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1 ÚVOD 

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

rozhodnutím, zda pořídit určitý majetek za hotové, nebo raději pro pořízení využít úvěr nebo 

si tento majetek pronajmout. Každá z těchto možností má své výhody i nevýhody“ jak tvrdí 

Valouch (2012, s. 17).
1
  

Podstatou leasingu je poskytnutí určitého předmětu leasingovým poskytovatelem za 

úplatu leasingovému nájemci k užívání za dohodnutých podmínek. Funkcí leasingu je vnější 

financování určitého subjektu - leasingového nájemce. 

Prvopočátky leasingu se objevily na území sumerských říší. Sumerové používali 

smluvní vztah umožňující užívání a braní užitků z majetku patřícímu jinému subjektu již před 

čtyřmi tisíci lety. První obecně závazné normy upravující takový vztah se nalézají 

v Chammurapiho zákoníku, který vznikl v Babylonu v 18. století před naším letopočtem.  

Leasingové vztahy byly rozšířené také v antickém Řecku a Římě. Ve starém Řecku 

byla v roce 370 před naším letopočtem poprvé v historii uzavřena smlouva o tzv. zpětném 

leasingu. V Římě lze zase zaznamenat dvě formy leasingových vztahů, které byly 

kodifikovány v Corpus Iuris Civilis císaře Justiniána ze 6. století našeho letopočtu, a které 

připomínají finanční a operativní leasing. Tento způsob financování byl hojně využíván 

k pořizování plavidel, přičemž výjimkou nebyly ani válečné lodě.
2
  

Novodobá historie leasingu je spjata s průmyslovou revolucí v 18. a 19. století ve 

Spojených státech amerických a ve Velké Británii. V této době se objevuje klasické 

trojstranné schéma leasingu, v němž vystupuje, kromě prodejce či výrobce věci a zájemce 

o její užívání, specializovaná finanční instituce, která pořizuje věc do svého vlastnictví 

a přenechává ji do užívání zmíněnému zájemci.
3
 Hlavními impulsy pro rozvoj leasingu se 

v těchto dvou zemích staly jednak značný nárůst poptávky spotřebitelů po nejrůznějším 

                                                           
1 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 

 
2 FARSKÁ, Petra et al., Finanční leasing v právní praxi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. 246 

s. ISBN 80-7179-836-3.  

 
3 FARSKÁ, Petra et al., Finanční leasing v právní praxi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. 246 

s. ISBN 80-7179-836-3.  
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spotřebním zboží po skončení 2. světové války, ale také daňové zákonodárství (zavedené 

v USA v 50. letech a ve Velké Británii v letech 60. a 70.), které bylo pro leasing příznivé. 

V těchto letech v USA společnost Bell company (dnes společnost AT&T), zabývající se 

telekomunikacemi, uzavírala se svými zákazníky leasingovou dohodu, kdy vlastníkem 

telefonních přístrojů byla stále společnost Bell, a zákazníci platili měsíční splátky za 

využívání přístroje i za klasické spojení linky. Postupně se leasing objevuje i v kontinentální 

Evropě, kde se dostává do popředí v 60. letech 20. století, hlavně v západní části Evropy.
4
 

V Československu se první leasingové smlouvy začaly uzavírat na přelomu 60. a 70. 

let 20. století. Před rokem 1989 byl leasing státem využíván k financování některých operací 

v oblasti zahraničního obchodu, především pro podporu trhu se stroji, a běžnému spotřebiteli 

nebyl příliš znám. Jedinou podobou, se kterou se mohl spotřebitel setkat, byl splátkový prodej 

elektrotechnického zboží (splátkový obchod) v rámci podniku Multiservis, který sloužil i pro 

opravu budoucích případných vad.
5
 V podmínkách centrálně plánované ekonomiky se však 

leasing nemohl významně rozvinout, a tak se leasingové financování v České republice začalo 

výrazněji uplatňovat až v podmínkách tržní ekonomiky v 90. letech 20. století.  

Ve druhé polovině 90. let 20. století se český leasingový trh stabilizoval a stal se 

nedílnou součástí české tržní ekonomiky, což bylo dáno změnou politické situace a finančního 

trhu. Vznik a rozvoj soukromého sektoru, probíhající restituce a proces privatizace vedl 

k vytvoření široké poptávky po leasingových službách. Nejvýznamnější oblastí využití 

leasingu se stalo financování osobních, užitkových i nákladních automobilů, strojního zařízení 

a výpočetní techniky.  

Z ekonomického pohledu existují i jiné varianty financování.  Mezi ně patří například 

úvěr či spotřebitelský úvěr.  Jeho srovnání s leasingem (výhody a nevýhody) tvoří obsah 

diplomové práce. Proč? Leasingové společnosti nabízejí i pro spotřebitele řadu produktů -  

spotřebitelské úvěry, splátkový prodej a jiné produkty. Pro leasingovou společnost však tyto 

produkty představují vyšší riziko a jsou proto dražší než finanční leasing. Pokus o srovnání 

                                                           
4 JINDRÁČKOVÁ, Ivana. Právní a ekonomická analýza leasingu. Brno, 2009. Bakalářská 

práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního a evropského práva.  

 
5 JINDRÁČKOVÁ, Ivana. Právní a ekonomická analýza leasingu. Brno, 2009. Bakalářská 

práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního a evropského práva.  
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může přinést pro osobu, která chce využít některý z těchto produktů, orientaci v problematice, 

a to jak z pohledu právního, tak i z pohledu ekonomického.  

Cílem diplomové práce je:  

 analyzovat leasing z pohledu právního a ekonomického, 

 vymezit spotřebitelský úvěr z pohledu právního a ekonomického, 

 představit konkrétní případ pořízení předmětu - v tomto případě pořízení vozidla, 

 vyhodnotit nastíněné obě varianty z pohledu ekonomického i právního.   

Hlavní metodou práce je analýza právních předpisů, upravujících spotřebitelský úvěr 

a leasing. Využita budou i data a údaje uvedené v odborné literatuře. Následovat bude syntéza 

získaných poznatků a porovnání těchto dvou způsobů pořízení majetku z různých pohledů. 

Analýza je myšlenkové rozložení zkoumaného jevu na dílčí složky, které se stávají 

předmětem dalšího bádání. Syntézou se rozumí myšlenkové spojení poznatků získaných 

analytickými metodami v celek.  

Dílčí cíle diplomové práce jsou naplňovány v jednotlivých kapitolách. Druhá kapitola 

se zabývá vymezením leasingu z pohledu právního a ekonomického. Cílem kapitoly bude 

podat ucelený pohled na leasing v právu ČR a poukázat na jeho ekonomické dopady pro 

pořizovatele majetku.  

Vymezení spotřebitelského úvěru z pohledu právního a ekonomického je obsahem 

třetí kapitoly. Od 1. 1. 2014 vešel v účinnost nový občanský zákoník, díky kterému české 

soukromé právo zažívá svou největší proměnu. Změny v občanském zákoníku se dotkly 

i úvěru, podstatné je tedy zde upozornit na změny v právní úpravě úvěru. A také zabývat se 

souvisejícími normami a předpisy, které se úvěru týkají.     

Cílem čtvrté kapitoly je představení konkrétního případu pořízení předmětu. 

V tomto případě se bude jednat o pořízení osobního automobilu značky Škoda 

prostřednictvím leasingu nebo spotřebitelského úvěru.   

Pátá kapitola úzce navazuje na předcházející, obsahuje vyhodnocení nastíněných 

variant pořízení automobilu. Rovněž tak zde bude uveden rozbor výhod a nevýhod daných 

variant pro pořizovatele.  
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2 VYMEZENÍ LEASINGU Z POHLEDU PRÁVNÍHO A EKONOMICKÉHO 

Dle Sekerky (1997, s. 272) „leasing znamená pronájem investičního zařízení, 

předmětů dlouhodobé spotřeby a jiných předmětů uživateli za sjednané nájemné na určitou 

nebo neurčitou dobu“.
6
 

Přestože nájemce nedisponuje potřebnými peněžními prostředky, získá požadovaný 

předmět a nemusí žádat banku o úvěr. Pronajímatel se obvykle zavazuje poskytovat servis 

a obměnu zařízení ve sjednané době.
7
   

Právní podstata leasingu nemá v České republice speciální zakotvení v konkrétním 

právním ustanovení. Podle judikatury Nejvyššího soudu byla donedávna leasingová smlouva 

smlouvou nepojmenovanou (inominátní) podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku.
8
 Nový 

občanský zákoník již nepoužívá pojem inominátní smlouva, ale dle § 1746, odst. 2 „strany 

mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena“.
9
   

Leasingem, ať již operativním či finančním, nedochází k pořízení majetku v pravém 

slova smyslu. Vlastnické právo k majetku zůstává po celou dobu trvání leasingového vztahu 

pronajímateli. V případě operativního leasingu nedojde k převodu vlastnických práv na 

nájemce dokonce ani po skončení platnosti leasingové smlouvy. Na nájemce tedy přechází 

                                                           
6 SEKERKA, Bohuslav. Banky a bankovní produkty. Praha: Profess, 1997. 532 s. ISBN 80-

85235-51-X. 

 
7 SEKERKA, Bohuslav. Banky a bankovní produkty. Praha: Profess, 1997. 532 s. ISBN 80-

85235-51-X. 

 
8 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna 2010, sp. zn. 31 Cdo 4356/2008, uveřejněný 

pod číslem 24/2011. In: Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Dostupný také z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/189B3BED44CBE6F8C1257A

4E006913BF?openDocument&Highlight=0 

 
9  Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2012, částka 33, s. 1026-1368. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144. ISSN 1211-1244.  
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pouze právo takový majetek používat, za což se nájemce smluvně zavazuje platit 

pronajímateli leasingové splátky.
10

  

Hlavní výhoda tohoto způsobu pořízení je podobná jako v případě úvěru - k pořízení 

majetku není k datu nákupu potřeba velký objem finančních prostředků, neboť platby za 

leasing jsou rozloženy do delšího časového období. Výhodou je také, že nájemné (leasingové 

splátky) je, za podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. h) a § 24 odst. 4-6, 15 a 16 zákona 

o daních z příjmů, daňově uznatelným nákladem. Další výhodou je fakt, že leasing, na rozdíl 

od úvěru, účetně nepředstavuje zvýšení zadluženosti podniku (byť z ekonomického hlediska 

se o zadlužení bezesporu jedná), neboť fakticky vzniklý závazek z leasingové smlouvy se 

neprojeví v rozvaze podniku jako položka zvyšující cizí zdroje. O závazcích z leasingu se 

účtuje v podmínkách ČR pouze v podrozvahové evidenci.
11

  

Nevýhodou leasingu je, že majetek zůstává po dobu trvání leasingového vztahu ve 

vlastnictví pronajímatele. Nájemce v tomto případě nemá možnost uplatňovat do svých 

daňově uznatelných nákladů daňové odpisy tohoto majetku. Další nevýhodou bývá, že i když 

zůstává pronajatý majetek ve vlastnictví leasingové společnosti, zvláště v případě finančního 

leasingu, přenáší pronajímatel na nájemce rizika vyplývající z vlastnictví majetku, jako by 

vlastníkem byl skutečně nájemce (v případě operativního leasingu je tato skutečnost často 

dobře schována v leasingové ceně). Často je tak např. vyžadováno pojištění pronajatého 

majetku nájemcem, na něj jsou přenášeny náklady spojené s opravami pronajatého majetku 

atd. Jelikož pronajatý majetek má ve svém vlastnictví pronajímatel, nájemcova práva volně 

nakládat s pronajatým majetkem jsou také značně omezena. Pokud nájemce potřebuje provést 

na pronajatém majetku jakékoliv úpravy, je nutno žádat o souhlas pronajímatele. V případě 

technického zhodnocení je nutno dopředu dohodnout, kdo jej bude hradit. V souvislosti 

s leasingovou smlouvou bývá k nevýhodám řazena také obtížná vypověditelnost leasingové 

                                                           
10  SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Czech civil law. Kraków: Wyższa Szkoła 

Bezpieczeństwa Publicznego i Indiwidualnego „Apeiron“, 2012. 112 s. ISBN 978-83-930321-

9-8. 

 
11 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 
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smlouvy ze strany nájemce a také možné problémy, které nájemci vznikají v případě, kdy je 

pronajatý majetek např. odcizen.
12

  

Předmětem leasingu mohou být věci movité i nemovité, stejně jako věci nehmotné. 

Leasing je nejvíce využíván na osobní a nákladní automobily, autobusy, těžkou techniku, 

zemědělské stroje; mezi nemovitostmi to jsou kancelářské budovy a hotely, a u věcí 

nehmotných pak zejména počítačové programy, čili software. 

 

2.1 Druhy leasingových operací 

Nejrozšířenějšími druhy leasingových operací jsou tyto 3 základní typy, které jsou 

rozlišovány z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy. Jedná se 

o finanční leasing, operativní leasing a zpětný leasing. Hlavním kritériem pro jejich 

odlišení je především rozsah přenosu vlastnických a uživatelských rizik z leasingové 

společnosti na příjemce leasingu a možnost převodu vlastnictví leasované věci na nájemce.  

 

2.1.1 Finanční leasing 

 Finanční leasing je v ČR nejrozšířenějším typem leasingu. Finanční leasing je možné 

definovat jako závazkový vztah, ve kterém se poskytovatel leasingu zavazuje předat 

příjemci leasingu na určitou dobu do užívání majetkovou hodnotu a nájemce se 

zavazuje prostřednictvím leasingových splátek zcela uhradit pronajímateli náklady 

spojené s pořízením této majetkové hodnoty.
13

 Ve splátkách jsou zahrnuty i rizika z těchto 

operací a samozřejmě i odpovídající zisková marže.
14

  

                                                           
12 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 

 
13 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2003, sp. zn. 30 Cdo 2033/2002. Dostupný 

také z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/81314E358E4454EEC1257A4

E0064FFFF?openDocument&Highlight=0 

 
14 MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo: kontrakty. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2006. 419 s. ISBN 80-210-4004-1. 
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Finančním leasingem se obecně rozumí pronájem, u něhož dochází po skončení doby 

pronájmu k odkupu najaté věci nájemcem. Tento druh pronájmu je zpravidla dlouhodobější 

než pronájem operativní a doba pronájmu se obvykle kryje s dobou ekonomické životnosti 

pronajímaného majetku. V případě finančního leasingu pronajímatel obvykle smluvně přenáší 

na nájemce i povinnosti spojené s údržbou, opravami a servisními službami pronajatého 

majetku.  

Rozehnalová (2010, s. 466) ve své definici uvádí, že „za finanční leasing bývá 

považován takový typ leasingu, kdy je smlouva sjednávána na delší dobu, přičemž v průběhu 

tzv. základní nájemní doby nesmí být žádnou ze stran vypovězena. Je-li ve smlouvě vyhrazeno 

i případné vypovězení, je sledováno sankcí obvykle v podobě penále. Během této základní 

nájemní doby by měl nájemce sérií splátek zaplatit pořizovací či výrobní cenu věci včetně 

nákladů dalších.“
15

  

Finanční leasing je varianta financování, kdy namísto půjčky finančních prostředků 

nutných k zakoupení věci, postačí nižší částka, s následným průběžným získáváním 

finančních prostředků prostřednictvím předmětu leasingu.
16

  

Definice České leasingové a finanční asociace: finanční leasing = smlouva, podle níž 

jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně - tzv. leasingovému 

nájemci - jím vybraný předmět do užívání za účelem dlouhodobého užívání předmětu 

leasingu s: 

a) přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím 

předmětu leasingu na nájemce, 

b) právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce za cenu 

obvykle podstatně nižší než tržní nebo s právem uzavření další leasingové smlouvy 

za podstatně výhodnějších podmínek.
17

  

                                                           
15  ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2010. 552 s. ISBN 978-80-7357-562-5. 

 
16  ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2010. 552 s. ISBN 978-80-7357-562-5. 

 
17 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 
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2.1.2 Operativní leasing 

Obecně se jím rozumí všechny ostatní druhy leasingu, které nejsou leasingem 

finančním.  Jedná se tedy zejména o takový leasing, kdy po skončení doby pronájmu dochází 

k vrácení pronajatého majetku pronajímateli (vlastníkovi). Operativní leasing je obvykle 

krátkodobější než leasing finanční a také doba pronájmu je obvykle kratší než doba 

ekonomické životnosti pronajatého majetku. Zpravidla se jedná o leasing specifických druhů 

strojů, dopravních prostředků, počítačových programů apod., kdy v průběhu pronájmu 

nedochází k plné amortizaci těchto zařízení.
18

 U této formy leasingu je častější, že náklady 

spojené s údržbou, opravami či servisními službami pronajatého majetku hradí pronajímatel 

(ovšem i tato povinnost může být smluvně přenesena na nájemce).
19

  

 

Definice ČLFA: operativní pronájem - smlouva, podle níž jedna strana 

s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně - tzv. leasingovému nájemci - 

jím vybraný předmět do užívání za účelem jeho dočasného používání bez: 

a) přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu, 

b) jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na 

nájemce.  

Důsledné rozlišení finančního a operativního leasingu je nutné zvláště pro účely 

daňového posouzení jednotlivých leasingových případů. Z praktického posuzování daňových 

dopadů leasingu je nutno také mít na paměti, že v případě, kdy je uzavřena smlouva 

o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku (finanční leasing 

hmotného majetku) a tato smlouva je předčasně ukončena, považuje se tato smlouva 

z hlediska daně z příjmů podle § 24 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů od 

počátku za smlouvu o pronájmu, kdy se po skončení nájemní smlouvy najatý majetek vrací 

                                                           
18 MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo: kontrakty. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2006. 419 s. ISBN 80-210-4004-1. 

 
19 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 
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pronajímateli (operativní leasing). To ovšem znamená, že se mění zpětně daňový pohled na 

celý případ, což může vést k problémům při finanční kontrole, a to zvláště u nájemce.
20

 

2.1.3 Zpětný leasing „Sale and lease back“ 

Principem tohoto leasingového vztahu je prodej předmětu leasingovým nájemcem 

leasingovému pronajímateli a zpětný pronájem daného předmětu leasingovému nájemci. Po 

ukončení doby leasingu je pak předmět prodán zpět původnímu majiteli (nájemce), a to za 

zůstatkovou nebo ve smlouvě dohodnutou cenu. Díky tomuto financování má nájemce 

možnost rychle získat potřebné finanční prostředky, ale i optimalizovat kapitálovou strukturu. 

Nezanedbatelná není ani daňová výhoda, kterou leasing nabízí. Doba trvání finančního 

leasingu je vymezena zákonem o daních z příjmů. Omezení se liší pouze podle předmětu 

transakce, minimálně však činí 3 roky. Po celou dobu leasingu má nájemce možnost zahrnout 

do nákladů poměrnou část z celkové částky, které tak sníží jeho hospodářský výsledek a je 

tedy daňově uznatelným nákladem. 

Nejedná se však o další formu leasingu stojícího vedle předešlých dvou variant, neboť 

o zpětném leasingu můžeme hovořit jak v případě finančního leasingu, tak i v případě 

leasingu operativního.
21

  

V ČR je tento typ nabízen převážně prodejci ojetých motorových vozidel.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 

 
21 FARSKÁ, Petra et al., Finanční leasing v právní praxi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. 246 

s. ISBN 80-7179-836-3.  
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2.1.4 Další hlediska rozdělení leasingu 

Tradiční třídění leasingu je na leasing finanční a leasing operativní, avšak existují 

i další členění z různých hledisek.  

Z teritoriálního hlediska rozlišujeme leasing na: 

- vnitrostátní  

- mezinárodní.  

Rozvojem integrace vyspělých průmyslových států světa a integrace bankovního 

a finančního sektoru nabývá mezinárodní leasing na významu. Tento leasing lze definovat 

zjednodušeně jako poskytnutí zařízení vlastníkem se sídlem v jedné zemi uživateli v zemi 

jiné.  Pokud jsou účastníci vázáni mezinárodní úmluvou - Úmluva o mezinárodním finančním 

leasingu - je třeba brát v úvahu i znění této úmluvy, kdy od některých ustanovení se nelze 

odchýlit.
22

  

Stěžejní je volba práva, kterým se bude řídit daná leasingová smlouva - princip 

neomezené volby práva u závazkových vztahů s mezinárodním prvkem platí jako obecná 

zásada ve všech moderních právních řádech. V případě absence volby práva, příslušným je 

soud či rozhodčí soud rozhodující v souladu se svými kolizními normami. V našem právním 

řádu by přicházel v úvahu právní řád sídla leasingové společnosti jako strany, jejíž činnost je 

pro leasingovou smlouvu charakteristická.
23

  

U mezinárodních operací je třeba ověřit potřebnost vývozního a dovozního povolení, 

zda pro danou obchodní operaci neexistuje jen vymezený okruh oprávněných subjektů, 

měnová a devalvační rizika, celní překážky, zvláštní obchodní přirážky apod.  

                                                           
22 MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo: kontrakty. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2006. 419 s. ISBN 80-210-4004-1. 

 
23 MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo: kontrakty. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2006. 419 s. ISBN 80-210-4004-1. 
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Mezinárodní leasing lze rozlišit i podle zapojení subjektů: s leasingovými 

společnostmi, s bankami a finančními společnostmi, s výrobci zařízení a jeho dodavateli, 

s joint ventures.
24

  

Leasing lze třídit na: 

- přímý - účastní se dvě strany: poskytovatel - výrobce nesoucí i funkci leasingové 

společnosti a uživatel - nájemce, 

- nepřímý - zpravidla se vedle výrobce - produkujícího zboží a kromě uživatele, 

podílí leasingová společnost (event. i peněžní ústav, banka), která přejímá funkci 

kupujícího a financujícího.   

 

V zahraničním finančním leasingu vystupuje čtvrtý subjekt - garant. Bez garance 

většina zahraničních leasingových společností není ochotna poskytovat své služby tuzemským 

klientům.  

Při nepřímém leasingu se může zúčastnit větší počet subjektů i finanční konsorcia 

apod. Lze jej zajišťovat dvoustrannými smlouvami, vícestrannou kontraktací.  

 

Podle stanovených kritérií členíme leasing na: 

- leasing spotřebitelský a komerční, 

- leasing nazývaný podle předmětu plnění (např. osobních automobilů), 

- leasing počítačových programů, kde je náročnější kontraktace, je třeba řešit právo 

užívání programu ve vztahu k jeho autorovi apod., 

- leasing nazývaný podle poskytovatele (např. bankovní) apod.
25

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 MAREK, Karel. Smluvní typy druhé hlavy třetí části obchodního zákoníku. 2. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 1998. 347 s. ISBN 80-210-1749-X. 

 
25 MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo: kontrakty. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2006. 419 s. ISBN 80-210-4004-1. 
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2.2 Cena leasingu 

Cenou za leasing je leasingová cena, která je obvykle placena v pravidelných 

splátkách (měsíčních, čtvrtletních, případně ročních). Leasingová cena placená nájemcem 

pronajímateli zahrnuje jednak postupné splátky pořizovací ceny majetku, leasingovou marži 

pronajímatele (leasingové společnosti) a v neposlední řadě ostatní náklady pronajímatele 

spojené s pronajatým majetkem, které jsou v rámci leasingových splátek přesouvány na 

nájemce. Jedná se zejména o úroky z úvěru, který si leasingová společnost bere na pořízení 

majetku, který poté pronajímá nájemci, případné poplatky bance za vedení úvěrových účtů, 

jiné správní náklady spojené s leasingem atd. Celková výše leasingové ceny je pak dána 

součtem jednotlivých leasingových splátek. V leasingových smlouvách se také často objevuje 

tzv. leasingový koeficient.
26

 

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

oproti pořizovací ceně. Výše leasingového koeficientu nám říká, jaký násobek pořizovací 

ceny pronajatého majetku zaplatí nájemce pronajímateli za dobu trvání leasingové smlouvy. 

Výše leasingového koeficientu tedy slouží jako základní orientační měřítko pro zhodnocení 

nabídek jednotlivých leasingových společností. Určení výše leasingové ceny a leasingového 

koeficientu je tedy jednoduché.
27

  

Zákon o dani z přidané hodnoty nepoužívá pojem finanční leasing. Z jeho pohledu 

totiž pronájem majetku patří obecně do kategorie poskytování služeb. Z hlediska ZDPH je 

důležité, aby leasingová smlouva obsahovala jednoznačné ujednání o tom, zda je nájemce 

oprávněn, nebo povinen nabýt vozidlo, které je předmětem smlouvy. To je rozhodující pro 

určení typu zdanitelného plnění, které nájemce přijímá, tedy zda se jedná z pozice 

leasingového pronajímatele o poskytnutí služby (převod práva užívat vozidlo po dobu trvání 

leasingové smlouvy), nebo zda jde o dodání zboží. Z pohledu DPH není v tomto případě 

důležité, že vlastníkem vozidla je po dobu trvání leasingové smlouvy leasingový pronajímatel, 

nikoliv leasingový nájemce.  

                                                           
26

 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 

 
27 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 
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Při sjednávání leasingové smlouvy je důležité, aby bylo používáno jednoznačných 

pojmů, tedy takových, které neumožňují různý výklad. Například pojem akontace je pojmem, 

který lze v různých souvislostech chápat jinak. Je proto vhodnější používat českých výrazů 

jako záloha na splátku nájemného, zvýšená splátka nájemného, záloha na kupní cenu apod., 

protože u každého z uvedených pojmů se u nájemce uplatňuje jiný daňový režim. Obsah 

smlouvy uzavřené mezi oběma smluvními stranami a v návaznosti na sjednané podmínky 

i použitý způsob účtování je důležitý z hlediska ZDP. Z pohledu DPH je rozhodující pouze 

obsah smlouvy a zejména ujednání týkající se práva, či povinnosti nájemce nabýt zboží, které 

je předmětem smlouvy. 

Pokud je akontací myšlena záloha na koupi vozidla (splátka kupní ceny), nejde 

o součást nájemného. Zaplacení zálohy nelze zaměňovat s tzv. „první zvýšenou splátkou“ 

(jindy značenou jako „nultá splátka“). Nájemce tuto částku nemůže po celou dobu nájmu 

zahrnout přímo ani postupně, formou časového rozlišení, do daňových výdajů (náklad). 

Vzhledem k tomu, že jde o platbu investičního charakteru, lze příslušnou částku uplatnit do 

daňových nákladů pouze formou odpisů, a to až po odkoupení vozidla od pronajímatele 

(přechodu vlastnického práva) jako součást vstupní ceny vozidla. U příjemce zálohy 

(pronajímatele) jde o dlouhodobou zálohu.
28

 

Janoušek (2013, s. 215-216) uvádí, že „přijetí zálohy je u leasingového pronajímatele, 

plátce DPH, který vede účetnictví (§ 21 odst. 1 ZDPH), spojeno se vznikem povinnosti přiznat 

daň na výstupu k datu přijetí zálohy (úplaty). V tom případě leasingovému nájemci, plátci 

DPH, vzniká nárok na odpočet daně, a to k datu, kdy předmětnou zálohu (úplatu) přijal 

leasingový pronajímatel.  

V případě, že bude sjednána zálohová platba mezi nájemcem a dodavatelem 

(výrobcem) vozidla, nepůjde na straně nájemce o platbu nájemného (dodavatel není 

pronajímatel vozidla), ale o platbu investičního charakteru. Nájemce tuto částku nemůže 

zahrnovat během trvání leasingu do daňových výdajů (nákladů), a to ani formou časového 

rozlišení. Po ukončení leasingu a přechodu vlastnictví vozidla (ve stavu k obvyklému užívání), 

bude uvedená částka součástí vstupní ceny vozidla u nájemce. U leasingové firmy 

                                                           
28 JANOUŠEK, Karel et al., Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 440 s. 

ISBN 978-80-7263-668-6. 
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(pronajímatele) nebude uvedená částka součástí kupní ceny vozidla od dodavatele ani 

součástí vstupní ceny pro účely odpisování. 

 Akontace jako záloha na nájemné anebo první vyšší splátka (někdy také „nultá 

splátka“) nájemného je součástí sjednané výše nájemného, které nájemce rozpouští do 

daňových výdajů postupně formou časově rozlišeného nájemného, bez ohledu na to, zda vede 

daňovou evidenci, nebo účetnictví. 

Při daňové kontrole je nezbytné prokázat správci daně, o jakou zálohu vlastně jde, a to 

nejen uzavřenými smlouvami, ale také správně provedeným účtováním o jednotlivých účetních 

případech. 

Obdobně tomu bude v případě úvěru získaného v souvislosti s pořizováním vozidla. 

Značný význam má znění smlouvy o úvěru a jeho skutečné použití. V případě úvěru na 

splácení nájemného jsou úroky z úvěru daňově uznatelným výdajem (nákladem) v příslušném 

zdaňovacím období. 

V technickém průkazu pronajímaného vozidla bude jako provozovatel vozidla zapsán 

zpravidla již nájemce, tj. jeho předpokládaný budoucí vlastník. Nemusí tomu tak však být 

vždy. To má značný význam z hlediska evidence vozidla v registru silničních vozidel vedeného 

registračním místem, ale také z hlediska daně silniční.  

Příslušné platby uvedené v leasingové smlouvě nemusí být bezpodmínečně placeny 

v hotovosti či převodem z účtu. Je-li to dohodnuto, lze je uhradit i nepeněžním plněním, tzn. 

např. také formou tzv. „protiúčtu“ za starý automobil.“
29

  

2.3 Leasingová smlouva 

České právní předpisy obsahují celou řadu ustanovení týkajících se nájemních vztahů 

a smluv, nicméně vlastní pojem leasingová smlouva v právních předpisech nalézt nelze. 

Doslovný pojem leasingová smlouva český právní řád nezná. Při uzavírání leasingových 

smluv se postupuje částečně podle: 

 smlouvy o výpůjčce (§ 2193-2200 občanského zákoníku), 

 nájemní smlouvy (§ 2201-2331 občanského zákoníku), 

                                                           
29 JANOUŠEK, Karel et al., Automobil v podnikání. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 440 s. 

ISBN 978-80-7263-668-6. 
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 nepojmenované smlouvy (dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku). 

Obecně se tedy při sepisování leasingové smlouvy vychází z výše popsaných 

nájemních smluv, které lze obvykle pro účely leasingu vyžít pouze částečně.  

Pro účely leasingu se využívalo do 31. 12. 2013 ustanovení § 273 ObchZ, které 

umožňovalo ve specifických částech leasingové smlouvy odkázat na všeobecné obchodní 

podmínky. Od 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) 

a zákon o obchodních korporacích, které plně nahradily dosavadní občanský a obchodní 

zákoník, tedy dva základní soukromoprávní kodexy. 

  Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel 

připojí k nabídce nebo které jsou smluvním stranám známy.
30

 Odchylná ujednání ve smlouvě 

mají před zněním obchodních podmínek přednost (§1751 občanského zákoníku).
31

  

V tomto případě se jedná zejména o všeobecné obchodní podmínky leasingu movitých 

věcí vytvořené Českou leasingovou a finanční asociací, které lze nalézt např. na oficiálních 

internetových stránkách této asociace www.clfa.cz .
32

 

2.4 Obecné náležitosti leasingové smlouvy 

V návaznosti na praktickou část diplomové práce jsou níže uvedeny pro srovnání 

s obecnými náležitostmi leasingové smlouvy náležitosti leasingové smlouvy, které se 

vztahují přímo na motorové vozidlo. 

V textu leasingové smlouvy by se měly vyskytovat především tyto položky: 

1. identifikace smluvních stran nájemce a pronajímatele, tzn. jméno a příjmení, resp. 

název, adresa bydliště, resp. sídla, IČ, příp. DIČ (může být doplněno údajem 

o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky u osob, kterých se to týká),  

                                                           
30 SELUCKÁ, Markéta et al., Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská 

právní úprava prodeje. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. 265 s. ISBN 978-80-7400-471-1.  

 
31  Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2012, částka 33, s. 1026-1368. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144. ISSN 1211-1244.  

 
32 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 
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2. předmět smlouvy - identifikaci pronajímaného předmětu, pokud možno co 

nejpřesnější, tzn. vč. výrobního čísla, čísla karoserie atd.,  

3. datum uzavření smlouvy,  

4. datum účinnosti smlouvy, je-li odlišné od data uzavření smlouvy - tímto datem se 

obvykle rozumí datum předání předmětu ve stavu obvyklém k užívání a důležité je 

proto, že od tohoto okamžiku dochází k účtování o nákladech a výnosech - výdajích 

a příjmech -  týkajících se leasingového vztahu, 

5. doba trvání leasingového vztahu, příp. datum ukončení leasingového vztahu, 

6. údaj o ceně pronajatého předmětu (vstupní ceně u pronajímatele, leasingové 

ceně, odkupní ceně po skončení pronájmu a splátkách nájemného v průběhu 

leasingového vztahu), 

7. identifikace, příp. první mimořádné splátky (zvýšené splátky), zálohy na splátky 

nájemného, zálohy na kupní cenu (doporučuje se vyhnout pojmu akontace), 

8. obecné stanovení podmínek a povinností nájemce a pronajímatele - odborné 

užívání předmětu nájemcem, stanovení odpovědnosti za škody způsobené na 

pronajatém majetku, ustanovení o tom, zda nájemce může dát pronajatý předmět do 

podnájmu další osobě, povinnost oznámení škody pronajímateli nájemcem včetně 

stanovení termínu pro tento úkon atd.,  

9. ustanovení o pojištění předmětu leasingu (kdo je povinen daný předmět pojistit, 

kdo bude platit pojistné atd.), 

10. ustanovení o povinnosti provádět opravy na pronajatém majetku, 

11. ustanovení o skutečnosti, zda je nájemce oprávněn provádět na pronajatém 

majetku technické zhodnocení a dohodu o tom, kdo toto technické zhodnocení 

bude hradit a odpisovat, 

12. údaj o případných sankcích vyplývajících z nesplnění podmínek nájemcem či 

pronajímatelem (nehrazení nájemného, nesplnění oznamovací povinnosti atd.), 

včetně penále, 

13. údaj o případném ručení či garanci, 

14. ustanovení o případném předčasném ukončení smlouvy o podmínkách, za 

kterých toto předčasné ukončení lze provést (způsoby předčasného ukončení - 

např. dohodou, zničením předmětu leasingu, odcizením předmětu leasingu, 

písemnou výpovědí atd., stanovení povinnosti, které z tohoto pro nájemce 

a pronajímatele vyplývají atd.), 
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15. ustanovení o přechodu vlastnictví pronajatého majetku z pronajímatele na 

nájemce (týká se finančního leasingu), 

16. závěrečná ustanovení (např. za jakých podmínek lze smlouvu měnit v době trvání 

leasingu atd.),  

17. podpisy obou smluvních stran, příp. jejich razítka, 

18. seznam příloh (např. splátkový kalendář apod.).
33

 

V případě uzavírání smluv s leasingovými společnostmi, u nichž se používá příslušný 

formulář, je vhodné si formulář smlouvy před podpisem porovnat se všeobecnými smluvními 

podmínkami, ale také s konkrétními požadavky nájemce a případně požadovat doplnění 

některých ustanovení, která nájemce považuje v souvislosti s konkrétním leasingovým 

vztahem za nezbytná. Při podpisu jakékoliv smlouvy vždy platí, že je vhodné vyžádat si 

dostatečný čas na její prostudování, a to zásadně před podpisem smlouvy (např. s pomocí 

právního zástupce).
34

  

Leasingová smlouva na pronájem vozidla by měla obsahovat zejména:  

1. přesnou identifikaci pronajímatele i nájemce,  

2. druh a typ vozidla, číslo karosérie a číslo motoru, rok výroby, případně má-li již 

vozidlo technický průkaz, jeho číslo, číslo osvědčení o technickém průkazu či 

osvědčení o registraci vozidla a státní poznávací značku, 

3. technický stav vozidla v den jeho předání nájemci, 

4. výbavu vozidla, 

5. dobu, na kterou se smlouva sjednává (od kterého – do kterého dne), 

6. cenu vozidla, vstupní cenu vozidla evidovanou u pronajímatele, 

7. celkovou výši nájemného a co je v nájemném obsaženo,  

8. správný typ daňového dokladu pro účely DPH, tzn. běžný daňový doklad nebo 

splátkový kalendář v návaznosti na skutečnost, zda nájemce je povinen, nebo 

oprávněn nabýt vozidlo, které je předmětem smlouvy, 

9. způsob úhrady nájemného, včetně čísla účtu pronajímatele u banky, 

                                                           
33 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 

 
34 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 
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10. sankce při prodlení s placením nájemného (smluvní pokuta, úrok z prodlení apod.), 

11. způsob uplatnění a odstranění vad na vozidle, 

12. kdo zajišťuje a hradí provádění údržby, oprav, technického zhodnocení, 

13. kdo zajišťuje provádění měření emisí a technických prohlídek vozidla, 

14. způsob úhrad zákonného a havarijního pojištění vozidla, 

15. způsob řešení úhrad škod na vozidle, 

16. postup při zničení, odcizení vozidla, 

17. zda nájemce je oprávněn, nebo povinen nabýt po ukončení smlouvy vozidlo, 

18. kupní cenu vozidla po ukončení smlouvy, 

19. způsob a den přechodu vlastnického práva k vozidlu, 

20. podmínky a postup pro případné odstoupení, zrušení anebo předčasné ukončení 

smlouvy, 

21. datum sepsání smlouvy a podpisy oprávněných osob obou stran.
35

  

 

2.5 Podklady k uzavření leasingové smlouvy 

 Pro uzavření leasingové smlouvy je obvykle nutno mít k dispozici vybrané doklady, 

které leasingové společnosti pro uzavření smlouvy požadují. Uzavírá-li smlouvu nájemce 

s pronajímatelem, jehož hlavní činností není pronájem, pak se požadované dokumenty mohou 

lišit podle jednotlivých pronajímatelů, nicméně obecně lze očekávat, že požadované 

dokumenty a podklady pro uzavření leasingové smlouvy budou zhruba odpovídat 

požadavkům leasingových společností.
36

 Podklady k uzavření leasingové smlouvy si názorně 

ukážeme na námi zkoumané společnosti ŠkoFIN, s. r. o. Jejich požadavky jsou doplněny 

o další položky, které mohou leasingové společnosti žádat (psány kurzívou). 

 

 

 

                                                           
35

 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 

 
36 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 
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Nájemce uzavírající leasingové smlouvy lze rozdělit na 3 samostatné skupiny: 

1. Právnické osoby. 

2. Fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost. 

3. Soukromé osoby (nevedou účetnictví ani daňovou evidenci). 

V případě právnických osob - společnost ŠkoFIN bude požadovat od zástupce 

právnické osoby především tyto dokumenty: 

 občanský průkaz osoby podepisující smlouvu (případně plná moc k uzavření 

smlouvy), 

 vyplněné základní údaje (formulář), 

 výsledky hospodaření (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow, daňové přiznání 

potvrzené od finančního úřadu, účetní závěrka, výpisy z bankovních účtů), 

 případné doklady o ručitelích a způsobu ručení (týká se pouze leasingových smluv 

na vysoké částky),  

 přehled o dalších závazcích společnosti. 

 

V případě fyzických osob - podnikatelů leasingové společnosti budou požadovat: 

 občanský průkaz, 

 živnostenský list, koncesní listinu, doklad o přidělení IČ nebo jiný platný doklad 

o registraci - to vše spolu s kopií, 

 vyplněné základní údaje (formulář), 

 daňové přiznání potvrzené od finančního úřadu nebo výkaz o majetku a závazcích, 

příjmech a výdajích,  

 výpis z bankovního účtu,  

 přehled o případných dalších závazcích nájemce, 

 v případě plátců DPH daňová přiznání k DPH za několik posledních zdaňovacích 

období.
37

 

 

                                                           
37 ŠKOFIN. Dokumenty při uzavírání smlouvy[online], © ŠkoFIN s.r.o., [cit. 2014-03-12]. 

Dostupné z: http://www.skofin.cz/sluzby-a-informace/jak-uzavrit-smlouvu/dokumenty-pri-

uzavirani-smlouvy.html 
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V případě soukromých fyzických osob - nepodnikatelů jsou vyžadovány: 

 občanský průkaz, 

 případně druhý doklad totožnosti (ŘP, cestovní pas), 

 u cizinců kopie platného povolení k pobytu, 

 druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas nebo rodný list), 

 vyplněné základní údaje (formulář), 

 potvrzení o čistém měsíčním příjmu (formulář) nebo daňové přiznání potvrzené od 

finančního úřadu, 

 počet vyživovaných osob, 

 souhlas manžela/manželky s uzavřením leasingové smlouvy. 

 

Pronajímatel může mít i další požadavky na předložení určitých dokumentů, které jiný 

pronajímatel požadovat nebude, takže výše uvedené dokumenty představují pouze nejčastější 

dokumenty, které jsou pro uzavření leasingové smlouvy v praxi požadovány, a nelze vyloučit, 

že v každém jednotlivém případě bude požadovaná struktura těchto dokumentů odlišná.
38

 

Právo vyžádat si v individuálních případech i jiné než uvedené podklady pro posouzení bonity 

klienta si vyhrazuje i společnost ŠkoFIN.
39

 

 

2.6 Česká finanční a leasingová asociace 

Většina leasingových společností v České republice je členem České leasingové 

a finanční asociace. Ta působila od poloviny roku 1991 jako Asociace leasingových 

společností ČSFR. V září 1992 byla založena Asociace leasingových společností České 

republiky jako samostatné zájmové sdružení českého leasingu. V dalších letech se začalo 

zabývat i dalšími nebankovními finančními produkty a jejími členy se staly i někteří 

                                                           
38 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 

 
39 ŠKOFIN. Dokumenty při uzavírání smlouvy[online], © ŠkoFIN s.r.o., [cit. 2014-03-12]. 

Dostupné z: http://www.skofin.cz/sluzby-a-informace/jak-uzavrit-smlouvu/dokumenty-pri-

uzavirani-smlouvy.html 
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poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, prodejů na splátky a factoringu. V lednu 2005 byl tedy 

změněn název asociace na Česká leasingová a finanční asociace. 

Asociace se podílí na přípravě zásadních právních předpisů souvisejících 

s nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytujících leasing, 

spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a factoring. Napomáhá svým členům při výkladu 

a aplikaci platných právních předpisů. V rámci této činnosti byly vypracovány všeobecné 

podmínky leasingu a připraveny další dokumenty k zajištění práv leasingových společností 

v průběhu leasingových operací. Vede také listinu rozhodců využitelných k rozhodování 

sporů z leasingových, úvěrových a splátkových smluv. Také prosazování naplňování Etického 

kodexu jednání členských společností je jednou z jejích funkcí.
40

  

Mezi další funkce, které asociace plní, patří také podávání informací o svých členech 

zájemcům o uzavření konkrétních obchodů. Organizuje výměnu zkušeností svých členů 

a zaměřuje se na hlubší analýzu řady aktuálních problémů domácího leasingu, 

spotřebitelských úvěrů, úvěrů pro podnikatele a prodejů na splátky a factoringu, včetně trendů 

dalšího rozvoje nebankovních finančních produktů v české ekonomice.  

Díky členství v Evropské federaci leasingových asociací (LEASEUROPE) 

zastupuje asociace členské společnosti a v řadě ohledů i celé domácí nebankovní finanční 

komunity v nekomerčních vztazích se zahraničními sdruženími s jinými cizími subjekty. Od 

r. 2006 je ČLFA členem Evropské federace asociací finančních domů (EUROFINAS), od 

r. 2010 členem EU federace pro factoring a komerční financování (EUF). Informuje 

zahraniční partnery o podmínkách pro investice, leasing a další finanční produkty v České 

republice. V současné době je členem asociace 48 firem, které realizují kolem 97 % objemu 

všech tuzemských leasingových obchodů, většinu nebankovních úvěrů pro spotřebitele 

a factoringových obchodů.
41

 

 

                                                           
40

 ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE. ČLFA se představuje [online], © 

2003-2012 ČLFA, [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://clfa.cz/index.php?textID=1 

 
41  ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE. ČLFA se představuje [online], © 

2003-2012 ČLFA, [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://clfa.cz/index.php?textID=1 
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2.7 Vývoj na trhu s leasingem v ČR 

Za poslední desetiletí své existence zaznamenal leasing na našem trhu velmi rychlý 

rozvoj. Leasing se stal velmi rozšířenou formou úvěrového financování. K jeho velmi 

rychlému rozvoji jak ve světě, tak i u nás přispívaly především potřeby kapitálových investic 

v důsledku zostřující se konkurence a rovněž rychlé morální i technické zastarávání výrobků, 

zejména z oblasti vědecko-technického rozvoje.  Jeho vývoj v hlavních ukazatelích je zřetelný 

v jednotlivých obdobích na níže uvedených kvantitativních ukazatelích.  

Finanční produkty byly v průběhu roku 2013 nabízeny v podmínkách zmírňující se 

ekonomické recese. Přes pokračující propad investic a stagnaci výdajů domácností se však 

objem nebankovního financování v roce 2013 meziročně zvýšil. K výraznému meziročnímu 

zvýšení přitom došlo především ve 4. čtvrtletí.  

Značná část poptávky po financování investičních či spotřebitelských záměrů byla 

stále spojena se značnými riziky a nemohla být při uplatnění obezřetných kritérií hodnocení 

zákazníka i financované komodity akceptována.  

V další části této kapitoly jsou uvedeny údaje a data o trhu leasingu od ČLFA.  

 Leasing movitých investic (strojů, zařízení a dopravních prostředků) 

I přes trvající pokles investic nastal meziroční růst této skupiny leasingu. Nadále 

pokračuje přesun financování investic k nebankovním úvěrům. Vývoj trhu od roku 1991 

ukazuje obrázek 2.1. 

 souhrn pořizovacích cen (bez DPH) - 37 mld. Kč (meziroční zvýšení u největších 15 

společností), 

 odhad celého trhu - 39 mld. Kč, 

 celková financovaná částka - 34,82 mld. Kč, 

 roste podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic - 43,7%,  

 komoditní zaměření (nadále dominuje leasing silničních vozidel - viz. Obr. 2.2):  

- podíl leasingu osobních aut - 30,5 %,  

- podíl nových aut na celkovém leasingu osobních vozů - 93,3 %, 

- podíl leasingu nákladních aut - 31,4 %,  

- podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení - 24,6 %.  
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 uzavřeno 42 021 nových smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků pro 

podnikatele, kde převládal full servis leasing a v těsném závěsu finanční leasing,   

 do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA bylo nově převzato 1 588 vozů, 

 na konci r. 2013 probíhaly leasingy strojů, zařízení a dopravních prostředků pro 

podnikatele na základě aktivních 170 137 leasingových smluv uzavřených členskými 

společnostmi ČLFA:  

- z toho:  - 89 036 smluv o finančním leasingu, 

 

                        - 20 504 smluv o operativním leasingu,  

                       - 60 361smluv o full service leasingu,  

                       - 236 smluv o krátkodobém pronájmu. 

 na konci r. 2013 bylo 6 028 vozů ve správě vozových parků,  

 pohledávky z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí pro podnikatele dosáhly na 

konci r. 2013  91,23 mld. Kč.   

 

 

Obr. 2.1 

 

Zdroj: ČLFA42 

                                                           
42  ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE. Statistika ČLFA (2007 - 2013) 

[online], © 2003-2012 ČLFA, [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: 

http://clfa.cz/index.php?textID=64 
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Obr. 2.2 

 

Zdroj: ČLFA43
 

Leasing nemovitostí 

    Tento segment zaznamenal v roce 2013 další propad. 

 souhrn pořizovacích cen - 2,02 mld. Kč,  

 celková financovaná částka (vstupní dluh) - 1,72 mld. Kč, 

 na konci r. 2013 probíhaly leasingy nemovitostí na základě aktivních 

486 leasingových smluv uzavřených členskými společnostmi ČLFA: 

-    z toho:    - 352 na základě smluv o finančním leasingu, 

                           - 134 na základě smluv o operativním leasingu.  

 pohledávky z uzavřených smluv o leasingu nemovitostí dosáhly 33,66 mld. Kč  na 

konci r. 2013.   

 

 

 

                                                           
43  ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE. Statistika ČLFA (2007 - 2013) 

[online], © 2003-2012 ČLFA, [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: 

http://clfa.cz/index.php?textID=64 
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Spotřebitelský leasing 

Objem spotřebitelského leasingu se zohledněním krátkodobých pronájmů meziročně 

poklesl o 5,9 %.  

 souhrn pořizovacích cen movitých věcí (bez DPH) předaných v r. 2013 do 

spotřebitelského leasingu a krátkodobých pronájmů - 1,47 mld. Kč, 

 celková financovaná částka (vstupní dluh) - 1,46 mld. Kč, 

 podíl finančního leasingu na celkovém spotřebitelském leasingu movitých věcí - 

7,6 %, podíl operativního leasingu - 67,3 %, podíl krátkodobých pronájmů - 25,1 %, 

 komoditní zaměření: 

- podíl spotřebitelského leasingu a krátkodobých pronájmů osobních aut - 99,7 %,  

- podíl nových aut na celkovém spotřebitelském leasingu a krátkodobých 

pronájmech osobních vozů - 97,8 %. 

 5 472 nových smluv o spotřebitelském leasingu a krátkodobých pronájmech 

(dominoval operativní leasing), 

 na konci r. 2013 probíhaly spotřebitelské leasingy na základě aktivních 13 935 smluv 

uzavřených členskými společnostmi ČLFA: 

- z toho:  - 9 364 smluv o finančním leasingu, 

                     - 3 399 smluv o operativním leasingu,                             

                         - 1 smlouvy o full service leasingu, 

                   - 1 171 smluv o krátkodobém pronájmu. 

 pohledávky z uzavřených spotřebitelských smluv dosáhly 1,45 mld. Kč na konci 

r. 2013.   
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3 VYMEZENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Z POHLEDU PRÁVNÍHO 

A EKONOMICKÉHO 

Spotřebitelský úvěr lze charakterizovat jako účelové či neúčelové poskytnutí 

finančních prostředků bankou, nebankovní institucí či osobou se živnostenským oprávněním 

klientovi jako fyzické osobě, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci 

samostatného výkonu svého povolání.  

Spotřebitelské úvěry vznikly původně v USA. V roce 1949 zde vznikl tzv. „dinners 

club“, který je považován za první kreditní kartu na světě. Ten stál na jednoduchém principu. 

Majitelé karty nemuseli platit při odchodu za služby v podnicích, které klub zajišťoval. Pouze 

se kartou prokázali a náklady za zákazníky, za poplatek 12 % z ceny zboží, uhradil klub. 

Jelikož však docházelo k častému zneužívání těchto karet, byl v roce 1970 schválen v USA 

„the Fair Credit Reporting Act“. Ten jevil první známky ochrany spotřebitele, neboť obrátil 

důkazní břemeno, v případě zneužití karty, ze spotřebitele na věřitele. Tzv. „the Consumer 

Credict Act“ z roku 1974 sehrál podobnou roli ve Velké Británii a Skotsku.
44

 Od kreditních 

karet to byl jen malý krok k tzv. „retail credit“, což je nákup zboží na splátky nebo i na úvěr, 

jak jej známe dnes.
45

 Hlavně v 80. letech minulého století v Evropě, díky neustále 

vzrůstajícímu množství lidí, kteří spotřebitelské úvěry využívali, byla nutnost regulovat tuto 

problematiku celoplošně na evropské úrovni a vytvořit tak společný trh v tomto odvětví. To 

mělo pozitivní účinky jak pro spotřebitele, tak i pro poskytovatele úvěrů, obchodníky se 

zbožím a pro další zúčastněné osoby. První sepsanou směrnicí o spotřebitelských úvěrech 

byla ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států EU 

týkajících se spotřebitelského úvěru (dále jen „směrnice 87/102/EHS“).  

 

Pro upřesnění významu pojmů je smlouva o půjčce kontraktem reálným a smlouva 

o úvěru kontraktem konsensuálním. To znamená přinejmenším to, že dle § 120 o. s. ř. je 

u půjčky výrazně zesílena důkazní povinnost věřitele ohledně uzavření smlouvy, kde je již od 

                                                           
44 GOLDRING, John et al., Consumer Protection Law. 5. vyd. Sydney: The Federation Press, 

1998. 470 s. ISBN 1-86287-281-3.  

 
45 DOHNAL, Jakub. Spotřebitelský úvěr: praktická příručka s příklady a judikaturou. Praha: 

Leges, 2011. 128 s. ISBN 978-80-87212-76-9.   
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počátku nutné dokazovat poskytnutí peněz, aby vůbec smlouva vznikla. U smlouvy o úvěru 

má účinky uzavření smlouvy již příslib poskytnutí peněžních prostředků ze strany věřitele.
46

  

 

Spotřebitelské úvěry jsou založeny na jednoduchém principu. Zákazník si vybere 

v obchodě zboží, a pokud má s sebou požadované doklady, okamžitě podepíše smlouvu 

o úvěru. Toto platí v případě nebankovních společností. Výhodou je také možnost smlouvu 

o úvěru podepsat přímo v obchodě a rovnou zboží převzít. Nevýhodou je však dvojnásobný 

úrok oproti bankovním spotřebitelským úvěrům.
47

  

 

V případě bankovního spotřebitelského úvěru je třeba počítat s poněkud náročnějším 

a zdlouhavějším vyřizováním, ale také s nižším úročením. Úvěr se splácí pravidelnými 

měsíčními splátkami, jejich výše závisí na hodnotě úvěru a době splácení. Tento způsob se dá 

využít prakticky pro jakékoliv spotřební zboží, to znamená pro nákup elektroniky, vybavení 

domácnosti a v některých případech i na nákup automobilu nebo nemovitosti. 

Podmínky pro poskytnutí spotřebitelského úvěru se u jednotlivých společností liší. 

Obecným pravidlem, společným pro všechny, je nutnost být občanem České republiky nebo 

tuzemec, a mít takový příjem, který umožní daný úvěr splácet. Žádáme-li o vyšší částku, bývá 

požadován ručitel nebo případně zástava. Podmínky závisí také na výši úvěru.
48

 

 

 

 

                                                           
46 DOHNAL, Jakub. Spotřebitelský úvěr: praktická příručka s příklady a judikaturou. Praha: 

Leges, 2011. 128 s. ISBN 978-80-87212-76-9.   

 
47  PARTNERS MEDIA. Co je to spotřebitelský úvěr. Penize.CZ [online], © 2000-2014 

Peníze.CZ, [cit. 2014-02-02]. Dostupné z: http://www.penize.cz/80271-co-je-to-

spotrebitelsky-uver 

 
48  PARTNERS MEDIA. Co je to spotřebitelský úvěr. Penize.CZ [online], © 2000-2014 

Peníze.CZ, [cit. 2014-02-02]. Dostupné z: http://www.penize.cz/80271-co-je-to-

spotrebitelsky-uver 
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3.1 Úprava spotřebitelského úvěru v právu ČR 

Smlouvy, kterými se sjednává spotřebitelský úvěr, představují specifický, dílčí 

smluvní typ, náležící do oblasti (občanskoprávních) spotřebitelských smluv, a to přesto, že se 

nejedná o samostatný smluvní typ, nýbrž pouze o zvláštní nadstavbovou právní úpravu 

k jiným typům smluv.
49

  

„Náležitosti úvěrové smlouvy, postavení spotřebitele v úvěrovém vztahu a postup při 

řešení sporů z úvěrové smlouvy jsou upraveny v následujících platných právních předpisech: 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 Zákon č. 43/2013 Sb., o spotřebitelském úvěru 

 Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 

 Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 

 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

 Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 

 Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně 

probíhajících výkonů rozhodnutí 

 Vyhláška č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům 

 Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatků 

z prodlení podle občanského zákoníku 

 Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být 

sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, na 

                                                           
49 VEČEŘA, Jiří. Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii. 1. vyd. Praha: 

Leges, 2013. 266 s. ISBN 978-80-87576-34-2.   
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kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných 

částkách).“
50

 

3.1.1 Občanský zákoník 

Úvěr upravuje občanský zákoník, zákon číslo 89/2012 Sb. v oddílu 7, kde základní 

ustanovení specifikují: Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na 

jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje 

poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. 

Úvěrovaný vrátí úvěrujícímu peněžní prostředky v měně, ve které mu byly 

poskytnuty. V téže měně platí i úroky. Může také uplatnit právo na poskytnutí peněz ve lhůtě 

určené ve smlouvě. Není-li lhůta ujednána, může právo uplatnit, dokud závazek ze smlouvy 

trvá. 

Úvěrující poskytne úvěrovanému peněžní prostředky na jeho žádost v době určené 

v žádosti; neurčí-li úvěrovaný dobu plnění v žádosti, poskytne je úvěrující bez zbytečného 

odkladu. Váže-li smlouva použití úvěru jen na určitý účel, může úvěrující omezit poskytnutí 

peněz pouze na plnění povinností úvěrovaného vzniklých v souvislosti s tímto účelem.  

Úvěrovaný vrátí úvěrujícímu poskytnuté peněžní prostředky v dohodnuté době, jinak 

do měsíce ode dne, kdy byl o vrácení požádán. Může je vrátit úvěrujícímu i před smluvenou 

dobou. Úroky zaplatí pak jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků. 

Mají-li být peněžní prostředky použity podle smlouvy pouze na určitý účel 

a úvěrovaný je použije na jiný účel, může úvěrující od smlouvy odstoupit a požadovat, aby 

úvěrovaný bez zbytečného odkladu vrátil, co od něho získal, i s úroky. To platí i tehdy, je-li 

použití peněz k smluvenému účelu nemožné.
51

  

 

                                                           
50  ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE. Úprava spotřebitelského úvěru 

v právu ČR [online], © 2003-2012 ČLFA, [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: 

http://www.clfa.cz/index.php?textID=52 

 
51  Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2012, částka 33, s. 1026-1368. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144. ISSN 1211-1244.  
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3.1.2 Zákon o spotřebitelském úvěru 

Zákon č. 43/2013 Sb., o spotřebitelském úvěru, zapracovává příslušné předpisy 

Evropské unie a upravuje některá práva a povinnosti související se spotřebitelským úvěrem. 

„Spotřebitelským úvěrem se rozumí odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční 

služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem.“
52

 

Na rozdíl od předcházející právní úpravy obsahuje § 14 zákona o spotřebitelském 

úvěru komplexní úpravu smluv o vázaném spotřebitelském úvěru. Těmi se dle daného zákona 

rozumí smlouvy, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr a které jsou závislé na smlouvě 

o koupi zboží nebo poskytnutí služby.
53

  

V § 4 uvedeného zákona je upravena informační povinnost - jestliže je nabízen 

spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv údaj 

o jeho nákladech, musí reklama obsahovat jasným, výstižným a zřetelným způsobem formou 

reprezentativního příkladu informace uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vyžaduje písemnou formu a musí 

obsahovat informace stanovené v příloze č. 3 k tomuto zákonu uvedené jasným, výstižným 

a zřetelným způsobem. Nesplnění této informační povinnosti nebo písemné formy nemá za 

následek neplatnost smlouvy. Je-li část smlouvy určena odkazem na obecné podmínky, musí 

připojit věřitel ke smlouvě jen takovou část obchodních podmínek, která se týká uzavírané 

smlouvy. Použitá velikost písma nesmí být menší než ve smlouvě. Jedno vyhotovení smlouvy 

musí obdržet spotřebitel v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
54

 

                                                           
52  Zákon č. 43/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., 

o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů In: Sbírka zákonů České republiky. 

2013, částka 19, s. 290-304. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=25395. ISSN 1211-1244. 

53 VEČEŘA, Jiří. Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii. 1. vyd. Praha: 

Leges, 2013. 266 s. ISBN 978-80-87576-34-2.   

54  Zákon č. 43/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., 

o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů In: Sbírka zákonů České republiky. 

2013, částka 19, s. 290-304. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=25395. ISSN 1211-1244. 
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Věřitel nebo zprostředkovatel je povinen spotřebiteli poskytnout na požádání 

bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud 

věřitel není ochoten přistoupit k uzavření této smlouvy v okamžiku, kdy spotřebitel o kopii 

návrhu požádá. 

Dle § 7 je věřitel povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru informovat 

spotřebitele v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o každé změně výpůjční 

úrokové sazby, a to v přiměřeném předstihu před nabytím její účinnosti, jinak není tato 

změna vůči spotřebiteli účinná. Informace zahrnují výši splátek po úpravě výpůjční úrokové 

sazby a četnost těchto splátek. V případě možnosti přečerpání je věřitel povinen informovat 

spotřebitele v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o každém zvýšení výpůjční 

úrokové sazby nebo poplatků, a to v přiměřeném předstihu před nabytím jeho účinnosti, 

jinak není tato změna vůči spotřebiteli účinná. 

Smluvní strany se však mohou dohodnout, že informace o změně výpůjční úrokové 

sazby uvedené v odstavci 1 mají být poskytovány spotřebiteli pravidelně a v přiměřeném 

intervalu, pokud změna výpůjční úrokové sazby závisí na změně referenční úrokové sazby 

a nová referenční úroková sazba je vhodným způsobem zveřejněna a informace o nové 

referenční úrokové sazbě jsou rovněž zpřístupněny v provozovnách věřitele.
55

 

 

 

 

 

 

                                                           
55  Zákon č. 43/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., 
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3.2 Druhy spotřebitelských úvěrů 

Spotřebitelský úvěr lze dělit z rozličných hledisek na různé typy. Spotřebitelské úvěry 

můžeme rozdělit do široké škály kategorií podle různých hledisek. Jedním z nich je členění 

z hlediska účelovosti: 

 účelový úvěr - je velice účinnou a cílenou formou financování, protože je 

poskytován na předem jasně stanovený účel. Výhodou tohoto úvěru je jeho nižší 

sazba v porovnání s neúčelovým. Přesně specifikovaný účel úvěru představuje pro 

banku či jinou poskytující instituci menší riziko a přesně ví, kam peníze směřují - 

výhodnější podmínky. Tento úvěr je vhodný v případě neodkladné potřeby dané 

věci či služby bez možnosti úhrady v hotovosti, může jít také o úvěr poskytovaný 

na úhradu dřívějších klientových závazků vůči jiným věřitelům,  

 neúčelový úvěr - je typ spotřebitelského úvěru, který se vyznačuje vyššími 

úrokovými sazbami než úvěr účelový. Jeho předností je fakt, že ho klient může 

použít k libovolnému účelu, nemusí tudíž dokládat bance použití půjčených peněz. 

Tyto peníze banka vyplácí klientovi převodem na jeho bankovní účet nebo výplatou 

v hotovosti. Tento úvěr je využíván na nákup zboží a služeb a je vhodný v případě 

akutní potřeby finančních prostředků k překonání přechodného nedostatku 

hotovosti, např. ke krytí výdajů mimořádné rodinné události.
56

  

 

Z hlediska subjektu, který úvěr poskytuje: 

 přímé spotřebitelské úvěry - poskytované přímo bankou, popřípadě jinou finanční 

společností, klientovi neboli smluvní vztah je sjednán mezi bankou a klientem, 

 nepřímé spotřebitelské úvěry - poskytovány prostřednictvím společností 

prodávající zboží či služby na spotřebitelský úvěr. Do této varianty je možné 

zařadit i případ, kdy úvěr poskytuje obchodník, refinancuje se u bank, ale také 
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i případ, kdy obchodník vystupuje jako pouhý zprostředkovatel úvěru 

poskytovaného bankou.
57

  

Z hlediska způsobu poskytování: 

 jednorázové spotřebitelské úvěry - poskytnuty najednou ve sjednané výši, po 

splacení úvěru ve sjednané době splatnosti úvěrový vztah končí, 

 revolvingové spotřebitelské úvěry - poskytované formou úvěrového rámce, do 

kterého klient může automaticky čerpat prostředky, z povahy úvěru vyplývá jejich 

neúčelovost; úvěr je obvykle průběžně splácen, splacením dochází k uvolnění 

rámce, do kterého může být úvěr čerpán. Úrok klient platí pouze za skutečně 

čerpaný úvěr. Revolvingové úvěry jsou obvykle poskytovány v některé 

z následujících forem: 

- kontokorentní úvěry - spojené s běžným úvěrem, klient může na 

tomto účtu přecházet do debetu vymezeného úvěrovým rámcem, 

- úvěrové karty - umožňují klientovi použít kartu k placení (eventuálně 

k výběru hotovosti) a neuhradit své závazky bezprostředně, ale učinit 

tak až během stanovené lhůty vymezené smlouvou. Splácení úvěru 

nemusí být pravidelné, obvykle však bývá stanovena minimální výše 

měsíční splátky. Rovněž bývá stanovena lhůta pro bezúročné zúčtování, 

během které může držitel karty uhradit svůj závazek, aniž by byl zatížen 

úroky.
58

  

Podle typu výplaty: 

 hotovostní úvěry - poskytnuté finanční prostředky jsou vyplaceny v hotovosti, 

 bezhotovostní úvěru - peníze jsou zaslány klientovi na vybraný bankovní účet. 
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Členění dle typu zajištění: 

 zajištěné úvěry - banka vyžaduje jištění věcí movitou (např. automobilem) či 

nemovitostí, 

 nezajištěné úvěry - společnosti je poskytují pouze svým nejlepším klientům.  

Typ úvěru dle doby splatnosti: 

 krátkodobé úvěry, 

 střednědobé úvěry, 

 dlouhodobé úvěry.
59

 

Dále lze úvěry dělit i podle dalších hledisek např. podle čerpání (jednorázové, 

postupné), podle frekvence splácení (měsíční, čtvrtletní atd.) atd. Všechny uvedené kategorie 

se mohou mezi sebou navzájem kombinovat. Podle těchto kriterií jsou jednotlivým typům 

úvěrů přiřazeny různě vysoké úrokové sazby a např. také různé požadavky na zajištění 

úvěru. Při nižších částkách nemusí banka požadovat žádné jištění, při vyšších částkách je 

jištění úvěru povinné.  

3.3 Subjekty spotřebitelského financování 

 

a) obchodní banky 

V tržní ekonomice jsou nejvýznamnějšími finančními zprostředkovateli obchodní 

banky. Hlavní činností obchodních bank dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, je 

zprostředkování finančních prostředků. Banky jsou akciové společnosti se sídlem v ČR, které 

přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry, a které k  výkonu těchto činností mají 

bankovní licenci.  

Hlavní funkcí obchodních bank je finanční zprostředkování - přijímání peněžitých 

vkladů a jejich následná alokace formou poskytnutých úvěrů.  
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Tato činnost je pro banky jedna z nejvýnosnějších na straně jedné, a na straně druhé je 

spojena s riziky klientů, ke kterým dochází při poskytování úvěrů. Tato rizika jsou jednak 

v tom, že příjemce úvěru nebude schopen splatit úroky z úvěru a v některých případech 

dokonce i jistinu úvěru.
60

 

b) nebankovní úvěrové společnosti 

Dále na trhu spotřebitelských úvěrů působí také nebankovní společnosti podnikající 

na základě živnostenského oprávnění. Dohled nad nimi nevykonává centrální banka, jak je 

tomu u obchodních bank, ale Česká obchodní inspekce. Na rozdíl od obchodních bank nejsou 

oprávněny přijímat vklady od veřejnosti, svou činnost zaměřují především na úvěrové 

produkty a služby. Jednou z výhod je mimo snadné dostupnosti úvěrů zejména rychlost 

zpracování a vyřízení žádostí. Na trhu si udržují významnou pozici. Společně s poskytovateli 

splátkového prodeje, leasingových operací a faktoringu, se sdružují v České leasingové 

a finanční asociaci. Nabídku nebankovních úvěrových společností tvoří především drobné 

úvěry a půjčky. Výše drobných úvěrů a půjček se pohybuje od nižších částek na nákup 

například spotřebních předmětů, až do vyšších částek například určených na rekonstrukci 

nemovitosti. Lze získat i kreditní kartu nebo prostřednictvím obchodních řetězců a spolupráce 

s nimi sjednat splátkový prodej přímo na místě prodeje.
61

  

c) zprostředkovatelé 

Zákon o spotřebitelském úvěru definuje zprostředkovatele úvěrů jako osobu, která 

není věřitelem a která v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu 

svého povolání za odměnu nabízí spotřebiteli možnost uzavřít smlouvu, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr s věřitelem nebo mu pomáhá tuto smlouvu uzavřít nebo ji jménem věřitele 

uzavírá.
62

 Zprostředkovatel tuto činnost vykonává v rámci vázané živnosti.    
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d) klient 

Klientem rozumíme žadatele, který o úvěrový produkt žádá a ve smlouvě 

o spotřebitelském úvěru vystupuje jako dlužník, úvěrovaný. Na straně dlužníka mohou 

figurovat další přistupující osoby, které v případě problémů dlužníka se splácením přebírají 

platební povinnost. Mezi tyto osoby patří ručitel - osoba, která je bankou považována za 

formu zajištění úvěru (obdobný princip jako u hypotečního úvěru na nemovitost) a která 

v okamžiku splatnosti úvěru přebírá povinnost úhrady závazku. Další možnou přistupující 

osobou na straně dlužníka je tzv. spoludlužník - jedná se o osobu, která v úvěrové žádosti 

figuruje z důvodu například nedostatečné bonity, nevyhovujícího věku žadatele a v případě 

problémů se splácením úvěru ze strany dlužníka přebírá povinnost úhrady měsíčních splátek.  

Podle ekonomické subjektivity lze žadatele rozdělit na následující typy osob: 

 fyzická osoba - nepodnikatel, 

 fyzická osoba - podnikatel (osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ), 

 právnická osoba.
63

 

 

3.4 Úvěrová smlouva  

Je to písemná dohoda mezi věřitelem a klientem, na jejímž základě se věřitel zavazuje 

poskytnout ve prospěch klienta peněžní prostředky do určité částky, a klient se zavazuje 

poskytnuté peníze vrátit a zaplatit věřiteli úroky. Úvěrová smlouva obsahuje kromě jiného 

informace o výši, případně účelu úvěru, výši úrokové sazby, RPSN, termínech a částce 

k čerpání, způsobu čerpání úvěru, termínech a částce splátek úvěru, termínech úhrady úroků, 

způsobu úhrady splátek, konečné splatnosti úvěru, způsobu jeho zajištění, postupu v případě, 

že dlužník nehradí splátky úvěru a úroky atd.
64

 Pokud neobsahuje smlouva, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr, tyto informace a spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, 

pokládá se spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době 

uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou a ujednání o jiných platbách na 
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spotřebitelský úvěr jsou neplatná. V tomto ohledu je nutná edukace spotřebitelů. Výčet všech 

náležitostí úvěrové smlouvy se nachází v kapitole 3.4.2. 

RPSN (roční procentní sazba nákladů) představuje celkové náklady 

spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše 

spotřebitelského úvěru. RPSN spotřebitelského úvěru se rovná současné hodnotě všech 

peněžitých plnění sjednaných mezi věřitelem a spotřebitelem ve smlouvě, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr. Počítá se na roční bázi a podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 zákona 

o spotřebitelském úvěru. Tato norma zajišťuje, aby spotřebitel měl přesné informace o tom, 

jak vysoké jsou platby za poskytnutí úvěru a kolik bude nakonec muset zaplatit.
65

  

Zákon o spotřebitelském úvěru stanovuje i pojem celkové náklady spotřebitelského 

úvěru pro spotřebitele, kterými rozumí veškeré náklady, včetně úroků, provizí, daní 

a veškerých dalších poplatků, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti se spotřebitelským 

úvěrem a které jsou věřiteli známy s výjimkou nákladů na služby notáře. Do celkových 

nákladů se započítávají i náklady související s doplňkovými službami spotřebitelského úvěru 

(především pojistné), pokud je uzavření smlouvy o jejich poskytnutí nutné. Zákon celkovou 

částku splatnou spotřebitelem definuje jako součet celkové výše spotřebitelského úvěru 

a celkových nákladů spotřebitelského úvěru pro spotřebitele.
66

  

Stejně jako u leasingové smlouvy nový občanský zákoník stanoví, že část obsahu 

smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel smlouvy připojí 

k nabídce nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání mají přednost před zněním 

těchto obchodních podmínek. 

 

3.4.1 Úvěrový proces  

Úvěrové obchody zakládají relativně dlouhodobé vztahy mezi bankou (úvěrujícím) 

a klientem (úvěrovaným). Vztahy začínají žádostí klienta o poskytnutí úvěru a končí jeho 

splacením. Pro tento proces se vžilo označení úvěrový proces. Na jeho počátku je žádost 
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o poskytnutí úvěru, následně je zpracována úvěrová analýza, po které následuje uzavření 

smlouvy a čerpání úvěru, v dalším průběhu se jedná o kontrolu dodržování plnění 

a závěrečnou fází procesu je splacení úvěru a úroků.
67

  

Úvěrová smlouva se sjednává přímo s věřitelem nebo prostřednictvím jeho 

obchodního zástupce. Může se sjednávat za přítomnosti klienta a poskytovatele nebo jeho 

zástupce, ale může být sjednána i korespondenčně nebo prostřednictvím prostředků dálkové 

komunikace, například internetem. 

Ve fázi úvěrové analýzy, v rámci schvalování žádosti o poskytnutí úvěru, je prověřena 

bonita a úvěruschopnost žadatele, tj. jeho ekonomická a sociální situace výrazně ovlivňující 

schopnost splácet půjčené finanční prostředky. Obdobně jako u leasingu musí žadatel 

předkládat totožné podklady pro schválení úvěrového produktu. Zákon stanoví, že věřitel je 

před uzavřením smlouvy, či před změnou takové smlouvy, povinen posoudit s odbornou péčí 

schopnost spotřebitele úvěr splácet.  

Bonitu spotřebitele posuzuje věřitel na základě informací od něj získaných (zákon 

ukládá poskytnout věřiteli na základě žádosti úplné, přesné a pravdivé údaje), a je-li to 

nezbytné, nahlíží také do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. 

Databázemi, které toto umožňují, jsou zejména Centrální registr úvěrů (CRU) spravovaný 

ČNB, Bankovní registr klientských informací (BRKI) provozovaný společností CBCB, 

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) vedený sdružením LLCB a registr 

spravovaný zájmovým sdružením právnických osob Solus.
68

  

Jestliže věřitel s odbornou péčí neposoudí schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský 

úvěr, může mu být uložena vysoká finanční sankce. Působnost k výkonu dozoru nad 

dodržováním povinností stanovených zákonem je rozdělena mezi dva dozorové orgány - 

Českou obchodní inspekci a Českou národní banku, která ukládá i uvedené finanční sankce.  

U spotřebitelského úvěru v řádech desítek tisíc korun nemusí být úvěr většinou 

zajištěn ručením a jedná se o spotřebitelský úvěr bez ručení. Pro vyšší spotřebitelské úvěry 

                                                           
67 DOHNAL, Jakub. Spotřebitelský úvěr: praktická příručka s příklady a judikaturou. Praha: 

Leges, 2011. 128 s. ISBN 978-80-87212-76-9.   

 
68 VEČEŘA, Jiří. Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii. 1. vyd. Praha: 

Leges, 2013. 266 s. ISBN 978-80-87576-34-2.   

 



42 
 

je již zpravidla ručení požadováno. Zajištění u spotřebitelských úvěrů má 2 základní formy: 

osobní a věcné zajištění. Podle způsobu zajištění se úvěry rozlišují na nezajištěné, zajištěné 

osobním jištěním a zajištěné věcným jištěním.  

Zánik smlouvy o spotřebitelském úvěru může nastat ze tří důvodů:   

1. výpověď úvěrové smlouvy na dobu neurčitou, 

2. odstoupení od úvěrové smlouvy, 

3. předčasné splacení spotřebitelského úvěru.
69

  

3.4.2 Náležitosti úvěrové smlouvy 

Smlouva o spotřebitelském úvěru musí být uzavřena písemnou formou. Dle přílohy 

č. 3 zákona o spotřebitelském úvěru:  

„(1) Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí vždy obsahovat: 

a) druh spotřebitelského úvěru, 

b) kontaktní údaje smluvních stran (zejména poštovní adresu, telefonní číslo, e-mail), 

c) dobu trvání, celkovou výši a podmínky čerpání úvěru, 

d) určení zboží nebo služby a jejich cenu, která by byla placena bez využití 

spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za zboží nebo službu a smluv 

o vázaném spotřebitelském úvěru, 

e) výpůjční úrokovou sazbu, podmínky upravující použití této sazby a případně údaj 

o jakémkoliv indexu nebo referenční úrokové sazbě použitelné pro počáteční úrokovou 

sazbu, jakož i době, podmínkách a postupu pro změnu úrokové sazby. Uplatňují-li se 

za různých okolností různé úrokové sazby, uvádějí se výše uvedené informace o všech 

úrokových sazbách,  

f) roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr, veškeré předpoklady použité pro 

výpočet této sazby a celkovou částku splatnou spotřebitelem, vyjádřenou číselným 

údajem a vypočtenou k okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský 

úvěr, 

g) výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, a případně způsob přiřazování 

plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými úrokovými sazbami pro účely 

splácení, 
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h) informace o právu obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření, 

je-li zahrnuto umoření jistiny spotřebitelského úvěru s pevně stanovenou dobou trvání, 

i) soupis uvádějící lhůty a podmínky pro splácení úroku a veškeré související opakující 

se či jednorázové poplatky, mají-li být poplatky a úroky splaceny bez umoření jistiny, 

j) případné poplatky za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební 

transakce a čerpání a podmínky, za nichž lze tyto poplatky změnit, ledaže je otevření 

účtu nepovinné, poplatky za používání platebních prostředků pro platební transakce 

i čerpání a veškeré další poplatky vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr, 

k) úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb platnou v okamžiku uzavření 

smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a podmínky pro její úpravu 

a veškeré další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele, 

l) náklady na služby notáře či jiné obdobné náklady, 

m) požadavek na případné zajištění nebo pojištění, 

n) informaci o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, 

lhůtě, během níž může být toto právo vykonáno, o dalších podmínkách pro výkon 

tohoto práva, včetně informace o povinnosti spotřebitele zaplatit čerpanou jistinu 

a příslušný úrok podle § 11 odst. 3, jakož i o částce úroku splatné za den, 

o) informaci o právech vyplývajících z odst. 3 a 4 a o podmínkách jejich uplatnění, 

p) informaci o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu 

věřitelů na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení, 

q) informaci o postupu v případě ukončení smluvního vztahu, 

r) informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím 

finančního arbitra, 

s) označení příslušného orgánu dozoru, a 

t) informaci o tom, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele 

namísto splácení spotřebitelského úvěru, povede k úplnému splacení spotřebitelského 

úvěru.
70

 

                                                           
70  Zákon č. 43/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., 

o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů In: Sbírka zákonů České republiky. 

2013, částka 19, s. 290-304. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=25395. ISSN 1211-1244. 
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(2) V případě možnosti přečerpání, kde spotřebitelský úvěr musí být splacen na 

požádání nebo do tří měsíců, musí smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, 

obsahovat: 

a) informace stanovené v odst. 1 písm. a) až c) a e), 

b) informace o právu na odstoupení od této smlouvy, lhůtě, během níž může být toto 

právo vykonáno, a dalších podmínkách pro výkon tohoto práva, 

c) upozornění, že spotřebitel může být kdykoliv vyzván ke splacení plné výše 

spotřebitelského úvěru, vyplývá-li tato možnost z této smlouvy, 

d) informace o poplatcích platných od okamžiku uzavření této smlouvy a o podmínkách, 

za nichž lze tyto poplatky změnit. 

(3) Dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích věřitele odkládá 

v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání 

jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě, musí 

obsahovat informace stanovené v odstavci 1 písm. a) až h), k) a p).“
71

 

3.5 Vývoj na trhu se spotřebitelskými úvěry v ČR 

Dle údajů ČLFA v roce 2013 i nadále roste podíl úvěrového financování na obchodech 

leasingových společností.  

Spotřebitelské úvěry 

 poskytovalo je 21 členských společností ČLFA, včetně řady leasingových společností, 

které je poskytují dodatkem k leasingovým produktům, 

 celkem byly poskytnuty úvěry pro osobní potřebu ve výši 34,41 mld. Kč (viz. Obr. 

3.1), 

 objem a podíl produktů (viz. Obr. 3.2): 

- osobní půjčky - 11,17 mld. Kč - 32,5 %, 

                                                                                                                                                                                     
 
71  Zákon č. 43/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., 

o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů In: Sbírka zákonů České republiky. 

2013, částka 19, s. 290-304. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=25395. ISSN 1211-1244. 
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- revolvingové úvěry - 12,23 mld. Kč  - 35,5 %, 

- financování v místě prodeje - 11,01 mld. Kč - 32 %.  

 objem spotřebitelských úvěrů na financování osobních aut meziročně poklesl o 0,4 % 

na 7,73 mld. Kč, jejich počet meziročně poklesl o 5 % na 50 883 úvěrů,    

 bylo uzavřeno celkem 936 193 smluv o spotřebních úvěrech:   

- 349 008 osobních půjček,  

- 187 605 revolvingových úvěrů,  

- 399 580 úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje.  

 počet aktivních úvěrových smluv na konci r. 2013 - 1 958 022,   

 objem pohledávek z aktivních úvěrových smluv na konci r. 2013 - 59,2 mld. Kč. 

 

Obr. 3.1 

 

Zdroj: ČLFA72 

 

 

 

                                                           
72  ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE. Statistika ČLFA (2007 - 2013) 

[online], © 2003-2012 ČLFA, [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: 

http://clfa.cz/index.php?textID=64 
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Obr. 3.2 

 

Zdroj: ČLFA73
 

Úvěry a splátkové prodeje pro podnikatele  

  Tento způsob financování je čím dál tím více využíván a i v roce 2013 jeho 

využívání rostlo. 

 poskytovalo je 30 členských společností ČLFA, 

 celková výše úvěrů - 35,43 mld. Kč, 

 meziroční zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 8,6 % (v rámci největších 15 

společností), 

 komoditní směrování (podrobněji v Obr. 3.3): 

- úvěry na osobní vozy - 40,1 %, 

- úvěry na nákladní automobily - 11,3 %,  

- úvěry na stroje a zařízení, včetně fotovoltaických zařízení - 29 %.    

 poskytnuto celkem 69 356 úvěrů, z toho 198 úvěrů na pořízení nemovitostí, 

 průměrná výše poskytnutého úvěru - 510 966,- Kč,  

 počet aktivních úvěrů na konci r. 2013 - 179 928,   

                                                           
73  ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE. Statistika ČLFA (2007 - 2013) 

[online], © 2003-2012 ČLFA, [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: 

http://clfa.cz/index.php?textID=64 
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 pohledávky z úvěrů na konci r. 2013 - 65 mld. Kč.  

Obr. 3.3 

 

Zdroj: ČLFA74
 

 

 

 

 
                                                           
74  ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE. Statistika ČLFA (2007 - 2013) 

[online], © 2003-2012 ČLFA, [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: 

http://clfa.cz/index.php?textID=64 
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4 PŘEDSTAVENÍ KONKRÉTNÍHO PŘÍPADU POŘÍZENÍ PŘEDMĚTU 

Pro praktickou část jsme zvolili uvedení příkladů financování nákupu nového vozidla, 

neboť i ze statistik ČLFA vyplývá, že osobní automobily jsou komoditou, která na našem trhu 

obsazuje nejvyšší příčky v žebříčku komoditního rozdělení trhu leasingu i úvěrů. Na 

jednotlivých příkladech užitého financování automobilu bude zřetelný průběh kontraktu, doba 

splácení, výše splátek, i celkové vynaložené prostředky na pořízení automobilu dle 

jednotlivých variant financování. Jejich porovnáním lze zjistit, dle konkrétních podmínek, 

jaká varianta bude po zákazníka podle jeho představ, zejména ekonomicky efektivnější. Pro 

většinu lidí rozhodujícím kritériem budou však již zmíněné celkové náklady na pořízení 

automobilu. Pro názornost je uvedena i varianta při pořízení nového návěsu nákladního 

vozidla, která ale díky charakteru podmínek nabídky má menší vypovídací schopnost než 

varianty předchozí.    

Snadná dostupnost nového automobilu pro co nejširší skupinu obyvatel nebyla 

v Čechách vždy samozřejmostí pro svou finanční náročnost. S finančními službami se 

automobily stávají běžnou komoditou pro firmy, jednotlivce i rodiny. Jak se vyvíjejí 

automobily, tak neustále se mění i způsob jejich financování. Nákup motorových vozidel 

v současnosti běžně financují banky, nebankovní společnosti a také specializované finanční 

firmy, často založené přímo samotnými automobilkami. Inovace ve finančních službách 

přináší stále lepší dostupnost a možnost pořízení automobilu. 

V posledních letech při nákupu nového vozu je zřejmé, že vhodnější je použít část 

hotovosti na akontaci v rámci značkového financování a část si ponechat pro nenadálou 

potřebu a zbývající část vložit do produktů s výhodným zhodnocením. Není třeba čekat na 

naspoření celé částky na koupi vozidla. Dostačující je mít k dispozici peníze na akontaci, 

například 30 % z pořizovací ceny vozu, zbývající část uhradit pomocí vhodného finančního 

produktu. Jak vyplývá i ze statistických informací, dříve byl více využíván leasing, v dnešní 

době je více využíván úvěr. Záleží jen na zákazníkovi, jakou si zvolí výši splátky předem, 

jakou měsíční splátku, délku smlouvy, zůstatkovou hodnotu a zda splátky budou zahrnovat 

i pojištění apod.
75

  

                                                           
75 ŠPRINCL, David. Financování aut. Příloha Světa motorů. 2014, č. 1, s. 51. ISSN 0039-
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Nákup vozidla, zajištění jeho financování znamená dlouhodobější pravidelné výdaje 

z rodinného rozpočtu. U financování úvěrem je důležitá hodnota peněz, tato služba jako každá 

jiná má svou cenu, v tomto případě úrok. Je nutné proto srovnávat. Pro srovnání jednotlivých 

finančních nabídek se používá RPSN, tedy celkové roční náklady spojené s financováním 

a k nim je nutno zahrnout i pojištění. 

Společnosti, které se nespecializují na financování nákupu auta s doprovodnými 

službami, pojištění do RPSN nezahrnují a musí si jej zákazník pořídit zvlášť. Specialisté 

značkového financování mají pojištění započítané, což je pro zákazníka srozumitelnější. Je 

nutno zvážit svou finanční situaci a porovnat více nabídek.  

Odborníci doporučují podívat se například na dokument 10+1 zodpovědného 

spotřebitele od České leasingové a finanční asociace, který veřejnosti radí, jak si vybrat 

partnera pro financování v případě, že se dostane zákazník do obtížné životní situace, měla by 

mu být finanční společnost schopná vyjít vstříc, například odkladem splátek či novým 

platebním kalendářem (například při ztrátě zaměstnání apod.).
76

 Dokument je také součástí 

příloh této práce. 

Společnosti financující nákupy vozů ve spolupráci s dovozci či výrobci automobilů 

připravují společné kampaně pro podporu prodejů. Tak si mohou zájemci o koupi konkrétního 

vozidla, ještě před návštěvou autosalonu, podívat například na 3D Car Configurátory, které 

jsou dostupné na příslušných webech továrních značek. Mohou si tak zjistit jak bude probíhat 

celé financování konkrétní specifikace včetně pojištění apod. Zákazníkovi se zobrazí celková 

cena vozu, výše celkové měsíční splátky s pojištěním i finanční vyjádření dodatečné výbavy 

v měsíční splátce. Interaktivní systém rovněž umožní srovnání s úvěrem od banky. Kalkulace 

je možné uložit a probrat s prodejcem nebo vše odbavit přímo v showroomu, kde si vybere 

zákazník konkrétní způsob financování a je-li jím vybraný vůz skladem, může v něm i do 

hodiny odjet.
77

 Toto nabízí například společnost Škoda, jejímiž produkty se v praktické části 

zabýváme. 

                                                           
76 ŠPRINCL, David. Financování aut. Příloha Světa motorů. 2014, č. 1, s. 51. ISSN 0039-

7016. 
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Pro výběr optimálního financování je výhodné se u prodejce poptat akční nabídky 

a značkové financování, to srovnat například na internetu s více nabídkami u konkrétního 

auta. Je nutné sledovat, kolik činí úroky, RPSN a celková částka, kterou nakonec zákazník 

zaplatí. Přednostně je třeba hledat financování bez poplatků za správu a vedení smlouvy. 

Velmi důležité je se zajímat, kolik bude stát povinné ručení. Rovněž se informovat i na další 

benefity, které může zákazník v rámci financování získat. Nutné je zohlednit také náklady 

spojené s provozem daného vozidla a ptát se na možnou budoucí prodejní cenu. Pojištění pro 

případ nemožnosti splátek či při odcizení nebo zničení vozu je nutné mít také na zřeteli. 

Podrobně si pročíst celý návrh smlouvy a nenechat se do ničeho vnutit by mělo být 

samozřejmostí při rozhodování.  

Pořízení nového vozu se značkovým financováním má přednost ve výhodném úročení 

nebo dokonce ve financování bez navýšení, tak pro balíček pojištění za zvýhodněné sazby od 

exkluzivního pojišťovacího partnera a bez poplatků za uzavření a vedení smlouvy. V této 

variantě je výše splátek garantovaná po celou dobu trvání smlouvy, flexibilní přístup při 

řešení požadavků klienta i krizových situací. Splátky lze rozložit v čase (částka zaplacená za 

rok má nižší hodnotu než částka zaplacená nyní) a také v tomto případě zůstává rezerva pro 

nenadálé situace ve volných financích, které tak může klient využít k jinému účelu nebo je 

nechá zhodnotit.
78
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4.1 Porovnání nabídek 

 

Jako první jsme zvolili porovnání nabídky na pořízení automobilu Škoda od 

společnosti ŠkoFIN, s. r. o., která nabízí jak možnost financování leasingem, tak 

i spotřebitelským úvěrem. Tento způsob značkového financování jsme zvolili proto, že 3 lidé 

ze 4, kteří chtějí úvěr, si jej vyřídí přímo u dealera. 

 

1) pořízení automobilu Škoda v roce 2013 

NABÍDKA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU ŠkoFIN, s. r. o. 

Značka/modelová řada:  Škoda Octavia liftback 1.8 TSI Elegance 132 kW 

Klient:    právnická a fyzická osoba podnikatel  

Pořizovací cena vč. DPH: 619 999,99 Kč  Sazba DPH: 21,00% 

Tab. 4.1 

ŠkoFIN Akce:  

Škoda Light Universal, Octavia, Yeti, Superb-leasing 

  

 Cena 619 999,99 Kč 

 Splátka úvěru 10 676,48 Kč 

 Splátka pojištění 1 383,00 Kč 

 Splátka s pojištěním 12 059,48 Kč 

 Doba splácení 48 měsíců 

 Splátka předem 186 000,- Kč 

 Splátka předem % 30 % 

 Roční úroková sazba (p.a.) 8,40 % 

 Celkové platby s pojištěním 578 855,04 Kč 

 Celkem zaplacená částka za pořízení automobilu: 764 855,04 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování dle přílohy 

 

NABÍDKA FINANČNÍHO LEASINGU ŠkoFIN, s. r. o. 

Značka/modelová řada:  Škoda Octavia liftback 1.8 TSI Elegance 132 kW 

Klient:    právnická a fyzická osoba podnikatel  

Pořizovací cena vč. DPH: 619 999,99 Kč  Sazba DPH: 21,00% 
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Tab. 4.2 

ŠkoFIN Akce:  

Škoda Light Universal, Octavia, Yeti, Superb-leasing 

  

 Cena 619 999,99 Kč 

 Splátka leasingu vč. DPH 7 686,63 Kč 

 Splátka pojištění 2 041,00 Kč 

 Splátka s pojištěním 9 727,63 Kč 

 Doba splácení 48 měsíců 

 Splátka předem 186 000,- Kč 

 Splátka předem % 30 % 

 Roční úroková sazba (p.a.) 9,44 % 

 Kupní (zůstatková) cena vč. DPH 186 000,- Kč 

 Celkové platby s pojištěním 466 926,24 Kč 

 Celkem zaplacená částka za pořízení automobilu: 652 926,24 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování dle přílohy 

 

2) pořízení automobilu Škoda v roce 2013 

Tato varianta se od předchozí liší délkou splácení. Blíží se více skutečným nákupům, 

neboť leasing se sjednává především na delší časová období. Jak lze vyčíst z celkových 

plateb, poměrně velký rozdíl mezi leasingem a úvěrem, se u této varianty téměř smazává.   

NABÍDKA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU ŠkoFIN, s. r. o. 

Značka/modelová řada:  Škoda Octavia liftback 1.8 TSI Elegance 132 kW 

Klient:    právnická a fyzická osoba podnikatel  

Pořizovací cena vč. DPH: 619 999,99 Kč  Sazba DPH: 21,00% 

Tab. 4.3  

ŠkoFIN Akce:  

Škoda Light Inclusive 

  

 Cena 619 999,99 Kč 

 Splátka úvěru 7 693,62 Kč 

 Splátka pojištění 1 383,00 Kč 

 Splátka s pojištěním 9 076,62 Kč 

 Doba splácení 72 měsíců 

 Splátka předem 186 000,- Kč 

 Splátka předem % 30 % 

 Roční úroková sazba (p.a.) 8,40 % 

 Celkové platby s pojištěním 653 516,64 Kč 

 Celkem zaplacená částka za pořízení automobilu: 839 516,64 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování dle přílohy 
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NABÍDKA FINANČNÍHO LEASINGU ŠkoFIN, s. r. o. 

Značka/modelová řada:  Škoda Octavia liftback 1.8 TSI Elegance 132 kW 

Klient:    právnická a fyzická osoba podnikatel  

Pořizovací cena vč. DPH: 619 999,99 Kč  Sazba DPH: 21,00% 

Tab. 4.4 

ŠkoFIN Akce:  

Škoda Light Universal, Octavia, Yeti, Superb-leasing 

  

 Cena 619 999,99 Kč 

 Splátka leasingu vč. DPH 6 678,12 Kč 

 Splátka pojištění 2 041,00 Kč 

 Splátka s pojištěním 8 719,12 Kč 

 Doba splácení 72 měsíců 

 Splátka předem 186 000,- Kč 

 Splátka předem % 30 % 

 Roční úroková sazba (p.a.) 9,62 % 

 Kupní (zůstatková) cena vč. DPH 124 000,- Kč 

 Celkové platby s pojištěním 627 776,64 Kč 

 Celkem zaplacená částka za pořízení automobilu: 813 776,64 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování dle přílohy 

 

3) pořízení návěsu nákladního vozidla v roce 2014 

Jako třetí příklad jsme zvolili pořízení návěsu prostřednictvím leasingu nebo pomocí 

úvěru od společnosti ČSOB Leasing, a. s. Díky charakteru nabídky má však tento příklad 

menší vypovídající hodnotu, neboť výše akontace se pro leasing a úvěr liší. Z tohoto příkladu 

si lze také vytvořit představu o výhodnosti jednotlivých způsobů financování, protože 

výsledné celkové náklady na pořízení návěsu se liší minimálně, i přes 10 % rozdíl 

v akontacích.  

 

NABÍDKA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU ČSOB Leasing, a. s.  

Předmět smlouvy:  nákladní vozidla - NÁVĚSY 

Klient:    právnická a fyzická osoba podnikatel  

Pořizovací cena vč. DPH: 35 090,- EUR  Sazba DPH: 21,00 % 
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Tab. 4.5 

ČSOB 

Leasing, 

a.s. 

Akce:  

NÁVĚSY – Individuální nabídky  - zákaznický úvěr v EUR 

(přímá distribuce) 

  

 Cena 35 090 EUR 

 Splátka  559 EUR 

 Doba splácení 54 měsíců 

 Podíl zákazníka na poř. ceně (Splátka předem) 7 018 EUR 

 Podíl zákazníka z poř. ceny v. DPH 20 % 

 Celkové platby  30 186 EUR 

 Celkem zaplacená částka za pořízení: 37 204 EUR 

*) Tato nabídka nezahrnuje pojištění 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

NABÍDKA FINANČNÍHO LEASINGU ČSOB Leasing, a. s.  

Předmět smlouvy:  nákladní vozidla - NÁVĚSY 

Klient:    právnická a fyzická osoba podnikatel  

Pořizovací cena vč. DPH: 35 090,- EUR  Sazba DPH: 21,00 % 

Tab. 4.6 

ČSOB 

Leasing, 

a.s. 

Akce:  

NÁVĚSY – Individuální nabídky (přímá distribuce) 

  

 Cena 35 090 EUR 

 Doba splácení 54 měsíců 

 Jednorázová splátka předem vč. DPH 3 509 EUR 

 Splátka vč. DPH 628 EUR 

 Jednorázová splátka předem z pořizovací ceny v % 10 % 

 Celkové platby  33 912 EUR 

 Celkem zaplacená částka za pořízení: 37 421 EUR 

*) Tato nabídka nezahrnuje pojištění 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 VYHODNOCENÍ VARIANT Z POHLEDU PRÁVNÍHO I EKONOMICKÉHO 

Tato kapitola se zabývá vyhodnocením předložených variant pořízení motorového 

vozidla a nákladního návěsu od dvou finančních institucí - ŠkoFIN, s. r. o. a ČSOB Leasing, 

a. s., v letech 2013 a 2014. Pro úplnost bude také uvedeno pořízení majetku koupí za hotové, 

aby byly představeny nejčastější možnosti financování. 

  

5.1 Koupě za hotové 

Základním předpokladem koupě majetku v hotovosti je, že subjekt má k dispozici 

dostatek volných peněžních prostředků. Přesto i v této situaci, kdy jsou volné peněžní 

prostředky k dispozici, nemusí být koupě za hotové automaticky nejvhodnější formou 

pořízení majetku, a je nutno zvážit, zda není vhodnější tyto prostředky vynaložit na jiný účel 

a je nutno také posoudit tzv. náklady obětované příležitosti. Náklady obětované příležitosti lze 

definovat jako nerealizovaný prospěch druhé nejlepší varianty umístění volných peněžních 

prostředků.  

Hlavní výhodou tohoto financování je, že se dotyčný službě nezadlužuje, koupí 

majetku se stává okamžitě jeho vlastníkem, není nijak omezován možností nakládání s tímto 

majetkem a jeho peněžní toky nejsou zatíženy v dalších obdobích nutností úvěrových či 

leasingových splátek ani dalších nákladů spojených s alternativními formami pořízení. 

Nutnost vysokého jednorázového výdaje hotovosti negativně se promítajícího do cash-flow 

v okamžiku pořízení je hlavní nevýhodou tohoto způsobu pořízení. Také u většiny 

dlouhodobého majetku je nevýhodnou skutečnost, že dle zákona o daních z příjmu nelze 

náklady na pořízení považovat pro daňové účely za výdaje daňově uznatelné. Daňovým 

nákladem se v případě odepisovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

rozumí pouze daňové odpisy vypočtené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

o daních z příjmu (§ 26 až § 33 ZDP). Jednorázový výdaj hotovosti uskutečněný v jednom 

roce je z hlediska ZDP obvykle nutno rozložit do více zdaňovacích období, což není z čistě 

ekonomického hlediska nejefektivnější.
79

  

 

                                                           
79 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 
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5.2 Úvěr versus leasing 

Při rozhodování o způsobu pořízení majetku na úvěr či formou leasingu jsou klíčové 

tři oblasti: 

1. administrativní náročnost a právo disponování s majetkem, 

2. daňové dopady, 

3. finanční náročnost pořízení.  

Leasing je v ČR populární zejména díky skutečnosti, že ve srovnání s pořízením 

majetku na úvěr je tento způsob pořizování majetku administrativně méně náročný. K sepsání 

leasingové smlouvy stačí zpravidla pouze potvrzení o výši příjmu u fyzické osoby, popsání 

rodinného stavu žadatele a písemný souhlas partnera s pořízením majetku na leasing. 

V případě osob vedoucích účetnictví je vyžadována často účetní uzávěrka a někdy mezitímní 

účetní uzávěrka aktuálního roku. V případě úvěru je také obvykle nutné uvádět ručitele nebo 

ručit samotným vozem. Administrativní náročnost u úvěru je obvykle vyšší, v poslední 

době však banky a jiné úvěrové instituce přistupují pod tlakem leasingových společností 

k omezování této složitosti. Banka je oproti leasingové společnosti v nevýhodě, neboť půjčuje 

peníze na majetek, který nebude jejím vlastnictvím, nýbrž vlastnictvím kupujícího. Proto je 

nutno trvat na zajištění od mnohem nižších částek, než je tomu u leasingu. Z hlediska práva 

volně disponovat s majetkem se situace mění, neboť při pořízení majetku na úvěr se kupující 

stává vlastníkem kupovaného majetku okamžitě podpisem kupní smlouvy, naproti tomu 

v případě pořízení na leasing je po celou dobu leasingu majetek ve vlastnictví leasingové 

společnosti. Z toho vyplývá omezení nájemcových práv s majetkem volně nakládat (provádět 

úpravy či technické zhodnocení). Toto omezení v případě úvěru neplatí.
80

  

Z hlediska daňových dopadů platí, že za podmínek stanovených ZDP je u leasingu 

daňově uznatelným nákladem placené nájemné a u úvěru jsou to placené úroky. 

Poplatky spojené s uzavřením a vedením úvěrových účtů a leasingových smluv jsou také 

daňovým nákladem dle ZDP. Také daňové odpisy lze uplatňovat do daňových nákladů 

okamžitě a to v případě pořízení majetku na úvěr. Až na některé výjimky v případě leasingu 

tuto možnost nájemce nemá. Daňové odpisování ve většině případů provádí pronajímatel. 

Také vzhledem k daňovým omezením nelze uzavřít leasingovou smlouvu na kratší dobu než 

                                                           
80 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 
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3 roky. Akontace způsobuje, že samotné leasingové splátky bývají v absolutních hodnotách 

nižší než splátky úvěrové. Daňovou úsporu akontace relativně snižuje skutečnost, že se pro 

daňové účely rozkládá na celou dobu trvání smlouvy. 

Finanční náročnost pořízení je pravděpodobně nejdůležitější kritérium při 

rozhodování o formě pořízení majetku. Vzájemným porovnáváním jednotlivých metod 

financování z tohoto hlediska se zabývají postupy aplikované finanční matematiky.  Jednou 

z možností jak porovnat výhodnost leasingového nebo úvěrového financování je například 

metoda čisté výhody leasingu. Jde o porovnání čisté současné hodnoty investice financované 

leasingem a financové z úvěru. Platí-li, že čistá současná hodnota investice financované 

leasingem je větší než čistá současná hodnota investice financované z úvěru, je vhodné pořídit 

majetek formou leasingu a naopak.
81

 Další užívanou metodou je metoda diskontovaných 

nákladů na leasing a úvěr. Při této metodě se nejdříve kvantifikují náklady (snížené 

o daňovou úsporu), které vzniknou nájemci v souvislosti s leasingem; obdobně se určí 

náklady v souvislosti s úvěrem; obojí náklady se diskontují (přepočet budoucí hodnoty na 

současnou hodnotu, zohlednění fakturou času do peněžní hodnoty), vybere se varianta 

financování, která má nejnižší celkově diskontované náklady.
82

  

Možnost odebrání předmětu leasingu v případě, že leasingová společnost 

zbankrotuje, nebo pokud klient významně poruší podmínky smlouvy (např. hrubé porušení 

platebního kalendáře, atd.), je také důležitým kritériem výběru způsobu financování. 

V případě úvěru, pokud klient poruší úvěrovou smlouvu, zabavení automobilu není první 

možností, kterou obvykle banka využije. 

 

 

 

 

                                                           
81 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2012. 120 s. ISBN 978-80-247-4081-2. 

 
82  MAKKI, Marek. Leasing, smlouva o koupi najaté věci. Brno, 2006. Bakalářská práce. 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. 
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5.3 Výhody a nevýhody leasingu pro uživatele a poskytovatele 

 

Výhody leasingu pro uživatele: 

 leasing může krýt až 100 % nákladů na pořízení daného předmětu, v některých 

případech se nepožaduje žádný počáteční vklad nebo záloha, 

 leasing neváže provozní kapitál nebo úvěry, 

 v leasingu se nevyskytují úvěrové podmínky a investiční omezení, 

 leasingové poplatky bývají stanoveny pevně a tím poskytují podklady pro kalkulaci 

budoucích nákladů, 

 leasingové společnosti nabízejí i určité doprovodné služby (např. pojištění, servis),  

 leasing poskytuje výhody pro cash-flow - splátky nájemného umožňují rozpočtování 

a prognózy této finanční kategorie, přičemž lhůta leasingu je obvykle odvozena 

z užitečné životnosti zařízení, 

 obrana proti inflačnímu vývoji, pokud je zařízení nakupováno za běžnou cenu 

a spláceno z budoucích výnosů, 

 způsob, jak získat k dlouhodobému užívání větší majetkové složky bez zvýšení 

kapitálové základny, 

 leasing ve vyspělých zemích zjednodušuje i daňové a účetní řízení (odpisy z majetku 

jsou totiž záležitostí a povinností vlastníka), 

 leasing může být i jinak výhodný z hlediska daňového, může totiž jít o odečitatelnou 

položku (provozní náklady),
83

 

 vyřízení leasingové smlouvy může být rychlejší než získání úvěru, 

 riziko inflace obvykle nese leasingová firma, 

 po dohodě s leasingovou společností lze sjednat nepravidelné splátky nebo splátky 

vázané na skutečné výkonové parametry zakoupeného zařízení.
84

  

 

 

 

                                                           
83 MAREK, Karel. Smluvní typy druhé hlavy třetí části obchodního zákoníku. 2. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 1998. 347 s. ISBN 80-210-1749-X. 

 
84 MAREK, Karel. Smluvní typy druhé hlavy třetí části obchodního zákoníku. 2. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 1998. 347 s. ISBN 80-210-1749-X. 
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Nevýhody leasingu pro uživatele: 

 výše leasingových poplatků - zahrnují pořizovací cenu najímaného předmětu, finanční 

náklady a odměnu najímatele, 

 výrazně omezená vlastnická práva k předmětu leasingu, neboť po celou dobu 

pronájmu patří leasingové společnosti (např. nemožnost provádět úpravy bez 

souhlasu), 

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

výhodu daňových odpisů, i když předmět dále využívá, 

 některá vlastnická rizika jsou přenášena na nájemce, např. v případě odcizení nebo 

totálního zničení předmětu, pokud není poskytnuta náhrada od pojišťovny v plné výši, 

 nájemce může smlouvu vypovědět s rizikem vysokého finančního penále.
85

 

 

Výhody leasingu pro poskytovatele: 

 umožňuje diverzifikaci úspěšných transakcí a tím rozšiřuje možnosti pro úspěšné 

finanční podnikání a dosahování zisků, 

 může eventuálně snižovat i podnikatelské riziko, neboť pro vlastníka je snadnější 

získat zpět pronajatý majetek, než je tomu např. v případě hypotéky; hodnota zpět 

získaného majetku může být sice snížena špatným zacházením, ale zkušenosti ze zemí 

s rozvinutou ekonomikou ukazují, že stabilita při těchto operacích vzrůstá, 

 leasing za určitých podmínek může zvýšit ziskovou marži, protože vlastník při vhodné 

hospodářské politice získává doplňkový výnos z poskytovaných služeb, 

 leasingová smlouva může být uzavřena rychleji než např. smlouvy investiční.
86

  

 

Nevýhody leasingu pro poskytovatele: 

 návratnost investice v krátkodobém měřítku,  

 podnikatelské riziko. 

                                                           
85  MAKKI, Marek. Leasing, smlouva o koupi najaté věci. Brno, 2006. Bakalářská práce. 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. 

 
86 MAREK, Karel. Smluvní typy druhé hlavy třetí části obchodního zákoníku. 2. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 1998. 347 s. ISBN 80-210-1749-X. 
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5.4 Výhody a nevýhody financování úvěrem pro klienta i poskytovatele 

 

Výhoda koupě financované úvěrem je především v získání majetku do vlastnictví za 

použití cizích zdrojů. S tím souvisí i daňové výhody, protože majetek splňující podmínky dle 

ZDP může být odepisován a také mohou být daňově uznatelné i odpisy za zaplacené úroky, 

jako náklad při splnění podmínek uvedených v ZDP. Kupující má možnost snížit základ daně 

o veškeré náklady spojené s pořízením majetku (o cenu pořizovaného majetku i úrokové 

náklady).  

Mezi nevýhody financování úvěrem patří placení úroků bance, případně 

administrativní náklady spojené s poskytnutým úvěrem. Rovněž také zvýšené zadlužení 

podnikatelského subjektu, které je patrné i z pasivní stránky rozvahy společnosti. Časově 

náročnější je získání úvěru a v některých případech může dojít k zamítnutí jeho poskytnutí - 

při vyšším zadlužení, při nedisponování dostatečným majetkem pro účely ručení bance anebo 

banka může shledat podnikatelský záměr nevyhovujícím. Totéž platí při jednání o vstupu 

strategického partnera, jednáních s potenciálními investory či skóringu ze strany jejich 

obchodních partnerů.
87

  

Výhody spotřebitelského úvěru pro klienta: 

 majetek získá do svého vlastnictví ihned, 

 daňové výhody - majetek lze hned odepisovat a zaplacené úroky mohou být daňově 

uznatelným nákladem při splnění podmínek uvedených v ZDP, 

 možnost využití i neúčelového úvěru - lepší vyjednávací pozice při výběru následného 

financovaného aktiva, 

 velký výběr produktů šitých na míru různých potřeb klientů. 

 

Nevýhody spotřebitelského úvěru pro klienta:  

 placení úroků a dalších administrativních poplatků se službou spojených, 

 časově náročnější získání úvěru.
88
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Výhody spotřebitelského úvěru pro poskytovatele: 

 vyšší úrokové sazby = vyšší zisk, 

 často jednorázový poplatek za sjednání úvěru, 

 u úvěrů na vyšší částky jsou u klientů požadovány záruky/ručitel. 

 

Nevýhody pro poskytovatele: 

 vyšší riziko z důvodu neznámého účelu financování.
89
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5.5 Shrnutí 

Výhodnějším se na první pohled zpravidla jeví bankovní úvěr, pro nižší úrokovou 

sazbu, než která se vyskytuje u leasingu, což potvrzují i v předešlé kapitole představené 

varianty konkrétních případů financování koupě vozidla a návěsu.  

 Srovnáním celkových plateb však vychází příznivěji leasing.  Je to dáno tím, že při 

úvěru je třeba z vlastních zdrojů financovat i 21procentní sazbu DPH z ceny vozu, oproti 

leasingu, kdy si tuto částku může leasingová společnost odečíst.  

U leasingové společnosti se tedy úrok počítá z nižší částky než u bankovního úvěru. 

Pro leasing hovoří v mnoha případech ještě také to, že leasingové společnosti přicházejí 

poslední dobou v důsledku tvrdého konkurenčního boje s velmi zajímavými prodejními 

akcemi týkajícími se zejména havarijního pojištění a povinného ručení. To bývá velmi často 

zdarma nebo za velmi výhodných podmínek. Obecně se však dá říci, že pro nákup nového 

vozu je téměř vždy výhodnější leasing než spotřebitelský úvěr.
90

 

Společnost Škoda, jíž patří okolo 30 % trhu s osobními automobily v ČR, však uvádí, 

že až 80 % jejich klientů využívá úvěr. To má na svědomí několik faktorů. Prvním z nich je, 

že ceny aut na úvěr se občas vypočítávají z nižších částek než u hotovosti. Smlouvy se také 

pojí často s výhodným pojištěním a doprovází je i jiné zajímavé služby. Na trhu se také čím 

dál tím častěji setkáváme s nabídkami financování s nulovým navýšením. Jde o nejvyšší 

stupeň partnerské spolupráce mezi leasingovou společností, dodavatelem vozu a pojišťovnou, 

kdy se snaží vytvořit nabídku konkurenceschopnou ceně při koupi za hotové.
91
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat leasing a spotřebitelský úvěr, a to z pohledu 

právního a ekonomického, představení konkrétních případů pořízení majetku a následné 

srovnání výhod i nevýhod pořízení tohoto majetku dle jednotlivých způsobů financování. 

Metodou práce byla analýza právních předpisů, dat ČLFA a informací z odborné literatury, 

k následné syntéze získaných poznatků. 

Leasing lze charakterizovat jako pronájem hmotných či nehmotných statků a práv, 

kdy pronajímatel poskytuje za úplatu nebo jiné peněžní plnění právo danou věc v průběhu 

doby používat. Rozhodná je skutečnost, že majetek po dobu pronájmu zůstává ve vlastnictví 

pronajímatele. Díky absenci konkrétní úpravy leasingu v právním řádu České republiky je 

nutné pro sjednání leasingové smlouvy využívat nepojmenovanou smlouvu dle § 1746 odst. 2 

občanského zákoníku, a také postupovat částečně dle ustanovení občanského zákoníku, která 

se týkají smlouvy o výpůjčce a nájemní smlouvy.   

Spotřebitelský úvěr je možno definovat, jako účelové či neúčelové poskytnutí 

finančních prostředků bankou, nebankovní institucí či osobou se živnostenským oprávněním 

klientovi jako fyzické osobě, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci 

samostatného výkonu svého povolání. Smlouvy, kterými se spotřebitelský úvěr sjednává, 

představují specifický dílčí typ občanskoprávních spotřebitelských smluv, které se řídí 

především občanským zákoníkem a zákonem o spotřebitelském úvěru.  

Leasing i úvěr jako forma podnikání mají na trhu své opodstatnění, a to především 

díky: 

 rostoucí potřebě kapitálových investic v důsledku zostřující se konkurence při 

snižující se schopnosti jednotlivých podnikatelů samofinancovat tyto potřeby, 

 velkým rizikům pro kapitál vnášený do investic,  

 rozhodující roli faktoru času v úspěchu na trhu, 

 rychlému morálnímu a hospodářskému zastarávání výrobků dlouhodobé spotřeby.
92
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Navzdory mnohým podobnostem těchto dvou způsobů financování, jsou pro 

zákazníka podstatné především rozdíly, a proto základní rozdíly mezi úvěrem a leasingem 

shrnuje tabulka 6.1 (z hlediska vlastnictví automobilu, předčasného splacení, z hlediska 

pojištění, ceny, doby a místa vyřízení, z hlediska předčasného ukončení z důvodu odcizení či 

totálního zničení apod.). Tabulka je koncipována tak, že jsou vedle sebe postaveny vlastnosti 

leasingu a úvěru, a barevně rozlišeny dle výhodnosti pro zákazníka, kde představuje zelená 

barva výhodu a červená barva nevýhodu v porovnávané kategorii pro příslušný způsob 

financování.  

 

Tab. 6.1 

 LEASING ÚVĚR 

1. 
Automobil je ve vlastnictví leasingové 

společnosti po dobu splácení. 

Automobil je od počátku majetkem 

zákazníka. 

2. 
Většinou nelze splatit dříve, než 

stanovuje smlouva. 
Flexibilita akontace a doby splácení. 

3. 

Splácí se také i pojištění na účet 

leasingové společnosti (ve zvolené 

splátce měsíční apod). 

Pojištění se platí zvlášť, zpravidla v ročním 

intervalu předem (časová hodnota peněz). 

4. 
Leasing bývá celkově levnější než úvěr, 

bez nutnosti vysoké hotovosti. 

Celkově dražší než leasing, potřeba ručitele 

u úvěru na vyšší částku. 

5. 
Rychlost a vyřízení žádosti 

administrativně méně náročné. 

Rychlost vyřízení žádosti delší než 

u leasingu (v závislosti na objemu). 

6. 
Smlouva se vyřizuje většinou u prodejce 

automobilu, což je i časově efektivnější. 

Úvěrovou smlouvu je zpravidla nutné 

vyřídit v bance. 

7. 

Nutnost zvážit nenadále situace 

a problémy: předčasné ukončení 

leasingové smlouvy (penále), odcizení 

nebo totální zničení vozidla apod. 

Vozidlo je majetkem leasingové 

společnosti a té patří pojistné plnění, 

event. požaduje na klientovi i doplatek 

v rozdílu apod. 

Při odcizení nebo totálním zničení auta 

náleží pojistné plnění majiteli auta. 

8. 
Leasingové společnosti nabízí 

pojištění, servis apod. 

Vlastník vozidla si hradí veškeré servisní 

náklady 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jasnou odpověď na otázku, zda zvolit leasing, úvěr nebo případně koupi za hotové, 

tedy obecně nelze podat. Je na každém klientovi, jakou váhu přisoudí výhodám a nevýhodám 

jednotlivých produktů. Pokud například nemá hotovost ani na splacení akontace a získat úvěr 

by pro něj neměl být problém, pravděpodobně zvolí úvěr. Pokud naopak má již část peněz 

naspořenu, vyřizování žádosti o úvěr je pro něj příliš časově náročné, objeví se vhodná 

nabídka leasingové společnosti, a v případě pořízení vozidla netrvá na „svém jméně“ 

v technickém průkazu vozidla, uzavře raději leasing.  
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