vstupní in-

formace pro provedení kalkulace finančního leasingu:  

Pan XY se rozhodl vzít si automobil prostřednictvím finančního leasingu. Jedná se o nový 

osobní vůz v hodnotě Kč 606 000,-- bez DPH. DPH činí 19 %, tedy celková částka s DPH 

činí Kč 721 140,--. Vůz patří do skupiny automobilů s kubaturou nad 1400 cm3 do  

1850 cm3. Pan XY chce provést přehlednou kalkulaci leasingových splátek pro tento vůz s 

různými typy mimořádných splátek – 10%, 30%, jak se zajištěním pojištění vozidla od 

leasingové společnosti (se spoluúčastí 10 %), tak bez zajištění pojištění pomocí leasingové 

společnosti. Leasingovou smlouvu chce mít po celou dobu s fixními splátkami. Pan XY 

chce provést kalkulace v následujících variantách: 

a) soukromá osoba, nepodnikatel, neplátce DPH, kdy délka splácení leasingu i délka  

trvání leasingu je: 

- 36 měsíců  

- 60 měsíců 

b) podnikatel, plátce DPH, s délkou splácení leasingu i délkou trvání leasingu:  

- 60 měsíců  

- 54 měsíců 
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V dnešní době je velmi těžké vyznat se v nabídkách leasingových společností, protože lea-

singové smlouvy nemají závaznou strukturu, a člověk jako laik se v těchto smlouvách pod 

nátlakem pracovníka leasingové společnosti jen stěží orientuje, aby posoudil nabídky od 

různých leasingových společností. 

Cílem analytické části je zhodnocení, jak se jednotlivé kalkulace leasingových společností 

liší, zdali se jedná řádově o sto, či tisíce koruny. 

4.1 ČSOB Leasing, a.s. 

Firma ČSOB Leasing, a.s. je největší leasingová společnost na českém trhu. Byla založena 

v říjnu roku 1995 pod názvem OB Leasing, a.s. ČSOB Leasing, a.s. je universální leasin-

gová společnost, která je členem mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC Group. 

Nabízí kompletní škály finančních produktů, financování všech druhů dopravních pro-

středků a zařízení.  

Základní údaje: 

ČSOB Leasing, a.s. 

Praha 4, Na Pankráci 310/60, 140 000 

IČ: 63998980 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3491. 

Leasing dopravní techniky 

ČSOB Leasing, a.s. nabízí následující možnosti: 

a) Nepodnikatel (spotřebitel) 

- Možnost financování se splácením i trváním smlouvy na 24, 36, 48, 60, 72 a 84 

měsíců – neomezeně, protože spotřebitel neuplatňuje splátky finančního leasingu 

jako daňové náklady. 

- Stejné rozpětí délky financování finančním leasingem jako do konce roku 2007 

(před změnami). 

b) Podnikatel (právnická osoba) 

- Optimal je standardní finanční leasing s dobou trvání dle doby odepisování a s nu-

lovou zůstatkovou hodnotou. 
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- Minimal36+ je vhodný program pro podnikatele, kteří chtějí automobil prodat dříve 

než za 60 měsíců. Doba trvání i splácení je na 60 měsíců a v okamžiku, kdy vozidlo 

bude prodávat, požádá o předčasné ukončení. Parametry produktu jsou nastaveny 

tak, aby v případě ukončení po 36. splátce byly již zaplacené splátky daňově uzna-

telné. 

- Minimal je program s dobou trvání i splácení 36 nebo 48 měsíců, po uplynutí doby 

auto prodat a v roce prodeje uplatnit odkupní cenu do daňových nákladů. [9] 

Tab. 4. Kalkulace finančního leasingu pro nepodnikatele 

Délka splácení a trvání  
leasingu 

36 měsíců 60 měsíců 

Mimořádná splátka v % 10% 30% 60% 10% 30% 60% 

Mimořádná splátka 
celkem 

72 114 216 342 432 684 72 114 216 342 432 684 

Mimořádná splátka bez 
DPH 

60 600 181 800 363 600 60 600 181 800 363 600 

DPH k mimořádné 
splátce 

11 514 34 542 69 084 11 514 34 542 69 084 

Splátka bez DPH 17 381 13 575 8 015 11 111 8 681 5 108 

DPH 3 302 2 579 1 523 2 111 1 649 971 

Splátka celkem 20 683 16 154 9 538 13 222 10 330 6 079 

Splátka celkem  
k úhradě včetně  
pojištění 

23 069 18 540 11 924 15 608 12 716 8 465 

Leasingová cena bez 
DPH 

686 316 670 500 652 140 727 260 702 660 670 080 

Leasingová cena  
celkem 

902 598 883 782 861 948 1 008 594 979 302 940 584 

Leasingový koeficient 1,2516 1,2255 1,1953 1,3986 1,3580 1,3043 

Uhradit celkem při 
podpisu 

102 394 242 093 451 819 94 933 236 269 448 360 

Pozn.: Na základě vlastních výpočtů podle přílohy P X a P XI. 
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Tab. 5. Kalkulace finančního leasingu pro podnikatele 

Délka splácení a trvání leasingu 54 měsíců 60 měsíců 

 Mimořádná splátka v % 10% 30% 60% 10% 30% 60% 

 Mimořádná splátka celkem 72 114 216 342 432 684 72 114 216 342 432 684 

 Mimořádná splátka bez DPH 60 600 181 800 363 600 60 600 181 800 363 600 

 DPH k mimořádné splátce 11 514 34 542 69 084 11 514 34 542 69 084 

 Splátka bez DPH 12 154 9 492 5 580 11 111 8 681 5 108 

 DPH 2 309 1 803 1 060 2 111 1 649 971 

 Splátka celkem 14 463 11 295 6 640 13 222 10 330 6 079 

 Splátka celkem k úhradě  
 včetně pojištění 

16 531 13 363 8 708 15 290 12 398 8 147 

 Leasingová cena bez DPH 716 916 694 368 664 920 727 260 702 660 670 080 

 Leasingová cena celkem 964 788 937 944 902 916 989 514 960 222 921 504 

 Leasingový koeficient 1,3379 1,3006 1,2521 1,3722 1,3315 1,2778 

 Uhradit celkem při podpisu 95 856 236 916 448 603 94 615 235 951 448 042 

 Pozn.: Na základě vlastních výpočtů podle přílohy P XII a P XIII. 

V předchozích tabulkách (Tab. 4 a Tab. 5) jsou uvedeny kalkulace jak pro spotřebitele na 

dobu trvání a splácení 36 měsíců a 60 měsíců, tak pro podnikatele s dobou trvání a splácení 

leasingu 54 měsíců a 60 měsíců. Kalkulace jsou na základě typu Optimal. 
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4.2 UniCredit Leasing CZ, a.s. 

UniCredit Leasing CZ, a.s. je universální leasingová společnost, která má silné finanční 

zázemí u evropské bankovní skupiny UniCredit Group. Vznikla v roce 1991 pod obchod-

ním jménem CAC LEASING, a.s. Na stávající název leasingové společnosti přešla v roce 

2007. Společnost nabízí financování osobních a užitkových automobilů, financování do-

pravní techniky, financování strojů a technologií, financování nemovitostí, úvěr a splátko-

vý prodej, operativní leasing, zprostředkování pojištění. 

Základní údaje: 

UniCredit Leasing CZ, a.s. 

Praha 5, Radlická 14/3201, 150 00  

IČ: 15886492 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 546. 

Leasing dopravní techniky 

UniCredit Leasing, a.s. nabízí následující možnosti: 

a) Nepodnikatel 

- FinAuto 

- CreditAuto 

- LeaseAuto 

b) Podnikatel 

- FinAuto pro nová i ojetá vozidla 

- CreditAuto pro nová i ojetá vozidla 

- LeaseAuto – finanční leasing nových i ojetých vozidel [14] 
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V následujících tabulkách jsou uvedeny předběžné kalkulace pro spotřebitele s dobou trvá-

ní a splácení leasingu 36 měsíců a 60 měsíců a pro podnikatele s dobou trvání a splácení 54 

měsíců a 60 měsíců. Kalkulace jsou vypočteny na základě nabídky LeaseAuto. 

Tab. 6. Kalkulace finančního leasingu pro nepodnikatele 

Délka splácení a trvání leasingu 36 měsíců 60 měsíců 

 Mimořádná splátka v % 10% 30% 60% 10% 30% 60% 

 Mimořádná splátka celkem 72 114 216 342 432 684 72 114 216 342 432 684 

 Mimořádná splátka bez DPH 60 600 181 800 363 600 60 600 181 800 363 600 

 DPH k mimořádné splátce 11 514 34 542 69 084 11 514 34 542 69 084 

 Splátka bez DPH 17 492 13 645 8 145 11 217 8 750 5 270 

 DPH 3 323 2 593 1 548 2 131 1 663 1 001 

 Splátka celkem 20 815 16 238 9 693 13 348 10 413 6 271 

 Splátka celkem k úhradě   
 včetně pojištění 

22 865 18 288 11 743 15 397 12 462 8 320 

 Leasingová cena bez DPH 690 312 673 020 656 820 733 620 706 800 679 800 

 Leasingová cena celkem 895 254 874 710 855 432 995 934 964 062 931 884 

 Leasingový koeficient 1,2414 1,2130 1,1862 1,3811 1,3369 1,2922 

 Uhradit celkem při podpisu 102 190 241 841 451 638 94 722 236 015 448 215 

Pozn.: Na základě vlastních výpočtů podle přílohy P XVIII a P XIX. 
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Tab. 7. Kalkulace finančního leasingu pro podnikatele 

Délka splácení a trvání leasingu 54 měsíců 60 měsíců 

Mimořádná splátka v % 10% 30% 60% 10% 30% 60% 

Mimořádná splátka celkem 72 114 216 342 432 684 72 114 216 342 432 684 

Mimořádná splátka bez DPH 60 600 181 800 363 600 60 600 181 800 363 600 

DPH k mimořádné splátce 11 514 34 542 69 084 11 514 34 542 69 084 

Splátka bez DPH 12 219 9 532 5 719 11 217 8 750 5 270 

DPH 2 322 1 811 1 087 2 131 1 663 1 001 

Splátka celkem 14 541 11 343 6 806 13 348 10 413 6 271 

Splátka celkem k úhradě 
včetně pojištění 

16 324 13 126 8 589 15 131 12 196 8 054 

Leasingová cena bez DPH 720 426 696 528 672 426 733 620 706 800 679 800 

Leasingová cena celkem 953 610 925 146 896 490 979 974 948 102 915 924 

Leasingový koeficient 1,3224 1,2829 1,2432 1,3589 1,3147 1,2701 

Uhradit celkem při podpisu 95 649 236 679 448 484 94 456 235 749 447 949 

Pozn.: Na základě vlastních výpočtů podle přílohy P XX a P XXI. 

4.3 VB Leasing CZ, s.r.o. 

Společnost VB Leasing CZ, společnost s ručením omezeným je univerzální leasingovou 

společností, která na Českém trhu působí od roku 1995. Je členem finanční skupiny ÖVAG  

Wien Österreichische Volksbank AG, vrcholné instituce rakouských Volksbank s více než 

stopadesátiletou působností na rakouském bankovním trhu. 

Společnost se orientuje na financování: 

a) nákladních, užitkových a osobních vozů, prostředků hromadné dopravy 

b) strojů a technologických zařízení 

c) kancelářské, zdravotnické, stomatologické a veterinární techniky včetně vybavení 

lékáren, laboratoří a jiných zdravotnických zařízení 
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d) zemědělské, lesnické, stavební, manipulační a komunální techniky 

Základní údaje 

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

Brno, Heršpická 813/5, okres Brno-město, PSČ 639 00 

IČ: 60751606 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

19305. 

Leasing dopravní techniky 

a) finanční leasing s různou dobou splácení 

b) start leasing – finanční leasing s odkladem splátek 

c) minimum leasing plus – finanční leasing s poslední navýšenou splátkou 

d) stop time leasing – leasing s možností předčasného ukončení a odkoupení předmětu 

leasingu [17] 

V následujících tabulkách (Tab. 8 a Tab. 9) jsou k vidění předběžné kalkulace prováděné 

podle klasické formy finančního leasingu s různou dobou splácení. Kalkulace jsou vyhoto-

veny jak pro spotřebitele s dobou trvání a splácení leasingu 36 měsíců a 60 měsíců, tak pro 

podnikatele s dobou splácení a trvání leasingu 54 měsíců a 60 měsíců. 

Tab. 8. Kalkulace finančního leasingu pro nepodnikatele 

Délka splácení a trvání leasingu 36 měsíců 60 měsíců 

Mimořádná splátka v % 10% 20% 30% 10% 20% 30% 

Mimořádná splátka celkem 72 114 144 228 216 342 72 114 144 228 216 342 

Mimořádná splátka bez DPH 60 600 121 200 181 800 60 600 121 200 181 800 

DPH k mimořádné splátce 11 514 23 028 34 542 11 514 23 028 34 542 

Splátka bez DPH 17 391 15 471 13 573 11 134 9 878 8 644 

DPH 3 304 2 939 2 579 2 115 1 877 1 642 
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Splátka celkem 20 695 18 410 16 152 13 249 11 755 10 286 

Splátka celkem k úhradě 
včetně pojištění 

22 637 20 352 18 094 15 131 13 637 12 168 

Leasingová cena bez DPH 686 676 678 156 670 428 728 640 713 880 700 440 

Leasingová cena celkem 887 046 876 900 867 726 979 974 962 448 946 422 

Leasingový koeficient 1,2301 1,2160 1,2033 1,3589 1,3346 1,3124 

Uhradit celkem při podpisu 101 962 171 791 241 647 94 456 165 076 235 721 

Pozn.: Na základě vlastních výpočtů podle přílohy P XIV a P XV. 

Tab. 9. Kalkulace finančního leasingu pro podnikatele 

Délka splácení a trvání leasingu 54 měsíců 60 měsíců 

Mimořádná splátka v % 10% 30% 60% 10% 30% 60% 

Mimořádná splátka celkem 72 114 216 342 432 684 72 114 216 342 432 684 

Mimořádná splátka bez DPH 60 600 181 800 363 600 60 600 181 800 363 600 

DPH k mimořádné splátce 11 514 34 542 69 084 11 514 34 542 69 084 

Splátka bez DPH 12 196 9 485 5 581 11 134 8 644 5 072 

DPH 2 317 1 802 1 060 2 115 1 642 964 

Splátka celkem 14 513 11 287 6 641 13 249 10 286 6 036 

Splátka celkem k úhradě 
včetně pojištění 

16 163 12 937 8 291 14 899 11 936 7 686 

Leasingová cena bez DPH 719 184 693 990 664 974 728 640 700 440 667 920 

Leasingová cena celkem 944 916 914 940 880 398 966 054 932 502 893 844 

Leasingový koeficient 1,3103 1,2687 1,2208 1,3396 1,2931 1,2395 

Uhradit celkem při podpisu 95 488 236 490 448 186 94 224 235 489 447 581 

Pozn.: Na základě vlastních výpočtů podle přílohy P XVI a P XVII. 
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4.4 Porovnávací kalkulace 

Jednotlivé předběžné kalkulace získané od leasingových společností se v některých věcech 

liší. Pro srovnání je důležité uvést leasingový koeficient, počítaný podle stejného vzorce, 

aby bylo možné porovnání. 

Firma ČSOB nepoužívá ve svých leasingových smlouvách pro výpočet leasingového koefi-

cientu klasický vzorec (Leasingová cena zahrnující DPH a pojištění/Vstupní cena s DPH), 

ale rozlišuje zde DPH k pořizovací ceně a DPH k finanční službě. Společnost VB Leasing 

zase počítá leasingový koeficient s celkovou leasingovou cenou bez DPH a pojištění. Pro 

srovnání jsou leasingové koeficienty vypočítány podle vzorce: 

 

Leasingový koeficient =          Leasingová cena s DPH + pojištění           
                                    Vstupní cena s DPH 

 

Také u pojištění se společnosti liší, proto pro srovnání bylo využito pouze pojištění základ-

ní, a to havarijní a povinné ručení, s 10 % spoluúčastí.  

Důležité je hned v úvodu připomenout, že společnosti mají zejména různé nabídky týkající 

se pojištění, tudíž při rozhodování je také důležitý fakt, zdali si zákazník bude přát zajistit 

pojištění od leasingové společnosti, nebo si pojištění zajistí sám. 

Porovnávací kalkulace budou analyzovány zvlášť pro soukromou osobu a zvlášť pro pod-

nikatele. Vychází z kalkulací uvedených v přílohách a z provedených úprav pro možné 

srovnání, přičemž tyto upravené tabulky byly uvedeny v předcházející kapitole, vždy pod 

charakteristikou jednotlivých leasingových společností. 
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4.4.1 Soukromá osoba, nepodnikatel 

V následujících tabulkách můžeme vidět srovnání finančního leasingu pro nepodnikatele 

na dobu trvání a splácení leasingu 36 a 60 měsíců. 

Tab. 10. Srovnání pro nepodnikatele s dobou trvání a splácení 36 měsíců 

Mimořádná splátka v % 10% 30% 

Společnost VB UniCredit ČSOB VB UniCredit ČSOB 

Mimořádná splátka  
celkem bez DPH 

60 600 60 600 60 600 181 800 181 800 181 800 

DPH k mimořádné 
splátce 

11 514 11 514 11 514 34 542 34 542 34 542 

Mimořádná  
splátka celkem 

72 114 72 114 72 114 72 114 72 114 72 114 

Leasingový koeficient 1,2301 1,2414 1,2516 1,2033 1,2130 1,2255 

Splátka  
celkem 

20 695 20 815 20 683 16 152 16 238 16 154 

Pojištění 1 942 2 050 2 386 1 942 2 050 2 386 

Splátka celkem  
vč. pojištění 

22 637 22 865 23 069 18 094 18 288 18 540 

Leasingová cena  
celkem 

887 046 895 254 902 598 867 726 874 710 883 782 

Celkem uhradit  
při podpisu 

101 962 102 190 102 394 241 647 241 841 242 093 

Zdroj: Vlastní 

Nejnižší koeficient v uvedené předběžné kalkulaci (Tab. 10) nalezneme u VB Leasing 

v obou případech, jak při počítání 10procentní tak 30procentní akontace. Co se týče celko-

vé leasingové ceny se započtením pojištění, máme tu značné rozdíly mezi nabídkami, roz-

díl mezi nabídkou VB Leasing a ČSOB Leasing je u 10procentní akontace cca Kč 15 000,-- 

a u 30procentní akontace Kč 16 000,--. 
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Tab. 11. Srovnání pro nepodnikatele s dobou trvání a splácení 60 měsíců 

Mimořádná splátka v % 10% 30% 

Společnost VB UniCredit ČSOB VB UniCredit ČSOB 

Mimořádná splátka cel-
kem bez DPH 

60 600 60 600 60 600 181 800 181 800 181 800 

DPH k mimořádné 
splátce 

11 514 11 514 11 514 34 542 34 542 34 542 

Mimořádná splátka cel-
kem 

72 114 72 114 72 114 72 114 72 114 72 114 

Leasingový koeficient 1,3589 1,3811 1,3986 1,3124 1,3369 1,3580 

Splátka celkem 13 249 13 348 13 222 10 286 10 413 10 330 

Pojištění 1 882 2 049 2 386 1 882 2 049 2 386 

Splátka celkem  
vč. pojištění 

15 131 15 397 15 608 12 168 12 462 12 716 

Leasingová cena  
celkem 

979 974 995 934 1 008 594 946 422 964 062 979 302 

Celkem uhradit při 
podpisu 

94 456 94 722 94 933 235 721 236 015 236 269 

Zdroj: Vlastní 

Z tabulky (Tab. 11) lze vyčíst, že největší leasingový koeficient nalezneme u ČSOB  

Leasing a nejnižší u VB Leasing. Pokud má spotřebitel k dispozici 30 % z ceny automobi-

lu, přeplatí u jednotlivých leasingových společností nejméně Kč 225 282,-- (u VB Leasing)  

a nejvíce Kč 258 162,-- (u ČSOB Leasing). Zatímco u 10procentní akontace se celková 

leasingová cena od vstupní ceny automobilu liší nejméně o Kč 258 834,-- (u VB Leasing) a 

nejvíce Kč 287 454,-- (u ČSOB Leasing). 

Je nutné upozornit, že analýza výhodnosti leasingových společností by se výrazně lišila, 

pokud bychom do kalkulace nezapočítávali pojištění, které má každá společnost v jiné  

výši. 
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4.4.2 Podnikatel 

V následujících dvou tabulkách (Tab. 12 a Tab. 13) si můžeme prohlédnout srovnání lea-

singových nabídek pro podnikatele, který je plátce DPH s dobou trvání a splácení leasingu 

54 a 60 měsíců. Rozdíl v těchto dvou srovnáních není rozhodující, uvedení tabulky na  

54 měsíců je z důvodu novelizace zákona, který umožňuje podnikatelům rychlejší promít-

nutí nákladů spojených s leasingem do účetnictví.  

Důležitým rozdílem je mezi podnikatelem a nepodnikatelem (plátcem a neplátcem DPH), 

že od 1. 4. 2009 je u plátce DPH pojištění počítáno z ceny bez DPH, tudíž je leasing pro 

podnikatele nyní levnější než před platností tohoto zákona. 

Tab. 12. Srovnání pro podnikatele s dobou trvání a splácení 54 měsíců 

Mimořádná splátka v % 10% 30% 

Společnost VB UniCredit ČSOB VB UniCredit ČSOB 

Mimořádná splátka  
celkem bez DPH 

60 600 60 600 60 600 181 800 181 800 181 800 

DPH k mimořádné 
splátce 

11 514 11 514 11 514 34 542 34 542 34 542 

Mimořádná splátka  
celkem 

72 114 72 114 72 114 72 114 72 114 72 114 

Leasingový koeficient 1,3103 1,3224 1,3379 1,2687 1,2829 1,3006 

Splátka celkem 14 513 14 541 14 463 11 287 11 343 11 295 

Pojištění 1 650 1 783 2 068 1 650 1 783 2 068 

Splátka celkem  
vč. pojištění 

16 163 16 324 16 531 12 937 13 126 13 363 

Leasingová cena  
celkem 

944 916 953 610 964 788 914 940 925 146 937 944 

Celkem uhradit při  
podpisu 

95 488 95 649 95 856 236 490 236 679 236 916 

Zdroj: Vlastní 

Důležitým mezníkem pro srovnání leasingových společností je leasingový koeficient, který 

jak vidíme v tabulce (Tab. 12) činí nejméně u společnosti VB Leasing, a to pouhých 1,3103 

u 10procentní akontace a 1,2687 u 30procentní akontace. Tudíž i nabídka této leasingové 

společnosti bude nejlevnější.  
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Pro porovnání je dobré si povšimnout celkové leasingové ceny. U 10procentní akontace 

tento rozdíl v celkové leasingové ceně činí mezi nabídkou ČSOB a nabídkou VB Leasing 

téměř Kč 20.000,--. Tudíž ČSOB se v rámci analýzy výhodnosti stává nejdražší. 

Tab. 13. Srovnání pro podnikatele s dobou trvání a splácení 60 měsíců 

Mimořádná splátka v % 10% 30% 

Společnost VB UniCredit ČSOB VB UniCredit ČSOB 

Mimořádná splátka  
celkem bez DPH 

60 600 60 600 60 600 181 800 181 800 181 800 

DPH k mimořádné 
splátce 

11 514 11 514 11 514 34 542 34 542 34 542 

Mimořádná splátka  
celkem 

72 114 72 114 72 114 72 114 72 114 72 114 

Leasingový koeficient 1,3662 1,3589 1,3722 1,2931 1,3147 1,3315 

Splátka celkem 13 249 13 348 13 222 10 286 10 413 10 330 

Pojištění 1 650 1 783 2 068 1 650 1 783 2 068 

Splátka celkem  
vč. pojištění 

14 899 15 131 15 290 11 936 12 196 12 398 

Leasingová cena  
celkem 

966 054 979 974 989 514 932 502 948 102 960 222 

Celkem uhradit při  
podpisu 

94 224 94 456 94 615 235 489 235 749 235 951 

Zdroj: Vlastní 

Stejně jako u předchozí kalkulace tak i v této (Tab. 13) můžeme vidět, že nejdražší kalku-

laci nabízí společnost ČSOB Leasing, nejlevnější naopak VB Leasing.  

U obou tabulek je potřeba si všimnout pojištění, které je u VB Leasing nejlevnější, avšak je 

nutné brát v potaz, že jak UniCredit Leasing ,tak ČSOB Leasing vybraly za pojišťovnu 

Allianz, která spolupracuje se společností Volvo. Zatímco VB Leasing zvolilo pojištění 

společnosti UNIQA, pojišťovna a.s.  

Tudíž kdybychom nebrali v potaz pojištění automobilu za pomocí leasingové společnosti, 

VB Leasing by už nejvýhodnější pro náš výběr nebyla. Do první pozice z hlediska nejlev-

nějšího leasingu by pak vstoupila ČSOB Leasing, která byla při analýze výhodnosti 

s pojištěním vyhodnocena jako nejdražší. 
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5 ZHODNOCENÍ ZJIŠT ĚNÝCH VÝSLEDK Ů 

5.1 Výběr společnosti pro spotřebitele 

Na základě provedených analýz předběžných kalkulací jednotlivých společností doporučuji 

spotřebiteli vybrat si leasingovou společnost při tříletém leasingu VB Leasing, kde je cel-

ková leasingová cena i se sjednaným pojištěním jak u 10procentní, tak u 30procentní akon-

tace nejnižší. (Tab. 14).  

Tab. 14. Rozhodnutí o výběru společnosti pro spotřebitele - 36 měsíců 

Mimořádná splátka v % 10% 30% 

Společnost VB UniCredit ČSOB VB UniCredit ČSOB 

Leasingový koeficient 1,2301 1,2414 1,2516 1,2033 1,2130 1,2255 

Splátka celkem bez  
pojištění 

20 695 20 815 20 683 16 152 16 238 16 154 

Leasingová cena  
celkem 

887 046 895 254 902 598 867 726 874 710 883 782 

Zdroj: Vlastní 

Pokud však spotřebitel si chce pojištění zařídit sám, nejlevnější pro něj bude ČSOB Lea-

sing u 10procentní akontace, u 30procentní akontace je nabídka ČSOB a VB Leasing téměř 

shodná (liší se o pouhé dvě koruny v celkové měsíční splátce bez pojištění). 

Tab. 15. Rozhodnutí o výběru společnosti pro spotřebitele - 60 měsíců 

Mimořádná splátka v % 10% 30% 

Společnost VB UniCredit ČSOB VB UniCredit ČSOB 

Leasingový koeficient 1,3589 1,3811 1,3986 1,3124 1,3369 1,3580 

Splátka celkem bez  
pojištění 

13 249 13 348 13 222 10 286 10 413 10 330 

Leasingová cena  
celkem 

979 974 995 934 1 008 594 946 422 964 062 979 302 

Zdroj: Vlastní 
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U leasingu s dobou trvání a splácení leasingu 5 let (Tab. 15) je nejvýhodnější společnost 

při 10procentní akontaci a zajištěním pojištění pomocí leasingové společnosti VB Leasing. 

Bez zajištění pojištění je pak levnější firma ČSOB Leasing. 

Co se týče 30procentní akontace tak zde je bezprostředně nejlepší vybrat si VB Leasing,  

a to jak se zajištěním pojištění, tak bez zajištění pojištění leasingovou společností.  

5.2 Výběr společnosti pro podnikatele 

Co se týče podnikatele, jako nejvhodnější variantou je samozřejmě použití doby trvání lea-

singové smlouvy a splácení leasingu 54 měsíců, protože se mu náklady převedou do účet-

nictví za kratší dobu. Z hlediska smlouvy na 54 měsíců je nejvýhodnější společnost VB 

Leasing, u které v případě zajištění pojištění máme nejmenší leasingový koeficient i celko-

vou leasingovou cenu. Pokud by si podnikatel chtěl zajistit pojištění sám, situace se změní 

a nejvýhodnější společností v tomto případě při zaplacení 10procentní akontace bude 

ČSOB Leasing u 30procentní akontace zůstane nejvýhodnější VB Leasing. Rozhodnutí 

proběhlo dle následující tabulky (Tab. 16). 

Tab. 16. Rozhodnutí o výběru společnosti pro podnikatele 

Mimořádná splátka v % 10% 30% 

Společnost VB UniCredit ČSOB VB UniCredit ČSOB 

Leasingový koeficient 1,3103 1,3224 1,3379 1,2687 1,2829 1,3006 

 Splátka celkem 
 bez pojištění 

14 513 14 541 14 463 11 287 11 343 11 295 

Leasingová cena  
celkem 

944 916 953 610 964 788 914 940 925 146 937 944 

Zdroj: Vlastní 

Stejně tak jako u spotřebitele, i zde je nutné zmínit, že velké rozdíly v celkových leasingo-

vých cenách u společností jsou dány zejména pojištěním, které je u UniCredit Leasing  

a ČSOB Leasing podstatně dražší než u VB Leasing. 
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ZÁVĚR 

Ve své práci jsem uvedla informace týkající se leasingu se zaměřením na finanční leasing. 

Informace získané z jednotlivých leasingových společností - ČSOB Leasing, UniCredit 

Leasing a VB Leasing jsem transformovala na podobu srovnatelnou pro výběr nejvhodnější 

společnosti na pořízení automobilu prostřednictvím finančního leasingu. 

V teoretické části jsem se zaměřila na základní poznatky týkající se leasingu. Protože má 

práce je situována na finanční leasing a jeho analýzu, věnovala jsem se zejména problema-

tice finančního leasingu a aktuálním otázkám, které řeší výhodnost či nevýhodnost pořízení 

si majetku na finanční leasing. V oblasti leasingu došlo v roce 2009 k několika změnám, 

týkající se zejména uznatelnosti splátek jako nákladu do účetnictví. Těmto problémům byla 

vyhrazena kapitola daňových aspektů leasingu. Pro srovnatelnost nabídek od jednotlivých 

leasingových společností je důležité věnovat pozornost leasingovému koeficientu, ale 

zejména celkové leasingové ceně, kterou klient zaplatí po ukončení leasingového vztahu. 

V teoretické části popisuji postup, který jsem pak využívala pro propočtení nabídek od lea-

singových společností, abych je následně mohla srovnat. 

V analytické části jsem stručně představila společnosti, mezi kterými jsem dělala vyhodno-

cení kalkulací na finanční leasing. Nabídky, získané od společností, se v několika věcech 

lišily. Z tohoto důvodu vyplívá důležitost sjednocení nabídek do stejné podoby, aby mohlo 

dojít ke srovnání. 

Na základě provedených propočtů jsem zjistila, že leasingové společnosti se ve svých na-

bídkách výrazně neliší, pokud klient nechce zajistit pojištění v rámci leasingové společnos-

ti. Z hlediska cenového, pokud nevezmeme v potaz pojištění, je nejvýhodnější pro spotře-

bitele i podnikatele ČSOB Leasing, a to v případě, že klient zaplatí předem 10procentní 

akontaci. Pokud se bude jednat o 30procentní akontaci, nejvýhodnější společností se stává 

VB Leasing. V případě, kdy zahrneme do leasingové smlouvy pojištění zařízené leasingo-

vou společností, výhodnost nabídek se výrazně změní a ČSOB Leasing se stane pro  

spotřebitele i pro podnikatele nejdražší společností. Tudíž pro spotřebitele i pro podnikate-

le bude nejvýhodnější zvolit společnost VB Leasing. 

V posledním odstavci bych chtěla zmínit, že pro klienta je samozřejmě cenová relace velmi 

důležitá, avšak v poslední době stoupá zájem o informace poskytované klientům a následný 

servis a s ním spojený čas, který by daný pracovník měl věnovat svému klientovi. V těchto 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 53 

 

otázkách týkající se komunikace s klientem se mi nejvíce líbila společnost UniCredit  

Leasing, která v cenové kalkulaci je prostředníkem mezi VB Leasing a ČSOB Leasing. 

Zlatá střední cesta bývá obvykle ta nejlepší a přístup ke klientům, který mi předvedla 

UniCredit Leasing bych hodnotila výborně, a nebála bych se, že v leasingovém vztahu 

s touto společností by mi měly vzniknout nějaké problémy při řešení případných nesrovna-

lostí. 
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