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1 ÚVOD 

 

Fleet management1 představuje aktivity spojené s řízením firemního vozového parku. 

Řízení firemních vozových parků je totiž na první pohled aktivita relativně jednoduchá a 

rutinní, avšak při hlubším poznání problematiky je zřejmé, že je to jedna ze strategicky 

významných činností firmy či organizace a měla by být na strategické úrovni i řízena a 

plánována. Pro firmy a veškeré organizace fleet management obecně představuje oblast 

významných potenciálních úspor, pokud je s ní nakládáno správně, ale i zdroj zcela 

nečekaných nákladů a rizik, pokud je podceněna. 

 

Fleetové odvětví v kategoriích vozidel M1 (osobní) a N1 (nákladní) patří k jedněm             

z nejvýznamnějších segmentů české ekonomiky, ročně se na něm odehrají obchodní 

transakce převyšující 200 mld. Kč. [12] Dynamika jeho vývoje je tedy důležitá pro řadu 

firem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Fleet management zahrnuje všechny činnosti, jež souvisí s pořízením, správou, starostlivostí, obnovou a odpisem  

vozidel ve vozových parcích nejrůznějších společností. [12] 

  Fleet management znamená výběr, nákup, financování nákupu, právní ošetření propůjčování a používání vozidel 
zaměstnanci nebo uživateli, pojištění, opravy a servisní prohlídky, péče o pneumatiky, likvidace škod, odprodej vozidel.  
[2] 

  Fleet management je označením celé skupiny informačních technologií zabývajících se sledováním vozidel a jejich 
parametrů. [10] 
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1.1 CÍL PRÁCE A PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ 

 

Cílem mé diplomové práce je popis a hodnocení současného stavu nákupu a správy 

vozového parku ve společnosti WALMARK, a.s. (dále jen Walmark) a dále pak provedení 

analýzy alternativních forem financování vozového parku se závěrečným doporučením 

optimální varianty financování. 

 

Teoretická část diplomové práce je věnována obecnému pohledu na správu a řízení 

firemního vozového parku. Dále pak charakterizuje náklady, které jsou s provozem a 

financováním fleetu2 spojené, a popisuje možné varianty financování vozového parku se 

zaměřím na jejich přednosti i nedostatky. Závěr teoretické části je věnován metodám 

stanovení nákladů vlastního a cizího kapitálu, které budou dále aplikovány k výpočtům. 

 

Třetí kapitola představuje společnost Walmark jako přední tuzemskou farmaceutickou 

firmu zaměřenou na distribuci a prodej potravinových doplňků a léčiv.  

 

Praktická část diplomové práce je rozčleněna do tří oblastí. První popisuje současný 

způsob správy a řízení vozového parku ve společnosti Walmark. Druhá část je zaměřena na 

podrobnou analýzu nákladů jednotlivých forem financování vozového parku a jejich vliv 

na peněžní toky ve společnosti. Poslední část je shrnutím a obsahuje SWOT analýzu 

jednotlivých variant financování. 

 

Závěrečná kapitola je doporučeným návrhem na optimální financování vozového parku ve 

společnosti Walmark.  

 

Ve své práci se budu opírat především o uvedenou literaturu, vlastní úvahy i odborné rady 

pracovníků Walmark a doporučené interní materiály společnosti. 

  

 

 

 

                                                             
2
 Fleet – vozový park (podniku) 
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2 FINANCOVÁNÍ VOZOVÉHO PARKU – TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 FLEET MANAGEMENT - OBECNÝ POHLED NA PROBLEMATIKU  

 

Pořízení a provozování vozového parku není jen vstupní náklad, ale i náklad průběžný po 

celou dobu životního cyklu automobilů ve firmě. Důležitá je i skutečnost, že v budoucnu 

nastane potřeba ojetá vozidla prodat. Proto nelze nahlížet na ekonomickou stránku věci jen 

při pořizování nových vozů, ale i na náklady spojované s jejich provozem a na případné 

náklady spojené s jejich prodejem, resp. výší výnosu z tohoto prodeje. Zkušenosti 

provozovatelů vozových parků ukazují, že orientace na jednu izolovanou stránku věci 

znamená podcenění a zvýšení nákladů u dalších položek a takové rozhodování je               

v důsledku nesprávné. Rovněž tak se často zapomíná na to, že vozový park firmu 

reprezentuje. 

 

Náhled na fleet management a jeho význam se mohou lišit podle vztahu k firmě a 

vymezeným rolím. V zásadě lze vymezit tři kategorie pozic [10] s rozhodovací 

kompetencí, jejichž preference se mohou různit. První z nich jsou vlastníci firmy (popř. 

prezentovaní dozorčím orgánem), druhou jsou top manažeři firmy a třetí pak vlastní fleet 

manager3. V ideálním případě se jejich zájmy a motivace prolínají, přesto však některé 

zájmy a preference mohou být pouze dílčí. 

 

V každém případě však způsob zvládnutí fleet managementu významně ovlivňuje několik 

oblastí, které jsou zjevně předmětem zájmu všech výše uvedených skupin: [10] 

 

• kvalita péče o zákazníka, 

• image firmy, 

• konkurenční pozice firmy, 

• ziskovost firmy, 

• produktivita zaměstnanců, 

• bezpečnost zaměstnanců, 

• bezpečnost veřejnosti. 

 
                                                             
3
 Fleet manager – správce vozového parku 
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2.1.1 Obecné zásady řízení vozového parku (desatero)   

 

Neexistuje nejlepší řešení (1) 

 

Pro management vozového parku neexistuje nejlepší řešení. Stejně tak neexistuje nejlepší 

nebo nejvýhodnější forma financování. V každém případě je tedy nutné důkladně 

analyzovat potřeby a očekávání firmy či organizace, analyzovat nabídku na trhu a posléze 

nalézt řešení vhodné k tomu, aby za daných podmínek co nejlépe konvenovalo                   

s preferencemi firmy. K tomuto účelu je samozřejmě možné přizvat nezávislého 

konzultanta. [12] 

 

Unifikace je efektivní (2) 

 

Unifikace4 vozového parku z hlediska značek je proces dlouhodobý, ale velmi efektivní.   

V současné době je reálně naplňován u cca 1/3 firem, aplikovat by jej chtěla i další 1/3, 

zbývající třetina cítí, že k němu nejsou ve firmě vytvořeny podmínky. Efekt unifikace je 

jednoznačný - kromě jednotného image lze rovněž dosáhnout významných úspor nejen při 

pořizování, ale i při provozu. [12] 

 

Ušlé příležitosti (3) 

 

Lidé, kteří vozy používají, mají zcela jistě jinou náplň práce než se o ně starat nad rámec 

běžné údržby. Pokud to dělají, sice zdánlivě ušetří za externí služby, ale kolik stojí ušlé 

příležitosti? Kolik zboží zůstalo neprodáno, kolik zákazníků nebylo navštíveno po dobu 

čekání v servisu nebo bez náhradního vozu? [12] 

 

Top management (4) 

 

Náklady na vozový park a jeho provoz patří k nejvyšším firemním nákladům vůbec (pokud 

je mobilita jedním z hlavních atributů produktu firmy). Je tedy vhodné se tomuto tématu 

věnovat na strategické úrovni. Čeští manažeři tento problém vnímají, více než 70 % [12] 

top manažerů kontroluje rozhodování o strategii a způsobu provozování vozového parku. 

                                                             
4
 Unifikace vozového parku – sjednocení (jednotnost) značky, např. vozový park vozidel zn. Škoda 
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Diferenciace dodavatelů a outsourcing (5) 

 

Většina předních dodavatelů vozidel na automobilovém trhu poskytuje svým zákazníkům 

srovnatelný užitek. Tito dodavatelé se tedy mohou diferencovat zejména poskytovanými 

službami, které mají jasný smysl - sejmout ze zákazníka část agendy a uvolnit mu tak ruce 

pro jeho další aktivity. Někteří z dodavatelů na automobilovém trhu a trzích souvisejících 

tuto jednoduchou zásadu vzali za svou, některým však k pochopení zbývá ještě kus cesty. 

Konkurence na automobilovém trhu je jedna z největších vůbec a z toho by měl v první 

řadě těžit zákazník. Je tedy účelné vyhledávat dodavatele, kteří si uvědomují rostoucí 

význam kvality služeb, orientují se na dodání kvalitní služby a kvalitní produkt mají 

samozřejmě v nabídce také. 

 

Vždy je dobré zvážit variantu outsourcingu5, a to nejen celého procesu správy a řízení 

vozového parku, ale i jeho dílčích částí (např. vyhodnocení vhodných variant provozu či 

pořízení, servisní služby, administrativní agendu apod.). V mnoha případech existují 

profesionální firmy, které s řešením většiny problémů mají konkrétní zkušenosti a návrh 

jejich řešení je nejen rychlý, ale většinou také efektivní a správný. Že je outsourcing při 

správě vozového parku řešením funkčním a atraktivním, dokazuje nejen rostoucí počet 

vozů provozovaných v režimu operativního leasingu [2], ale zejména pak zkušenosti ze 

zahraničí, kde je outsourcing zcela standardní metodou fleet managementu. [2]   

 

Car policy (6)  

 

Používaným pojmem je car policy6, tedy něco jako způsob, zásady či filosofie správy 

vozového parku. Pouhých 43 % [12] provozovatelů vozových parků v ČR však k formulaci 

car policy přistupuje v rámci strategického managementu, velmi často je formulace zásad 

omezena na úrovni operativní nebo dokonce náhodně dle konkrétní situace a potřeby.       

O důležitosti car policy svědčí mimo jiné i fakt, že je nedílnou součástí fungování téměř  

60 % zahraničních firem (avšak jen 25 % českých). [12] 

 

                                                             
5 Outsourcing – vyčlenění podpůrných a vedlejších činností a svěření je smluvně jiné společnosti specializované na 
příslušnou činnost, outsourcing má vést ke snížení nákladů. 

6
 Car policy – politika řízení firemního vozového parku  
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Loajalita a cíle (7) 

 

Ukazuje se jako vhodné dobře zvážit prolínání car policy, fleet managementu a 

motivačních systémů (např. obměnu či koupi vozu vázat na konkrétní pracovní výsledky 

apod.). Zkušenosti provozovatelů vozových parků ukazují, že v těchto případech je 

narušena loajalita firmě a osobní cíle jsou nadřazovány cílům organizace. Pokud                

k takovým "soutěžím" uvnitř organizací dochází, nejsou pro fleet management přínosem. 

[2] 

 

Ekonomická úvaha (8) 

 

Fleet management se neredukuje jen na nákup vozů a jejich provoz, ale i na servis a prodej 

na konci jejich firemního funkčního období. Je to i nákup služeb, jako je pojištění a 

finanční, servisní, asistenční i jiné služby. Ty nejsou luxusem, ale něčím navíc a mnohdy 

poskytují i perfektní komfort a umožní firmě uvolnit si prostor pro své obchodní aktivity. 

Při ekonomických úvahách a kalkulacích je tedy třeba vzít v potaz nejen pořizovací 

náklady, ale i náklady spojené s těmito službami a proti těmto nákladům vyčíslit úspory a 

příležitosti, které organizace získá. Jen tak lze totiž provést objektivní ekonomickou úvahu 

o výhodnosti jednotlivých nabídek financování vozového parku. [12] 

 

Reprezentace firmy (9) 

 

Vozový park bezesporu reprezentuje firmu a je důležitou součástí firemní kultury. Často 

kolem sebe vídáme výsledky drobných či větších nedopatření a přehmatů, například v 

kombinaci špičkové prezentace top managementu vozy luxusní třídy, přičemž frontoví 

pracovníci využívají vozy ve špatném technickém i vizuálním stavu, daleko za hranicí 

životnosti. Vozový park by měl podporovat image7 organizace a měl by souznít s jejím 

oborem podnikání. [12] 

 

 

 

 

                                                             
7
 Image – firemní kultura 



 

8 

Služby (10) 

 

Velmi významných úspor lze docílit rovněž omezením zneužívání vozidla zaměstnanci, 

např. precizním vykazováním privátních kilometrů přes GSM technologie8 či 

centralizovaným nákupem servisních služeb. [12] 

 

2.1.2 Firemní autoparky v českých podmínkách 

 

Struktura vozového parku v České republice je problematická. Průměrné stáří všech u nás 

registrovaných automobilů činí zhruba 14 let [12], což škodí životnímu prostředí a 

představuje také obrovské bezpečnostní riziko. Administrativní náprava tohoto faktu je 

nemožná, můžeme pouze čekat, že s rostoucí ekonomickou úrovní naší země dojde také    

k celkovému omlazení vozového parku. 

   

Zcela jiná situace však panuje v oblasti firemních autoparků, kde činí průměrné stáří vozů 

méně než pět let. [12] Firemní automobily ovšem představují jen asi 20 % všech 

automobilů registrovaných v ČR (tento údaj se týká vozidel provozovaných v rámci fleetů 

o 10 a více vozech). [12] V této souvislosti se nemohu nezmínit o vysokém podílu prodeje 

ojetých vozů na celkových prodejích u nás. Česká republika má jeden z nejliberálnějších 

trhů ve vztahu k importu a prodeji ojetin, a je skutečně zarážející, že tento stav i nadále 

přetrvává, přestože z něj plynou zjevná ekologická i bezpečnostní rizika. 

 

2.1.3 Efektivita provozu firemního autoparku 

 

Jakýkoliv firemní proces by měl přispívat v rámci řetězce vytváření hodnoty pozitivním 

vkladem. Má-li být dále zefektivňován a řízen, je nutné, aby byl pojmenován, 

specifikován, měřen a vyhodnocován. Nastavení pravidel pro danou firmu je vždy velmi 

specifický projekt a mnohdy vyžaduje angažování specialisty majícího rozsáhlé zkušenosti 

s podobnou problematikou napříč odvětvími. 

 

 

 

                                                             
8
 GSM technologie – globální systém pro mobilní komunikaci a monitoring vozidel 
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Zpravidla není potřebné zavádět speciální monitorovací informační systém jen kvůli 

měření parametrů fleetu a jejich vyhodnocování. Podobný postup je žádoucí u firem, kde je 

provoz fleetu jejich hlavní náplní činnosti (autopůjčovny, dopravní firmy, apod.).            

Ve většině případů postačí standardní používané aplikace (např. plánování služebních cest, 

vedení knihy jízd apod.), nebo integrace do využívaného manažerského informačního 

systému. Takový přístup ovšem vyžaduje, aby firma měla jasnou koncepci a strategii 

rozvoje i provozu fleetu, jasně vymezené kompetence a jasně stanovená rozpočtová 

pravidla. Pak lze nastavit vlastní monitoring vozidel tak, aby vyhovoval potřebám firmy. 

Žádná úspora nebo zavedení monitorovacích a měřicích postupů využívání firemních 

vozidel nesmí mít vliv na kvalitu firmy navenek směrem k zákazníkům a obchodním 

partnerům. 

 

Celkovou efektivitu fleetu ovlivňují dvě skupiny faktorů: jedna se dotýká zejména 

vlastního majetku, neboli vozů a všeho hmotného, co je s nimi spojeno, ta druhá pak 

zahrnuje položky související s provozem jednotlivých vozů i celého fleetu. Bez detailní 

znalosti problematiky fleet managementu však nelze očekávat, že firemní parky budou 

efektivní a náklady s nimi spojené bude možné s vysokou mírou jistoty plánovat. 

 

2.1.4 Celkové náklady na vlastnictví  

 

Celkové náklady na vlastnictví (TCO – Total Costs Ownership) jsou náklady vynaložené 

po dobu vlastnictví a užívání fleetového vozidla a v zásadě zahrnují náklady na jeho 

pořízení, náklady na jeho provoz, na jeho opravy a údržbu a na konci pak výnos z prodeje. 

Tyto oblasti jsou teoreticky jasně vymezené, ale v reálném provozu se prolínají a vzájemně 

ovlivňují (například tím, že nesprávný způsob jízdy nejen vede ke zvýšené spotřebě paliva, 

ale i k vyššímu opotřebení a vyššímu riziku havárie, tedy nákladům na opravy a 

vícenákladům na rezervní zajištění mobility po dobu opravy – obr. 1). [12] 
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Obr. 1 Náklady na provoz vozového parku [16] 

 

Obecně lze říci, že v čase klesají kapitálové náklady na vozidlo (pokud je ve vlastnictví 

nebo je financováno formou finančního leasingu) a naopak rostou náklady provozní a 

servisní. Důležité je, aby k náhradě vozidla za nové došlo před okamžikem, kdy křivka 

tvořená součtem provozních a kapitálových nákladů začíná růst (obr. 2). [12] 

 

Je zbytečné a neefektivní vozidla vyměňovat dříve, rovněž tak není prozíravé je 

obměňovat příliš pozdě. K tomu, aby bylo možno vyhodnocovat náklady průběžně, musí 

existovat způsobilý informační systém a musejí v něm být data adekvátním způsobem a     

v adekvátní kvalitě shromažďována a vyhodnocována. Pak lze obměnu vozů plánovat a mít 

náklady na jejich pořízení na vstupu zahrnuty v rozpočtu. Velmi častým jevem je 

odkládání obměny vozů z důvodu odlehčení nákladů v daném období, vlastník by se na 

rozdíl od pověřeného manažera však měl hlouběji zajímat o kumulativní náklady na fleet   

v delším horizontu než je jeden rok, protože tento odklad, mající za následek pozitivní 

efekt, má v budoucnu efekt negativní a celkové náklady jsou v kumulovaném 

střednědobém horizontu vyšší. 
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     Obr. 2 Vhodný moment pro obměnu vozidla [12]  

 

2.1.5 Pořizování fleetu a jeho financování 

 

Univerzální produkt, vhodný do každé situace a pro všechny potřebné účely, samozřejmě 

neexistuje. Jedním z prvních kritérií pro rozhodování by tedy měl být účel, pro který je 

vozidlo pořizováno. Pokud se jedná o obměnu vozidla sloužícího k danému účelu,              

i v tomto případě je vhodné zvážit, zda pouhá reprodukce vozem identické kategorie, třídy 

a typu je tím nejvhodnějším řešením a zda by nebylo vhodnější přistoupit k náhradě jiným 

typem nebo kategorií vozu dle aktuální tržní nabídky. [2] 

 

Je tedy vhodné zvažovat v rámci příslušného účelu používání konkrétního vozu aktuální 

tržní nabídku. Toto lze doporučit nejen v daném momentu, ale i v krátkodobém výhledu. 

Pořízením vozů, jejichž konkrétní model bude na trhu záhy nahrazen nástupcem, může být 

zdánlivě výhodné, na druhou stranu je však třeba zvážit, jaká bude pozice těchto vozů na 

trhu ojetin po ukončení doby života vozu ve firmě. Zdánlivá výhoda získaná při pořízení se 

pak tedy na konci může stát prodělkem v podobě nižší částky inkasované při prodeji vozu. 
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V každém případě je však vhodné soustředit se na získávání nových vozů do fleetu v co 

největším objemu buď jednorázově (z důvodu možných dodavatelských slev), nebo 

alespoň v omezeném časovém horizontu a případně uzavřít s vybraným dealerem 

dlouhodobou smlouvu garantující exklusivní podmínky (slevy na pořízení vozidel v řádech 

desítek procent). Za legitimní, logické a obchodně akceptovatelné lze jistě považovat 

zvýhodnění v řádu jednotek procent. Při nabídce extrémně vysokých slev (v řádech desítek 

procent) je tedy vhodné se zamyslet i nad tím, zda tato sleva nebude znamenat v průběhu 

životního cyklu vozu ve firmě nějakou ztrátu (zvýšené náklady na servis, nízká prodejní 

cena ojetého vozidla apod.). 

 

2.2 VARIANTY FINANCOVÁNÍ VOZOVÉHO PARKU 

 

Při pořizování dlouhodobého majetku dochází často k zásadním ekonomickým 

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

nebo si tento majetek pronajmout.  

 

Jednotlivé formy financování samozřejmě poskytují řadu předností, ale i rizik. Záleží 

rovněž na dosavadní spolupráci s jednotlivými finančními institucemi, a tím i dosaženými 

obchodními podmínkami a nastavenými vztahy. V řadě případů se lze setkat se situacemi, 

kdy si firma uvědomuje, že řešení financování není nejvhodnější nebo se podmínky 

změnily natolik, že jiná forma by byla strategicky výhodnější. K tomuto kroku lze využít 

služeb nezávislého konzultanta, který není spjat s žádnou leasingovou společností, a jeho 

doporučení je tedy skutečně pro danou firmu v dané situaci nejvhodnější. Podobným 

způsobem je vhodné služeb specialisty využít i v případě rozhodování o vhodné variantě 

financování či rozšiřování fleetu. Tyto specializované firmy (poradenské společnosti jako 

např. Deloitte, McKinsey a další) disponují rozsáhlými zkušenostmi, velmi dobře znají 

aktuální tržní nabídku. Tímto způsobem si provozovatel fleetu zajistí dosažení optimálního 

stavu a současně nebude ztrácet čas a prostředky objevováním již objeveného. 

 

2.2.1 Koupě za hotové 

 

Předpokladem koupě majetku v hotovosti je, že subjekt má k dispozici volné finanční 

prostředky. Přesto i v situaci, kdy jsou volné peněžní prostředky k dispozici, nemusí být 

koupě za hotové automaticky nejvýhodnější formou pořízení majetku. Je totiž nutno také 
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zvažovat alternativní metody pořízení (úvěr, leasing) a tzv. náklady obětované příležitosti. 

Náklady obětované příležitosti jsou obvykle definovány jako prospěch, o který je dotyčný 

subjekt připraven tím, že se rozhodne pro jinou alternativu. Náklady obětované příležitosti 

lze definovat také jako nerealizovatelný prospěch druhé nejlepší varianty umístění volných 

peněžních prostředků. [9] 

 

Rozhoduje-li se podnik např. mezi koupí nového osobního automobilu a investicí do 

nového účetního softwaru zefektivňujícího ekonomickou činnost podniku, investicí do 

koupě automobilu se dobrovolně vzdává výnosů ze zvýšené efektivity ekonomické činnosti 

vyplývající z modernizace softwaru. Na tuto skutečnost je tedy také nutné brát zřetel.  

 

Přesto má koupě majetku za hotové řadu výhod: 

• dotyčný subjekt se nezadlužuje,  

• stává se okamžitě vlastníkem pořízeného majetku se všemi právy s pořízeným       

majetkem disponovat, 

• peněžní toky daného subjektu nejsou zatíženy v dalších obdobích po koupi nutností 

úvěrových či leasingových splátek ani nutností hradit další náklady spojené 

s alternativními formami pořízení (např. poplatky za uzavření, vedení a správu 

úvěrových, případně leasingových smluv atd.). [9] 

 

Hlavními nevýhodami tohoto způsobu pořízení majetku jsou: 

• nutnost vysokého jednorázového výdaje hotovosti negativně se promítajícího do cash 

flow v okamžiku pořízení, 

• skutečnost, že u pořízení dlouhodobého majetku dle § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 

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

považovat pro daňové účely za výdaje (náklady) daňově uznatelné.  

 

Daňovým nákladem se v případě odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku rozumí pouze daňové odpisy vypočtené v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona o dani z příjmů (jedná se o § 26 - § 33 ZDP). To ovšem znamená, že jednorázový 

výdaj hotovosti uskutečněný v jednom roce je z hlediska ZDP nutno rozložit do více 

daňových období, což není z čistě ekonomického hlediska nejefektivnější. [9] 
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2.2.2 Financování formou leasingu 

 

Definice leasingu   

 

Pojem leasing pochází z anglického výrazu „lease“ znamenajícího pronájem, resp. 

smlouvu o pronájmu. Leasing tedy neznamená nic jiného, než pronájem (nájem) hmotných 

či nehmotných věcí a práv, kdy pronajímatel (osoba, která majetek pronajímá) poskytuje za 

úplatu nebo jiné peněžní plnění nájemci (osobě, která získává možnost majetek používat) 

právo danou věc (nebo právo) v průběhu doby pronájmu používat. Důležité je, že po dobu 

pronájmu zůstává majetek ve vlastnictví pronajímatele. Na nájemce přechází pouze právo 

daný majetek používat. [9]   

 

Rozdělení leasingu 

 

Základní rozdělení leasingu z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci 

smlouvy: 

• finanční leasing, 

• operativní leasing. 

Podle typu leasingového nájemce: 

• restituční,  

• bankovní,  

• odbytový,  

• komerční tuzemský,  

• komerční zahraniční. 

Podle typu leasingového pronajímatele:  

• podnikatelský,  

• komunální,  

• spotřebitelský.  

 

Podle regionu a teritoria: 

• tuzemský,   

• zahraniční. 
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Podle komodity: 

• zůstatkové hodnoty na konci doby nájmu,  

• leasing s plnou amortizací,  

• leasing se zůstatkovou hodnotou. [14] 

 

Cena leasingu 

 

Cenou za leasing je leasingová cena, která je obvykle placená 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, 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. [9] 

 

V leasingových smlouvách se taky často objevuje tzv. leasingový koeficient. Leasingový 

koeficient udává, o kolik je vyšší leasingová cena pronajatého majetku oproti pořizovací 

ceně. Výše leasingového koeficientu tak na první pohled říká, jaký násobek pořizovací 

ceny pronajatého majetku zaplatí nájemce pronajímateli za dobu trvání leasingové smlouvy 

a taky umožňuje základní orientační měřítko pro zhodnocení nabídek jednotlivých 

leasingových společností. [9] 

 

V souvislosti s interpretací leasingových koeficientů je však nutno mít na zřeteli ještě další 

fakt, a sice zda se jedná o leasing finanční či operativní (viz odstavec výše). V případě 

operativního leasingu obvykle platí, že nájemce v leasingových splátkách splatí v době 

trvání leasingového vztahu pouze část pořizovací ceny pronajatého majetku, a to z důvodu, 

že nájemní smlouva obvykle trvá kratší období, než je ekonomická životnost pronajatého 

majetku. V případě finančního leasingu je obvyklé, že leasingové splátky nájemce pokryjí 

celou pořizovací cenu pronajatého majetku. [9]   

 

 

 



 

16 

Právní úprava leasingu 

  

Základními právními normami upravujícími leasing je zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Klíčová ustanovení 

týkající se nájmu představují především: 

• § 659 - § 662 občanského zákoníku, které upravují smlouvu o výpůjčce, 

• § 663 - § 723 občanského zákoníku, které upravují nájemní smlouvu a taky jsou zde 

řešeny obecné náležitosti nájemního vztahu, je zde definován pojem nájem a taky 

ustanovení o skončení nájmu, 

• § 488b - § 488i  obchodního zákoníku, které upravují smlouvu o nájmu podniku, 

• § 630 - § 637 obchodního zákoníku, které upravují smlouvu o nájmu dopravního 

prostředku a rovněž definují povinnost písemné formy této smlouvy. [7] 

 

Z hlediska daňových zákonů upravujících problematiku leasingu je nutno zmínit zejména 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH. [7] 

 

2.2.2.1   Finanční leasing 

 

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

pronájmu k odkupu najaté věci nájemcem. V českých daňových předpisech se můžeme 

setkat místo pojmu finanční leasing s pojmem finanční pronájem s následnou koupí najaté 

věci (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu). Tento druh pronájmu je dlouhodobější než 

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

pronajímaného majetku. V případě finančního leasingu pronajimatel obvykle smluvně 

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

pronajatého majetku. [9] 

 

Česká leasingová a finanční asociace definuje finanční leasing jako smlouvu, 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, 
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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. [9] 

 

Finanční leasing je nejrozšířenějším a osvědčeným produktem pro financování dopravní 

techniky, strojů a zařízení. [9] 

 

2.2.2.2   Operativní leasing 

 

Operativním leasingem se obecně rozumí všechny ostatní druhy leasingu, které nejsou 

leasingem finančním. Jedná se tedy 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. U této formy leasingu je také častější, že 

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

pronajímatel (ovšem i tato povinnost může být smluvně přenesena na nájemce). [9] 

 

Česká leasingová a finanční asociace definuje operativní pronájem jako smlouvu, 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. [9] 

 

Důsledné rozlišení operativního a finančního leasingu je nutné zvláště pro účely daňového 

posouzení leasingových případů. Z praktického posuzování daňových dopadů leasingu je 

nutno mít také na zřeteli, že v případě, kdy je uzavřena smlouva o finančním pronájmu 

s následnou koupí najatého hmotného majetku (finanční leasing) 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 příjmu od počátku za smlouvu o pronájmu, kdy se po 

skončení nájemní smlouvy najatý majetek vrací pronajímateli (operativní leasing). To 

ovšem znamená, že se mění zpětně daňový pohled na celý případ, což může vést 
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k problémům při finanční kontrole, a to zvláště u nájemce, pokud si tuto skutečnost 

neuvědomí. [9] 

 

2.2.3 Úvěrové financování 

 

Definice úvěru 

 

Úvěr můžeme definovat jako objem finančních prostředků, které věřitel poskytne 

dlužníkovi za úplatu ve formě úroku. Poskytování úvěru patří mezi základní činnosti bank, 

je to hlavní položka jejich aktiv, která jim zajišťuje příjmy. [14] 

 

Rozdělení úvěru  

 

Podle doby splatnosti: 

• krátkodobé (do 1 roku),  

• střednědobé (od 1 - 4 let),  

• dlouhodobé (více než 4 roky).  

 

Podle poskytnuté měny: 

• korunové (úvěr v Kč),  

• devizové (v jiné měně).  

 

Podle poskytnutých záruk: 

• zajištěné (úvěr je zajištěn zástavou),  

• nezajištěné (banka nevyžaduje zástavu, poskytují se pouze dobrým klientům banky).  

 

Podle způsobu čerpání: 

• jednorázové úvěry (klient vyčerpá předem stanovenou částku jednorázově nebo 

postupně v předem dohodnutých termínech, např. investiční úvěr atd.),  

• ve formě úvěrové linky (klient si opakovaně půjčuje finanční prostředky na 

financování vlastních potřeb do výše stanoveného úvěrového limitu).  
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Podle subjektu, kterému je úvěr poskytován: 

• úvěry pro podnikatelské účely (slouží k financování provozních či investičních potřeb 

firem),  

• úvěry občanům (mohou být buď účelově zaměřené např. nákup pozemku, nebo mít 

formu osobního úvěru),  

• mezibankovní úvěry,  

• úvěry obcím a městům. [14] 

 

Poskytnutí úvěru 

 

Úvěr se uzavře mezi bankou (či případným jiným poskytovatelem) a fyzickou či 

právnickou osobou většinou uzavřením úvěrové smlouvy. Než banka poskytne úvěr, resp. 

uzavře s klientem úvěrovou smlouvu, prověří bonitu klienta, tzn., zda je klient schopný 

dostát svým závazkům a splácet případný úvěr. Při posuzování bonity bankovní klientely 

banka nejprve provede úvěrovou analýzu, při které zkoumá: [14] 

• zda poskytnutí úvěru odpovídá úvěrové politice banky, zda výše úvěru je v souladu    

s  možností banky a poskytnutí úvěru je v souladu se zákonem, 

• serióznost klienta a jeho ochotu platit dluhy, 

• schopnost splatit úvěr i s úrokem, což je posuzováno u podniku podle jeho finanční 

situace, u osob pak podle výše dosahovaného příjmu, 

• výši vlastního kapitálu a výše závazků, 

• zajištění úvěru tj. druhotného zdroje příjmů pro případ, že dlužník nemá dostatek 

peněžních prostředků na splácení úvěru a úroku. Úvěry mohou být zajištěny různými 

způsoby, nejčastěji zástavou movitých a nemovitých věcí (tj. hypotékou). [14] 

 

Cena úvěru 

 

Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz (úvěru). Fakticky je úrok projevem časové 

preference. [14] Lidé obvykle preferují spotřebu dříve před později (považují-li budoucí 

statek za totožný se současným). Proto pokud mají se spotřebou počkat, musí být 

motivováni k takovému odkladu. Jednou z možných forem motivace je právě úrok, cena, 

kterou dlužník nabízí věřiteli za zapůjčení prostředků na nějaký dohodnutý časový interval. 

Bez této dodatečné platby by věřitel neměl důvod, proč odkládat svou spotřebu. 
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Velikost úroku se obvykle vyjadřuje pomocí úrokové míry (sazby), která je procentním 

vyjádřením zvýšení půjčené částky za určité časové období. 

 

Úroková míra se odvíjí od několika faktorů. [14] Prvním je čistá úroková míra plynoucí     

z lidské preference nynější spotřeby před pozdější. Druhou složkou je riziková prémie. 

Čím vyšší je riziko nesplacení úvěru, tím vyšší kompenzaci bude věřitel od dlužníka 

vyžadovat. Dále úroková míra roste vlivem inflace, přesněji očekávané inflace. Kdykoliv 

věřitel předpokládá, že kupní síla peněz klesne nějakou měrou v uvažovaném období, bude 

žádat od věřitele vyšší sumu, aby tuto ztrátu nahradil (nominálně více je reálně stejně). 

Jestliže je půjčka poskytována zahraničnímu subjektu, je třeba zvážit také kurzové riziko. 

 

Posledním (nikoliv však svým významem) vlivem, který na velikost úrokových měr 

působí, je centrální banka a úroková míra, za kterou půjčuje prostředky komerčním 

bankovním domům nebo od nich přijímá volné peníze tzv. referenční sazbu (viz obr. 3). 

 

 
Obr. 3 Vývoj referenční sazby 3M PRIBOR za poslední tři roky [15]  
 

Banky při poskytování úvěrů používají standardně dva druhy úrokových sazeb: 

• pevnou úrokovou sazbu, která je stanovena pevně určitým procentem, 

• pohyblivou úrokovou sazbu, která se skládá ze dvou složek, a to základní sazby, 

kterou vyhlašuje centrála příslušné banky (referenční sazba) a marže, která je 

dohodnuta s klientem při uzavírání smlouvy. [14] 
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Právní úprava bankovních produktů (úvěrů) 

 

Právní úprava poskytování bankovních produktů: 

• Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších změn a novelizací, 

• Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., znění pozdějších změn a novelizací. 

 

Základní předpisy regulující fungování bankovního sektoru: 

• Zákon o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a novelizací, 

• Zákon o České národní bance č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších změn  a novelizací, 

• Zákon o finančních konglomerátech č. 377/2005 Sb., ve znění pozdějších změn a 

novelizací, 

• Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad 

finančním trhem, 

• Vyhláška České národní banky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání 

bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, 

• Devizový zákon č. 219/1995 Sb., ve znění pozdějších změn a novelizací. [13] 

 

 

2.3 POŘÍZENÍ VOZIDLA DO MAJETKU (ZA HOTOVÉ, ÚVĚR) VERSUS 

POŘÍZENÍ VOZIDLA NA LEASING (OPERATIVNÍ, FINANČNÍ)  

 

Každý ze způsobů pořízení majetku má své výhody a nevýhody. Má-li podnik dostatek 

volných finančních prostředků na bankovním účtu nebo má snadný přístup k úvěrovým 

zdrojům, zřejmě se rozhodne pro koupi majetku za hotové, respektive na úvěr. Avšak i 

v tomto případě je možné uvažovat o pořízení formou leasingu, a to například z důvodu 

různých relativně výhodných leasingových akcí, jako jsou např. 0% navýšení, poskytování 

havarijního pojištění nebo povinného ručení jako produkt ke smlouvě zdarma apod. 

 

Při rozhodování o způsobu pořízení majetku za hotové, na úvěr či formou leasingu 

(operativní i finanční) jsou klíčové dvě oblasti: 

• Administrativní náročnost a právo disponování s majetkem. 

• Daňové dopady. [9] 
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2.3.1 Srovnání administrativní náročnosti a práva volně disponovat s majetkem 

 

Jedním z důvodů, proč je leasing (finanční i operativní) v ČR tak populární, je skutečnost, 

že ve srovnání s pořízením majetku na úvěr je tento způsob pořizování majetku 

administrativně méně náročný. Při vyřizování leasingové smlouvy je potřeba podstoupit 

obvykle mnohem méně procedur než v případě zařizování úvěru. [9]  

 

K sepsání leasingové smlouvy obvykle stačí pouze základní finanční údaje o společnosti 

(rozvaha, výsledovka), zatímco u žádosti o úvěr žadatel dokládá finanční výsledky 

společnosti za období minimálně posledních tří let, dále pak detailní rozbory pohledávek, 

závazků, informace o dodavatelích, odběratelích atd. 

 

Další administrativní úlevy poskytují leasingové společnosti zejména v souvislosti 

s leasingem dopravních prostředků. V souvislosti s leasingem dopravních prostředků bývá 

stále častěji přímo do leasingové smlouvy zakomponováno povinné ručení a případně         

i havarijní pojištění, které leasingové společnosti nabízejí za podstatně výhodnějších 

podmínek než běžné pojišťovny. Nájemci tímto ušetří čas potřebný k vyřízení těchto 

doplňkových služeb a také finanční prostředky. [9] 

 

Banka je oproti leasingové společnosti v nevýhodě, neboť půjčuje peníze na majetek, který 

nebude jejím vlastnictvím, nýbrž vlastnictvím kupujícího. Z tohoto důvodu je nutno trvat 

na zajištění úvěrů již od mnohem nižších částek, než je tomu v případě leasingu. A právě 

nutnost nalézt vhodného ručitele nebo mít k dispozici majetek použitelný pro zřízení 

zástavního práva pro věřitele vede ke značně složité administrativě. 

 

Z hlediska práva volně disponovat s majetkem se však výhody leasingu (finanční                

i operativní) a úvěru obrací. V případě pořízení na leasing je majetek celou dobu leasingu 

majetkem leasingové společnosti (pronajímatele). Z toho vyplývá, že nájemce tak nemá 

oprávnění bez souhlasu pronajímatele na pronajatém majetku provádět úpravy či technické 

zhodnocení. Tato omezení v případě koupě na úvěr neplatí. [9] 
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2.3.2 Daňové dopady9 jednotlivých forem financování vozového parku 

 

Dnem 1. 4. 2009 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která umožňuje odpočet DPH 

při pořízení osobního automobilu. Leasingové financování (obecně) se tím stává pro 

podnikatele levnější o 19 % DPH z ceny vozu. Další změnou je zkrácení minimální doby 

trvání smlouvy na finanční leasing ze 60 na 54 měsíců. V praxi to znamená rychlejší 

odepsání nákladů spojených s finančním leasingem do daňových nákladů podnikatele. 

Tyto změny leasingové společnosti plně zohledňují ve prospěch svých zákazníků, a to ve 

všech nabízených finančních produktech (operativní leasing, finanční leasing i úvěr). [9] 

 

V případě pořízení automobilu formou finančního leasingu si mohou podnikatelé a firmy 

odečíst DPH nejen z mimořádné splátky (akontace), ale také DPH z každé měsíční splátky 

a také z předem sjednané odkupní ceny vozu po ukončení leasingu. Podmínkou je, aby 

prodávající i zákazník byli plátci DPH. Podkladem pro odpočet je splátkový kalendář. 

 

Operativní leasing na auto je forma financování automobilů, jejíž obliba v posledních 

letech výrazně vzrůstá. Výše zmíněná novela přichází s úpravou, která umožní 

leasingovým společnostem při poskytnutí operativního leasingu odečíst DPH u osobních 

automobilů již na vstupu, a tím snížit náklady o 19 %.  

 

U úvěru na auto má podnikatel nárok na vrácení DPH z kupní ceny vozu. Odpočet DPH 

může uplatnit na základě faktury vystavené dodavatelem stejně jako v případě nákupu       

v hotovosti. Splátky úvěru nepodléhají odpočtu DPH. Podkladem pro odpočet DPH z 

kupní ceny vozu je dodavatelská faktura. 

 

Tab. 1 Daňové dopady jednotlivých forem financování - shrnutí 

Způsob financování 

Odpočet DPH  

na vstupu        
(při pořízení) 

u měsíčních 
splátek 

u zůstatkové 
hodnoty 

finanční leasing ano ano ano 

operativní leasing ano ano - 

úvěrové financování ano ne - 

nákup za hotové ano - - 

                                                             
9
 Zákon č. 235/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
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2.4 DISKONTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ 

 

2.4.1 Časová hodnota peněz 

 

Jelikož nákup, provozování a prodej firemních vozidel je proces trvající více než jeden rok 

a příjmy a výdaje s tím související jsou rozloženy v čase, je nutné při výpočtech 

respektovat časovou hodnotu peněz. [4] 

 

Časová hodnota peněz10 nám říká, že stejná výše určité peněžní částky získaná (vydaná) 

dnes nemá stejnou hodnotu jako stejná částka získaná (vydaná) později. Např. 1 mil. Kč 

získaný dnes má jinou (větší) hodnotu než 1 mil. Kč získaný za pět let. 

 

Faktory působící na odlišnou časovou hodnotu peněz tvoří především: 

• nejistota budoucích příjmů, kdy každé příjmy časově vzdálenější jsou méně než příjmy 

časově bližší, 

• inflace, která postupně znehodnocuje kupní sílu peněžní jednotky, a to úměrně 

s časem, 

• tzv. oportunitní náklady – náklady ušlé příležitosti, resp. náklady alternativní 

příležitosti. [4] 

 

Vzhledem k odlišné časové hodnotě peněz není možné sčítat příjmy a výdaje realizované 

v různých časových obdobích, ale je třeba je přepočíst ke stejnému okamžiku, kterým je 

zpravidla zahájení investice (v našem případě nákup nového vozu). Tyto přepočtené 

hodnoty budoucích příjmů a výdajů se pak označují jako jejich současné hodnoty a proces 

přepočtu jako diskontování. [4] 

 

2.4.2 Diskontování 

 

Stanovení současné hodnoty budoucích příjmů a výdajů je proces opačný složenému 

úročení, kdy jde naopak o stanovení budoucí hodnoty současných příjmů, resp. výdajů. [4] 

 

                                                             
10

 Časová hodnota peněz je matematická metoda sloužící k porovnání hodnoty dvou či více peněžních částek z různých 
časových období. [5] 



 

25 

Budoucí hodnotu určité částky, kterou nyní vlastníme a budeme investovat (např. na 

dlouhodobý terminovaný vklad bez výběru úroků, které se spolu s jistinou reinvestují) při 

konstantní úrokové míře, můžeme stanovit užitím složeného úročení pomocí vztahu [4]:  

 

Xt = X0 * (1+r)t,                                                                                                                (2.1) 

kde:  

Xt  je budoucí hodnota peněz v roce t, 

X0 je částka investovaná dnes (v roce 0), 

r  je úroková míra 








100

%

, 
 

t  je počet let, během nichž je částka investována. 

Veličina (1+r)t  je tzv. úročitel a jeho výše je pro různé hodnoty r a t tabelována. 

 

Opačně musíme postupovat, jestliže určujeme současnou hodnotu peněžních částek 

získaných, resp. vynakládaných v pozdějších obdobích. V tomto případě mluvíme o tzv. 

diskontování a uplatníme vzorec [4]: 

X0 = 
( ) ( )ttt

t

r
X

r

X

+
=

+ 1

1
*

1
,                                                                                            (2.2) 

kde veličina 
( )t

r+1

1
 je tzv. odúročitel (diskontní faktor), který je opět tabelován. 

Technika diskontování slouží k přepočtu peněžních toků (příjmů i výdajů), realizovaných  

v odlišných časových obdobích, na jejich současnou hodnotu k témuž časovému okamžiku, 

a respektuje tedy odlišnou časovou hodnotu peněz.  

Peněžní toky převedené na určitého společného jmenovatele (současnou hodnotu) jejich 

diskontováním se pak nazývají diskontované toky, úroková míra se pak obecně označuje 

jako diskontní sazba. [4] 

 

2.4.3 Náklady kapitálu 

 

Při stanovení současné hodnoty je třeba stanovit diskontní sazbu, která je určena náklady 

kapitálu podniku. V praxi často užívaný přístup vychází z tzv. upravených nákladů kapitálu 

v podobě vážených nákladů kapitálu (weighted average cost of capital – WACC) podniku, 
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které se určí jako vážený aritmetický průměr nákladů vlastního a cizího úročeného kapitálu 

podle vztahu [4]: 

 

nk = nv . VK / K + rú . (1-sdp) . CK/K,                                                                             (2.3) 

 

kde:  

nk  jsou vážené průměrné náklady kapitálu (WACC), 

nv  jsou náklady vlastního kapitálu, 

rú  je úroková míra cizího kapitálu, 

sdp je sazba daně z příjmu, 

VK je vlastní kapitál, 

CK je cizí úročený kapitál, 

K  je součet vlastního a cizího úročeného kapitálu. 

 

 

2.4.3.1   Náklady cizího kapitálu 

 

Za náklady na cizí kapitál lze dosadit průměrnou úrokovou míru zjištěnou z velikostí a cen 

jednotlivých úvěrů přijatých podnikem. Protože však úroky jsou daňově uznaným 

nákladem11, snižují základ daně z příjmu a podnik na dani z příjmu uspoří. Vzhledem 

k tomu je třeba korigovat náklady cizího kapitálu o vliv této úspory. [4] 

 

2.4.3.2  Náklady vlastního kapitálu  

 

Pro stanovení nákladu na vlastní kapitál12 existuje více metod, přičemž každá může vést 

k jiným výsledkům a ne každá je v daném případě použitelná. Vždy záleží na vhodném 

výběru metody a správném zadání jejích vstupních parametrů. Náklady vlastního kapitálu 

lze stanovit následujícími metodami: [8] 

 

 

                                                             
11 Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetníctví 

12
 Náklady vlastního kapitálu – výnosnost vloženého kapitálu požadována vlastníky firmy 
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Metoda CAPM 

 

Metoda CAPM je založena na tzv. přímce cenných papírů, která odvozuje střední 

očekávanou výnosnost cenného papíru od očekávané bezrizikové výnosnosti a průměrné 

prémie za riziko na kapitálovém trhu. 

Jelikož je tento model založený na informacích z trhu cenných papírů, není plně 

využitelný, pokud akcie společnosti nejsou obchodovány na burze. 

 

Pozn. Akcie společnosti Walmark, a.s. nejsou obchodovatelné na žádné burze cenných 

papírů, tzn. nevhodná metoda pro stanovení nákladů vlastního kapitálu. 

 

 

Dividendový model 

 

Tento model je založený na předpokladu, že hodnota akcie je daná součtem současných 

hodnot příjmů, které můžeme v budoucnu očekávat a současné prodejní ceny za n let. 

 

Tento model není použitelný u společností, které pravidelně nevyplácají dividendy. 

 

Pozn. Společnost Walmark, a.s. nevyplácí pravidelně dividendy akcionářům, tzn. 

nevhodná metoda pro stanovení nákladů vlastního kapitálu. 

 

 

Odvození nákladů vlastního kapitálu z nákladů cizího kapitálu   

 

Náklady na vlastní kapitál jsou vyšší než náklady na cizí kapitál, protože vlastník nese 

vyšší riziko než věřitel, a tudíž mu náleží vyšší výnos. Lze tedy odhadnout náklady na 

vlastní kapitál tak, že k úrovni nákladů na cizí kapitál připočteme několik procentních bodů 

(zpravidla 2-5%). 

 

Pozn. Tato metoda se využívá ve společnosti Walmark, a.s. Rozhodnutím vedení 

společnosti jsou pro praktickou aplikaci této metody stanoveny 3 procentní body. 
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI WALMARK, A. S.  

 

3.1 HISTORIE A PROFIL SPOLEČNOSTI 

 

Společnost Walmark, a.s. vznikla jen krátce po „Sametové revoluci“ v roce 1990. Po 

počátečních zahraničně obchodních aktivitách v oblasti obchodu s výpočetní technikou a 

potřebami pro domácnost se společnost v první polovině roku 1991 přeorientovala na 

obchod se zemědělskými produkty, zejména pak na vývoz speciálních semen pro 

potravinářské účely. 

 

V druhé polovině roku 1991 zahájila firma své obchodní aktivity a posléze i vlastní výrobu 

(1993) v segmentu nealkoholických nápojů. Od roku 1992 začala nejprve dovážet a 

posléze také vyrábět farmaceutické přípravky, doplňky stravy a prostředky  léčebné 

kosmetiky. Uvedené tři hlavní směry podnikání společnosti se konstituovaly do tří divizí a 

představovaly až do září 2001 základní články v organizační struktuře firmy. [11] 

 

Novým potřebám vyplývajícím z rychlého růstu společnosti je průběžně přizpůsobována    

i její organizační struktura a řídící mechanismy. Dne 1. 6. 2001 došlo na základě 

rozhodnutí valné hromady ke změně právní formy, a to ze společnosti s ručením 

omezeným na společnost akciovou.  

 

V roce 2001 přijalo vedení společnosti rozhodnutí o strategické orientaci firmy na oblast 

farmacie, jako oboru s vysokou perspektivou růstu, a to i v mezinárodním měřítku.            

V návaznosti na toto rozhodnutí byla v září téhož roku odprodána divize zemědělských 

produktů a na konci roku 2004 i divize potravin. [11]  

 

S pomocí takto získaných zdrojů společnost významně investovala do rozvoje své 

farmaceutické divize. Byl vybudován zcela nový výrobní závod splňující normy SVP 

(Správné výrobní praxe), který patří k nejmodernějším v ČR. Na základě úspěšně 

zvládnutého certifikačního procesu je Walmark od roku 2003 držitelem povolení k výrobě 

léčiv vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Významným mezníkem pro další 

rozvoj společnosti bylo zahájení výroby prvních léků v září 2004. Původní  portfolio 
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doplňků stravy, které dnes nabízí jeden z nejširších a nejucelenějších sortimentů výrobků 

na českém trhu, bylo rozšířeno o humánní léčiva. 

 

Tyto divestiční procesy byly doprovázeny i procesy akvizičními, a to v oblastech 

souvisejících s farmaceutickou výrobou a zdravým životním stylem. Jde o oblasti, které 

nabízejí reálné synergické efekty a větší potenciál pro další expanzi i v mezinárodním 

měřítku. Po převzetí společnosti Profitness, a.s. v lednu 2005, provozující síť obchodů pro 

zdravý životní styl Vitaland, získal Walmark na podzim roku 2006 majoritu, a v roce 2008 

pak 100 % podíl ve společnosti Aminostar, která je předním tuzemským výrobcem 

doplňků stravy a výživy pro sportovce. [11] 

 

3.1.1 Hodnoty a poslání 

 

Posláním společnosti Walmark, a.s. je poskytnout svým zákazníkům inovativní produkty 

špičkové kvality a služby v oblasti péče o zdraví, aktivně propagovat zdravý životní styl a 

vést  své zákazníky k odpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví, které je základním 

předpokladem kvalitního a aktivního života.  

 

Inovace jsou klíčem k úspěchu. Společnost Walmark využívá nejnovějších poznatků vědy 

a výzkumu pro inovaci a vývoj svých produktů. Hledá a podporuje nové myšlenky a 

směry. 

 

 

3.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY 

 

Ve společnosti jsou uplatňovány následující organizační struktury řízení: 

• liniově-funkční organizační struktura (stálá organizační struktura), 

• projektové týmy pro řešení konkrétních a časově omezených úkolů přesahujících 

působnost jednotlivých útvarů společnosti. 

Organizační struktura vyjadřuje uspořádání společnosti do organizačních útvarů (obr. 4). 

Uvádí funkční závislosti organizačních útvarů a pracovních míst v systému řízení a stanoví 

místa s rozhodovací pravomocí.  
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 Obr. 4 Organizační struktura společnosti WALMARK, a.s. [16] 

 

3.3 WALMARK V ZAHRANIČÍ 

 

Kromě silného postavení v České republice má společnost Walmark rychle expandující 

dceřiny společnosti v dalších osmi evropských státech (Slovensko, Rumunsko, 

Polsko, Maďarsko, Litva, Bulharsko, Lotyšsko a Francie) a exportuje do dalších více než 

tří desítek zemí světa. Díky rychlému rozvoji svých zahraničně obchodních aktivit dnes 

skupina podniků Walmark (obr. 5) realizuje většinu svých tržeb v zahraničí. [11] 
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Obr. 5 Skupina podniků Walmark, a.s. [11] 

 

 

4 ANALÝZA VARIANT FINANCOVÁNÍ VOZOVÉHO PARKU VE 

SPOLEČNOSTI WALMARK, A. S. 

 

4.1 VOZOVÝ PARK VE SPOLEČNOSTI WALMARK, A.S. 

 

Vozový park společnosti Walmark je zpracován v souladu s nařízením vlády č. 168/2002 

Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které musí zajistit 

zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky a dle návodu výrobce pro 

provoz a používání vozidel. 

 

4.1.1 Základní údaje o vozovém parku  

 

V současné době společnost Walmark spravuje 88 osobních vozidel. Rozdělení značek, 

stáří vozidel a jejich procentuální zastoupení ve vozovém parku firmy je popsáno v tab. 2. 
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Tab. 2 Aktuální přehled vozidel společnosti Walmark 

Značka počet vozidel % zastoupení stáří / rok 

Škoda 70 79,55 2,7 

VW 6 6,82 4,7 

Audi 4 4,55 4,7 

Volvo 3 3,41 4,3 

Alfa Romeo 1 1,14 3,1 

Honda 1 1,14 3,0 

Mazda 1 1,14 8,3 

Mercedes 1 1,14 1,4 

Renault 1 1,14 5,3 

CELKEM 88 100,00 Ø 3,1 
 

 

4.1.2 Proces rozhodování o nákupu nových vozidel resp. jejich obměně 

 

Nová vozidla 

 

Nákup nebo dlouhodobý pronájem osobních automobilů zajišťuje výhradně finanční 

oddělení (dále jen FO), na které je třeba se obrátit s písemnou žádostí o zajištění nákupu 

(dlouhodobého pronájmu) osobního auta. Žádost podává přímý nadřízený zaměstnance, 

kterému má být osobní vůz přidělen, u nových zaměstnanců příp. i personální manažer, 

který zajišťuje pracovně-právní úkony a komunikaci s novým pracovníkem. V žádosti 

musí být specifikován obsah nákupu (u kategorie I a II i typ vozidla a všechny 

autodoplňky, obdobně doplňky u kategorií III a IV) viz příloha 2, název pracovní pozice, 

jméno zaměstnance, kterému bude auto přiděleno, a podpis nadřízeného, příp. personálního 

ředitele, pokud podává žádost personální úsek.  FO zkontroluje, zda je požadovaný nákup 

v souladu s níže uvedenými pravidly a vozidlo objedná. Veškeré nákupy nových vozů a 

obměny stávajícího vozového parku jsou realizovány v souladu se schváleným plánem 

investic, resp. finančním plánem na daný fiskální rok. Vznikne-li odůvodněná potřeba 

nákupu osobního vozu mimo schválený plán investic, musí být tento požadavek schválen 

výkonným ředitelem. Bez jeho souhlasu není možné pořízení vozu realizovat. 

 

Pokud nastane situace, kdy bude v evidenci firmy volné vozidlo odpovídající kategorie, 

bude v případě potřeby (předložení požadavku na nákup nebo přidělení vozidla) přiděleno 

do užívání na žádanou pozici toto vozidlo a nákup nového vozidla nebude uskutečněn. 
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V případech, kdy do společnosti nastupuje nový zaměstnanec s nárokem na služební vůz, 

který ještě není k dispozici, rozhoduje o způsobu řešení této situace vedoucí finančního 

oddělení. Tato potřeba pak může být řešena zapůjčením vozu u určeného dealera, nebo 

dočasným využitím soukromého vozu nového zaměstnance. 

 

Obměna vozidel 

 

Auta jsou obvykle13 obměňována při splnění alespoň jednoho z těchto ukazatelů: 

a) auto má najeto min. 150.000 km (kategorie IV – I min. 200.000 km), 

b) je používáno alespoň 4,5 roky (54 měsíců),  

c) vzhledem k technickému stavu vozidla se jeho další používání jeví jako neekonomické 

nebo by se jeho dalším používáním výrazně snížila prodejní cena. 

 

O obměně aut (po posouzení výše uvedených kritérií) rozhoduje ředitel příslušného úseku, 

u kategorie II potom výkonný ředitel. Obměna je prováděna výhradně v souladu se 

schváleným plánem investic, resp. finančním plánem na daný fiskální rok (schvaluje 

představenstvo společnosti Walmark). 

 

Zaměstnanec, který ukončí pracovní poměr, nebo přebírá nový vůz (obměna), zodpovídá 

za jeho stav v době předání. Odevzdává vůz vyčištěn a informuje o technickém stavu 

vozidla referenta finančního oddělení, který zpracovává protokol o předání. Nesplnění této 

povinnosti je považováno za porušení pracovních povinností. 

 

Stanovení značky, typu a vybavení aut v jednotlivých kategoriích 

 

Z důvodu měnící se nabídky pro jednotlivé roky, ve kterých jsou auta pořizována, a pro 

využití množstevních slev při sjednocení značky, je pravidelně, minimálně 1x ročně, 

provedeno stanovení značky, typu a výbavy pro jednotlivé kategorie. Toto stanovení 

provádí finanční úsek, přičemž je přihlíženo ke stávající úrovni kategorií. Značka, typ a 

vybavení aut je stanoveno v příloze 2. 

 

 

                                                             
13

 Vozidla vrcholového managementu spol. Walmark jsou obměňována ve zvláštním režimu 
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4.1.3 Způsob nákupu nových vozů  

 

Od 1.1.2008 společnost Walmark nakupovala všechny vozy na úvěr. Tato změna nastala 

v důsledku daňové změny ze začátku roku 2008. Tehdy nová daňová pravidla říkala, že 

minimální doba pronájmu musí trvat přinejmenším stejně dlouho jako doba odpisování 

majetku, což v případě aut je doba pěti let. Tímto zmizela možnost nárokovat cenu 

automobilu jako daňový výdaj formou odpisů během tří let.  

 

Pozn. V současné době společnost Walmark veškeré nákupy vozidel v důsledku 

hospodářské krize pozastavila. Výjimku tvoří pouze případné nákupy vozidel akcionářů 

společnosti. 

 

V průběhu let 2006 až 2008 byla obměněna většina vozového parku, především však 

značky Škoda. Jak je patrné z tabulky č. 1, bude třeba tato vozidla začít znovu obměňovat 

nejpozději v roce 2011. Jelikož se jedná přibližně o 70 vozidel, společnost Walmark se 

začíná seriózně zabývat otázkou vhodného způsobu financování této obměny.  

 

Při nákupu vozů značky Škoda uplatňuje společnost Walmark dvě smlouvy, které jí 

zajišťují slevy: 

1. smlouva s dealerem Auto Heller (sleva ve výši 13 %), 

2. smlouva se Škoda Auto (množstevní sleva pro celou skupinu podniků Walmark až  

120 EUR na každý vůz). 

 

Prodej starších ojetých vozů je zajišťován přímo společností Walmark na základě 

znaleckých posudků autorizovaných servisů v České republice. Kupujícími jsou zejména 

zaměstnanci firmy a autoservisy či bazary v okolí sídla společnosti.  

 

4.2 FINANČNÍ ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH VARIANT NÁKUPU NOVÝCH 

VOZŮ 

 

Finanční hodnocení jednotlivých variant, jako je nákup za hotové resp. úvěr, finanční 

leasing a operativní leasing, je provedeno jak srovnáním nákladů spojených s pořízením, 

provozováním a následným prodejem vozidla, tak také hodnocením cash flow                    

u jednotlivých variant financování.  
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Hodnocení cash flow respektuje časovou hodnotu peněz. Pro další výpočty je nutno 

stanovit diskontní sazbu a také náklady vlastního a cizího kapitálu. Po celou dobu užívání 

(tj. 4,5 roky životnosti auta) je počítáno s výší daňové sazby právnických osob na úrovni 

19 %. 

 

4.2.1 Stanovení diskontní sazby 

 

Diskontní sazba je stanovena na základě průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC), 

(viz kapitola 2.4.3). Pro výpočet WACC je potřeba si stanovit náklady cizího a náklady 

vlastního kapitálu. 

 

Náklady cizího kapitálu stanovíme jako průměrnou úrokovou sazbu Walmarku, kterou 

společnost platí za poskytnuté peněžní prostředky u bank. Pro větší objektivitu budeme 

počítat náklady na cizí kapitál jako vážený průměr za rok 2009 [16]. Takto stanovenou 

metodou vychází průměrná úroková sazba resp. náklady cizího kapitálu (rú) 2,77 % p.a.14  

 

Jelikož určit náklady vlastního kapitálu je poměrně obtížné, použijeme k jejich stanovení 

metody odvození nákladů vlastního kapitálu z nákladů cizího kapitálu (2.4.3.2), kdy 

k nákladům na cizí kapitál připočteme 3 procentní body. 

 

Nv = rú + 3% p.a. = 2,77%  + 3% = 5,77%                                                                     (4.1) 

 

Ke stanovení WACC je potřeba zjistit i poměr cizího a vlastního kapitálu na celkových 

aktivech společnosti. Tyto údaje k datu 31. 12. 2009 uvádí tab. 3. [16]  

 

Tab. 3 Poměr vlastního a cizího kapitálu společnosti (v tis. Kč) 

Celková aktiva (CA) 1 534 650 

Vlastní kapitál (VK) 1 072 567 

Cizí kapitál (CK) 462 083 

Poměr vlastního kapitálu (VK/CA) 0,70 

Poměr cizího kapitálu (CK/CA) 0,30 

                                                             
14

 Per annum (lat.) ročně, např. u úrokové míry [8] - postup výpočtu nezveřejněn, jedná se o velmi citlivá interní data 
společnosti Walmark, a.s. 
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Při znalosti nákladů na cizí a vlastní kapitál a jeho poměru k celkovým aktivům 

vypočítáme průměrné vážené náklady kapitálu dosazením do vztahu (2.3) následovně: 

 

WACC = 5,77% * 0,7 + 2,77% * (1 - 0,19) * 0,3 = 4,7121%                                        (4.2) 

 

Jako diskontní faktor budeme tedy v dalších výpočtech používat sazbu 4,71%.  

 

4.2.2 Srovnání nákladů jednotlivých forem financování  

 

Vozový park společnosti Walmark je v převážné míře zastoupen vozidly značky Škoda 

(viz tab. 1). Pro srovnání nákladů jednotlivých forem financování bylo jako vzorek 

vybráno vozidlo Škoda Octavia Ambiente 1.9 TDi. Důvodem výběru je vysoká četnost 

tohoto typu vozidla v současném vozovém parku společnosti Walmark.  

 

Budeme vycházet z pořizovací ceny vozidla Škoda Octavia Ambiente 1.9 TDi ve výši 

470 400,- Kč bez DPH. [16] Dále pak vezmeme v úvahu 13% velkoodběratelskou slevu. 

Tuto slevu má společnost Walmark sjednánu s dodavateli osobních vozů značky Škoda a 

současně je 13 % sleva maximem nabízeným leasingovými společnostmi. Všechny níže 

uvedené výpočty předpokládají dobu užívání vozidla ve společnosti Walmark v délce 54 

měsíců (viz kapitola 4.1.2 – obměna vozidel).  

 

Náklady spojené s pořizováním vozidel budeme v dalších částech rozdělovat do 

následujících tří kategorií: 

• náklady spojené přímo s nákupem (resp. prodejem) vozidel, 

• náklady spojené přímo s provozem vozidla, 

• náklady spojené nepřímo s provozem vozidla. 

 

4.2.2.1   Pořízení vozidla za hotové 

 

Náklady spojené přímo s nákupem (resp. prodejem) vozidel  

 

Při stanovení nákladů na nákup vozidla za hotové je potřeba zohlednit náklady 

obětovaných příležitostí. Tyto náklady stanovíme jako úrok (výnos), který bychom získali, 

kdybychom prostředky vložené do nákupu nového vozidla zhodnotili někde jinde. Míru 
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zhodnocení stanovíme na úrovni nákladu na vlastní kapitál (5,77 %). Náklady obětovaných 

příležitostí (NOP) pak stanovíme pomocí složeného úročení se zohledněním daně z příjmu 

následovně: 

 

NOP = [409 248 * (1+0,0577)4,5 – 409 248] * (1-0,19) = 95 190 Kč                              (4.3)  

 

Jako výnos z prodeje vozu po čtyřech letech užívání budeme počítat se zůstatkovou 

hodnotou vozu, kterou uvádějí leasingové společnosti v rámci svých materiálů                   

k operativnímu leasingu [16]. Existuje zde riziko, že pokud bude ojetý vůz prodávat 

společnost Walmark samostatně, bude jeho cena na trhu nižší, než je předem stanovena 

zůstatková hodnota vozu leasingovou společností. 

 

Tab. 4 Přehled nákladů spojených s pořízením vozidla do majetku (za hotové)  

Katalogová cena vozu  470 400 Kč 

Velkoobděratelské smlouvy - sleva  13 % 

Cena vozu po slevě (470 400 – (470 400 * 0,13)) 409 248 Kč 

Náklad - požadavek na investici v okamžiku pořízení vozu  409 248 Kč 
Náklady obětovaných příležitostí při pořízení (náklady vlastního kapitálu 
5,77 %, složené úročení, DPPO zohledněna), výpočet ze vztahu (4.3)   95 190 Kč 

Výnos - prodej ojetého vozidla na konci užívání [16] -188 160 Kč 
Daň z příjmu (19 %) při prodeji vozidla za zůstatkovou cenu          
(188 160,- Kč * 0,19) 35 750 Kč 

Náklady spojené přímo s nákupem vozidla 352 028 Kč 
 

 

Náklady spojené přímo s provozem vozidel ve společnosti WALMARK, a. s. 

 

Mezi nejvýznamnější položky nákladů spojených s provozováním vozidla patří spotřeba 

pohonných hmot, náklady na opravy, pneuservis a pojištění (povinné ručení, havarijní 

pojištění, úrazové pojištění, silniční daň). 

 

Pro čerpání pohonných hmot jsou ve společnosti používaný dva druhy čerpacích karet, na 

základě kterých jsou společnosti Walmark přiznávány následující slevy: 
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• OMV => sleva 0,70 Kč / litr, 

• Benzina => sleva 3,3% z litru. 

 

Opravy a výměna pneumatik jsou zajišťovány ve společnosti Walmark v autorizovaných 

servisech. S těmito servisy jsou sjednány dlouhodobé rámcové smlouvy, ze kterých plynou 

pro společnost výrazné slevy na jednotlivé servisní zásahy. 

 

Pro svůj vozový park má společnost Walmark sjednáno následující pojištění: 

• zákonné povinné pojištění, 

• havarijní pojištění, 

• pojištění sedadel (spolujezdců). 

 

Při sjednávání pojištění spolupracuje firma Walmark s významným pojišťovacím agentem 

na českém pojistném trhu. Tato spolupráce zabezpečuje velmi výhodné sazby pojistného 

vzhledem k velikosti vozového parku.  

 

Náklady spojené se spotřebou pohonných hmot jsou ve všech počítaných variantách 

financování stejné, a neovlivňují tak jejich konečnou efektivnost. Z tohoto důvodu na tyto 

náklady v dalších výpočtech nebude brán zřetel. Souhrn všech nákladů přímo spojených 

s provozem vozidla (po dobu užívání 54 měs.) při nákupu za hotové je zpracován v tab. 5. 

 

Tab. 5 Přehled nákladů přímo spojených s provozem vozidla (za hotové)    

Silniční daň15 (měsíční sazba 190,- Kč * 54 měsíců) 10 260 Kč 

Dálniční známka (1200,- Kč za 1 rok * 4,5 let) 5 400 Kč 

Koncesionářský poplatek za autorádio (45,- Kč za 1 měsíc * 54 měsíců) 2 430 Kč 

Pojištění vozidla (povinné ručení, havarijní poj., pojištění osob, atd.) [16] 67 500 Kč 

Přihlášení / odhlášení vozidla (poplatek za registraci vozidla) 800 Kč 

Náklady na servisní zabezpečení vozidel (údržba, opravy, pneu) [16] 135 000 Kč 

Náklady spojené přímo s provozem vozidla 221 390 Kč 
 

 

 

                                                             
15

 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (ve znění pozdějších předpisů) 
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Náklady spojené nepřímo s provozem vozidla. 

 

Jako s náklady, které jsou nepřímo spojeny s provozováním vozidla, je potřeba uvažovat se 

mzdovým ohodnocením administrativního pracovníka. Mezi jeho pracovní činnosti patří 

zejména nákup a prodej vozidla, registrace vozidla na příslušném dopravním inspektorátu, 

vyjednávání o cenách a kontrola a zpracování došlých dodavatelských faktur souvisejících 

se správou a provozem firemního fleetu.  

 

Pro další výpočet budeme počítat s průměrnou hrubou mzdou administrativního 

pracovníka ve výši 20 149,- Kč měsíčně a časovou náročností na správu vozidel 5 % jeho 

pracovní doby (viz tab. 6). [16]  

 

Tab. 6 Přehled nákladů nepřímo spojených s provozem vozidla (za hotové)    

Práce vlastního pracovníka na administrativu                      
(20 149 * 5% * 54 měs. * 1,34  soc. a zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem) 72 900 Kč 

Náklady spojené nepřímo s provozem vozidla 72 900 Kč 
    

4.2.2.2   Pořízení vozidla na úvěr 

 

Pořízení nového vozidla na úvěr je z hlediska nákladů obdobou pořízení vozidla přímo do 

majetku (za hotové), viz tab. 7. Jediným rozdílem je, že kapitál na pořízení je cizí a úročí 

se úrokovou sazbou nabízenou bankami. Pro další výpočet použijeme jednoduché úročení 

se zohledněním daně z příjmu a úrokovou sazbu 2,77 % p.a. (viz kapitola 4.2.1). 

 

Úrok = [(409 248 * 0,0277) * 4,5 let] * (1-0,19) = 41 320 Kč                                        (4.4) 

 

Tab. 7 Přehled nákladů spojených s pořízením vozidla (na úvěr)   

Katalogová cena vozu  470 400 Kč 

Velkoobděratelské smlouvy - sleva  13% 

Cena vozu po slevě (470 400 – (470 400 * 0,13)) 409 248 Kč 

Náklad - požadavek na investici v okamžiku pořízení vozu  409 248 Kč 

Úrok - cena za poskytnutý úvěr (2,77% p.a.), výpočet (4.4) 41 320 Kč 

Výnos - prodej ojetého vozidla na konci užívání [16] -188 160 Kč 
Daň z příjmu (19%) při prodeji vozidla za zůstatkovou cenu 
(188 160,- Kč * 0,19) 35 750 Kč 

Náklady spojené přímo s nákupem vozidla 298 158 Kč 
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Náklady přímo i nepřímo spojené s provozováním vozidla jsou při úvěrové formě 

financování identické (viz tab. 5 a tab. 6) jako při pořízení vozidla za hotové. Jediná změna 

je u nákladů na pořízení vozidla. Zatímco při pořízení za hotové jsme počítali s náklady 

obětované příležitosti, tzn., že podnikatel může vložené prostředky zhodnotit jinak, při 

pořízení vozidla na úvěr musíme platit z půjčených prostředků úroky. Při srovnání těchto 

dvou čísel se ukazuje, že pořízení na úvěr je mnohem levnější než pořízení za hotové. 

Respektuje to fakt [6], že pro podnik jsou cizí peníze levnější než peníze vlastní. 

 

4.2.2.3   Pořízení vozidla prostřednictvím finančního leasingu 

 

Náklady spojené přímo s nákupem (resp. prodejem) vozidel 

 

Pro výpočet ceny, za kterou pořídíme vozidlo prostřednictvím finančního leasingu, byly 

poptány čtyři leasingové společnosti, které Walmarku nabídly možnost finančního 

pronájmu osobního vozidla v délce 54 měsíců s povinností odkoupit na konci doby 

pronájmu pronajaté vozidlo za zůstatkovou hodnotu 1 000,- Kč. Jelikož všechny vozy 

společnosti Walmark byly v minulosti pořízeny prostřednictvím finančního leasingu 

s nulovou akontací, tak i současné nabídky leasingových společností jsou vypočteny bez 

akontace. Měsíční splátky se v nabídkách pohybovaly v rozmezí od 8 654,- do 8 873,- Kč 

měsíčně. Pro další výpočet použijeme aritmetický průměr všech čtyř cen, který činí   

8 743,- Kč měsíčně (viz tab. 8).  

 

Tab. 8 Přehled nákladů spojených s pořízením vozidla (finanční leasing)   

Katalogová cena vozu  470 400 Kč 

Velkoobděratelské smlouvy - sleva  13 % 

Cena vozu po slevě (470 400 – (470 400 * 0,13)) 409 248 Kč 

Měsíční splátky fin. leasingu celkem (8743,- Kč * 54 měs.) 472 122 Kč 

Zůstatková (prodejní) cena po skončení leasingu [16] 1 000 Kč 

Výnos - prodej ojetého vozidla na konci užívání [16] -188 160 Kč 
Daň z příjmu (19%) při prodeji vozidla za zůstatkovou 
cenu (188 160,- Kč * 0,19) 35 750 Kč 

Náklady spojené přímo s nákupem vozidla 320 712 Kč 
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Náklady spojené přímo i nepřímo s provozem vozidel ve společnosti WALMARK, a. s. 

 

Jelikož se při pořízení vozidla na finanční leasing vozidlo stává ihned součásti vozového 

parku společnosti, a tedy správa, pojištění, opravy atd. jsou hrazeny přímo z prostředků 

firmy (je to jejich náklad), jsou náklady spojené přímo i nepřímo s provozováním vozidla 

stejné jako v případě varianty pořízení ihned do majetku (úvěr či za hotové). Pojištění 

vozidla je sjednáno individuálně společností Walmark, a to z důvodu lepších podmínek, 

které pojišťovna Walmarku jako exkluzivnímu klientovi nabízí. 

 

Tab. 9 Přehled nákladů přímo spojených s provozem vozidla (finanční leasing) 

Silniční daň (měsíční sazba 190,- Kč * 54 měsíců) 10 260 Kč 

Dálniční známka (1200,- Kč za 1 rok * 4,5 let) 5 400 Kč 

Koncesionářský poplatek za autorádio (45,- Kč za 1 měsíc * 54 měsíců) 2 430 Kč 

Pojištění vozidla (povinné ručení, havarijní poj., pojištění osob, atd.) [16] 67 500 Kč 

Přihlášení / odhlášení vozidla (poplatek za registraci vozidla) 800 Kč 

Náklady na servisní zabezpečení vozidel (údržba, opravy, pneu) [16] 135 000 Kč 

Náklady spojené přímo s provozem vozidla 221 390 Kč 
 

 

Tab. 10 Přehled nákladů nepřímo spojených s provozem vozidla (finanční leasing)      

Práce vlastního pracovníka na administrativu                      
(20 149 * 5% * 54 měs. * 1,34  soc. a zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem) 72 900 Kč 

Náklady spojené nepřímo s provozem vozidla 72 900 Kč 
 
 
  
4.2.2.4   Pořízení vozidla prostřednictvím operativního leasingu 

 

U výpočtu varianty financování vozidla formou operativního leasingu jsou náklady spojené 

přímo s pořízením nového vozidla nulové. Leasingové společnosti vozidla pronajímají na 

předem dohodnutou dobu za předem stanovenou měsíční splátku. V našem případě 

budeme počítat s délkou nájmu 54 měsíců. Po této době společnost vrátí vozidlo 

leasingové firmě. U operativního leasingu odpadají společnosti činnosti spojené 

s následným prodejem ojetého vozidla, a tím mizí případné riziko snížení prodejní ceny.    
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Pro výpočet měsíční splátky operativního leasingu byly poptány čtyři největší leasingové 

společnosti v ČR. Jejich nabídky na 54 měsíční pronájem vozidla Škoda Octavia Ambiente 

1.9 TDi se pohybovaly v rozmezí 10 694,- až 11 156,- Kč měsíčně. Toto malé rozpětí nám 

naznačuje, že ceny operativního leasingu jsou napříč konkurencí téměř totožné. Pro naše 

výpočty použijeme aritmetický průměr cen tj. měsíční splátka ve výši cca 10 882,- Kč, viz 

tab. 11. 

 
Tab. 11 Přehled nákladů spojených s pořízením vozidla (operativní leasing)   

Katalogová cena vozu  470 400 Kč 

Velkoobděratelské smlouvy - sleva  13 % 

Cena vozu po slevě (470 400 – (470 400 * 0,13)) 409 248 Kč 

Náklad – požadavek na investici v okamžiku pořízení vozu 0 Kč 

Celkové kalkulované náklady full service operativního leasingu 
(10882,- Kč * 54 měs.) 587 628 Kč 

Výnos - prodej ojetého vozidla na konci užívání  0 Kč 

Daň z příjmu při prodeji vozidla za zůstatkovou cenu 0 Kč 

Náklady spojené přímo s nákupem vozidla 587 628 Kč 
 

 

Náklady spojené přímo s provozem vozidel ve společnosti WALMARK, a. s. 

 

Leasingové společnosti nabízejí v rámci operativního leasingu tzv. full service leasing. 

Znamená to, že v ceně měsíční splátky jsou zahrnuty veškeré služby spojené 

s provozováním vozidla po dobu pronájmu. Jedná se např. o: 

 

• přihlášení a odhlášení vozidla, 

• pojištění (povinné ručení, havarijní pojištění atd.), 

• silniční daň a další daně a poplatky, 

• opravy a udržování,   

• pneuservis, 

• silniční asistence, 

• tankovací karty atd. 
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Tyto služby nejsou povinné a při sjednávání operativního leasingu si lze určit, které služby 

chceme či nechceme využívat.  

 

Výhoda operativního leasingu je postavená na tzv. uzavřené kalkulaci, kdy se platí měsíčně 

stejná částka, ať jsou náklady na provoz v jakékoliv výši. To znamená, že např. pokud je 

nějaké vozidlo poruchové a je často servisováno, při uzavřené kalkulaci platíme stále 

stejnou měsíční splátku a prodělává tak leasingová společnost. Stejně to platí i naopak.  

 

Tab. 12 Přehled nákladů přímo spojených s provozem vozidla (operativní leasing) 

Silniční daň zahrnuto 

Dálniční známky  zahrnuto 

Koncesionářský poplatek za autorádio zahrnuto 

Pojištění vozidla (povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění osob, atd.) zahrnuto 

Přihlášení / odhlášení vozidla zahrnuto 

Náklady na servisní zabezpečení vozidel (údržba, opravy, pneumatiky)  zahrnuto 

Náklady spojené přímo s provozem vozidla 0 Kč 
 

Pro srovnání byly v poptávce na operativní leasing specifikovány jenom ty služby, které 

společnost Walmark využívá u stávajícího vozového parku. Z výše uvedené tab. 12 je 

patrné, že náklady na provoz vozového parku po celou dobu užívání tj. 54 měsíců jsou 

nulové. Náklady na servisní služby jsou totiž součástí pravidelné měsíční splátky. 

 

Náklady spojené nepřímo s provozem vozidla 

 

Další finanční výhodou operativního leasingu je téměř nulová administrativní náročnost. 

Správu vozidla totiž zajišťuje leasingová společnost. Firmě tak odpadají starosti spojené 

s provozováním vozidla, a dojde tak i k ušetření pracovní činnosti administrativního 

pracovníka, a tudíž k poklesu mzdových nákladů.  

 
Tab. 13 Přehled nákladů nepřímo spojených s provozem vozidla (operativní leasing)    

Práce vlastního pracovníka na administrativu 0 Kč 

Náklady spojené nepřímo s provozem vozidla 0 Kč 
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Z výše uvedené tab. 13 je patrné, že dodatečné administrativní náklady u varianty pořízení 

vozidla formou operativního leasingu jsou rovny nule, a tím má tato oblast sledovaných 

nákladů jistou výhodu oproti financování formou finančního leasingu či nákupu za hotové 

(úvěr). 

 

4.2.2.5   Celkový přehled nákladů u jednotlivých forem financování 

 

Tab. 14 Celkový přehled nákladů jednotlivých forem financování spojených s provozem   

vozidla za dobu užívání 54 měsíců 

  
Pořízení za  

hotové 
Pořízení na 

úvěr 
Finanční 
leasing 

Operativní 
leasing  

Náklady spojené přímo s nákupem 
vozidla 352 028 Kč 298 158 Kč 320 712 Kč 587 628 Kč 

Náklady spojené přímo  
s provozem vozidla 221 390 Kč 221 390 Kč 221 390 Kč 0 Kč 

Náklady spojené nepřímo  
s provozem vozidla 72 900 Kč 72 900 Kč 72 900 Kč 0 Kč 
Celkové kalkulované náklady 
spojené s provozem jednoho 
vozidla za dobu užívání 54 
měsíců 

646 318 Kč 592 448 Kč 615 002 Kč 587 628 Kč 

 
 
Porovnáme-li náklady na pořízení a provoz vozidla u jednotlivých variant financování, 

vychází nejlevněji operativní leasing. O něco dražší variantou je pořízení si vozidla na 

úvěr. V pořadí třetí (nejhorší) variantou, co se nákladů týče, je finanční leasing. Nejdražší 

varianta - pořízení vozidla z vlastních zdrojů - je důsledkem vysoké ceny vlastního 

kapitálu. Všechny ostatní varianty jsou založeny na externím (cizím) financování. Jelikož 

náklady na vlastní kapitál jsou vždy vyšší než náklady na kapitál cizí, musí být tato 

varianta finančně nejnáročnější.  

 

To, co dělá operativní leasing finančně atraktivnějším oproti leasingu finančnímu resp. 

nákupu na úvěr, je daleko menší administrativní náročnost. Finanční výhodnost 

operativního leasingu můžeme dále najít i v daňové oblasti (viz kapitola 2.3.2). 

 

Rozdílnou výši nákladů na pořízení vozidla formou finančního leasingu a pořízením na 

úvěr je možno vysvětlit v odlišné úrokové sazbě zaplacené za cizí kapitál. Walmark, jako 
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relativně velká společnost, dosahuje na úvěrovém trhu daleko nižší úrokové sazby, než ty, 

které může nabídnout leasingová společnost.  

 

 
 
Obr. 6 Grafické znázornění celkových nákladů jednotlivých forem financování 

 
 
4.2.3 Srovnání cash flow jednotlivých forem financování 

 

V další části budeme srovnávat cash flow (peněžní toky) jednotlivých variant a jeho vliv na 

finance firmy. Abychom respektovali časovou hodnotu peněz, budeme jednotlivé peněžní 

toky diskontovat. Jako diskontní faktor použijeme úrokovou míru ve výši 4,71 % (viz 

kapitola 4.2.1). 

 

Níže uvedená tab. 15 představuje cash flow u jednotlivých forem financování. Čísla 

v pátém roce jsou ovlivněna pouze půlročním užíváním vozidla. Ve variantě nákupu za 

hotové nejsou započteny náklady obětovaných příležitostí z vloženého kapitálu, neboť 

nepředstavují pro firmu reálný peněžní výdaj.  

 

U varianty pořízení vozidla na úvěr není zohledněn pohyb peněžních prostředků při 

čerpání a splácení poskytnutého úvěru. Důvodem je zaměření se na vlastní proces nákupu 

vozidla, kde chceme zdůraznit počáteční jednorázovou investici (zaplacení pořizovací ceny 

dealerovi). Detailní propočty jednotlivých variant jsou uvedeny v příloze 3.  
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Tab. 15 Cash flow jednotlivých forem financování vozidla 

Období Operativní leasing Finanční leasing Nákup za hotové Nákup na úvěr 

1 rok 124 710 163 247 453 890 462 659 

2 rok 119 101 155 174 59 485 67 859 

3 rok 113 743 148 194 56 809 64 807 

4 rok 108 627 141 528 54 254 61 892 

5 rok 53 078 -53 931 -97 389 -93 656 

Celkem 519 259 554 212 527 049 563 561 
Pozn. znaménko "-" znamená příjem peněz. Realizuje se prodej vozidla 
 

Z tab. 15 můžeme vyčíst, že při operativním leasingu je cash flow po celou dobu užívání 

vozidla konstantní, a tudíž nijak extrémně nezatěžuje firemní finance. To stejné můžeme 

říct i o finančním leasingu. Platí to pouze u varianty finančního leasingu bez počáteční 

akontace. Další dvě varianty tj. nákup za hotové a pořízení vozidla na úvěr se vyznačují 

vysokými počátečními výdaji, které pak v čase klesají. U těchto variant musí firma na 

začátku zatížit své cash flow poměrně velkou investicí. 

 

Následující graf názorně představuje peněžní toky jednotlivých variant financování v čase. 

 

 
Obr. 7 Srovnání cash flow jednotlivých forem financování 
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4.3 SWOT ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH FOREM FINANCOVÁNÍ VOZOVÉHO 

PARKU 

 

Pro přehlednost srovnání jednotlivých forem financování vozového parku společnosti 

Walmark jsou v tab. 16 uvedeny pouze silné a slabé stránky těchto čtyř variant. 

 

Tab. 16 Analýza silných a slabých stránek jednotlivých forem financování 

OPERATIVNÍ LEASING HOTOVOSTNÍ KOUPĚ 

silné stránky: silné stránky: 

úspora vlastních zdrojů investic okamžitě vlastníkem 

rovnoměrné splátky alternativní řešení přebytku hotovosti 

0% akontace možnost ihned prodat 

možnost kdykoliv ukončit nemusí být havarijně pojištěno 

jednoduchá administrativa neplatí se úroky, odpadá cena peněz  

úspora času   

bezstarostnost s provozem   

záruka spojená s prodejem vozidel   

zákonem nelimitovaná doba nájmu slabé stránky: 

rovnoměrně zatěžuje cash flow vysoká cena vlastního kapitálu 

  vysoká počáteční investice 

slabé stránky: rizika spojená s prodejem a poklesem zůstatkové ceny 
není vlastníkem předmětu (ani po ukončení doby 
nájmu) rychlá ztráta hodnoty vozidla 

splátka působí draze - dojem vysoké ceny náklady na správu fleetu 

nevýhodné u neplátce DPH nerovnoměrná zátěž cash flow 

FINANČNÍ LEASING ÚVĚR 

silné stránky: silné stránky: 

přechod do vlastnictví po ukončení splácení (na 
rozdíl od operativního leasingu)  okamžitě vlastníkem 

historická popularita produktu možnost ihned prodat 

ovlivnění výše splátky akontací  nemusí být havarijně pojištěno 
využití cizího kapitálu jako formu snadného 
úvěrování  

rovnoměrně zatěžuje cash flow slabé stránky: 

  vysoká počáteční investice 

slabé stránky: náklady na cenu peněz 

doba zákonem limitována náklady na správu fleetu 

nevýhoda předčasného ukončení smlouvy nerovnoměrná zátěž cash flow 
rizika spojená s prodejem a poklesem zůstatkové 
ceny  rizika spojená s prodejem a poklesem zůstatkové ceny 

náklady na správu fleetu  rychlá ztráta hodnoty vozidla 
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5 ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení současného stavu nákupu a správy vozového 

parku ve společnosti WALMARK, a.s., provedení analýzy alternativních forem 

financování vozového parku a dále pak navržení optimální varianty financování.  

   

V práci je nejprve obecně popsána problematika řízení firemních vozových parků. Důraz je 

kladen především na oblast nákladů, které se váží k pořízení a provozu firemního 

autoparku.   

 

Práce dále obsahuje podrobnou analýzu nákladů jednotlivých variant financování, jako je 

nákup za hotové, pořízení na úvěr, finanční leasing a operativní leasing. Je v ní provedeno 

jak srovnání nákladů spojených s pořízením, provozováním a následným prodejem vozidla, 

tak také hodnocení cash flow a jeho vliv na peněžní toky ve společnosti. Součástí práce je 

rovněž přehledná analýza silných a slabých stránek uvedených variant financování.   

 

Na základě výsledků výše uvedené analýzy můžeme doporučit operativní (full – service) 

leasing jako nejvhodnější variantu financování vozidel ve vozovém parku společnosti 

Walmark, a.s. Tato forma financování je v současné době nejdynamičtějším způsobem 

financování v České republice. Zatímco před 7 lety se operativní leasing podílel na 

celkovém trhu necelými deseti procenty, v současné době již přesáhl 20 % hranici [12] a 

lze důvodně předpokládat jeho další růst, zejména pak v segmentu středních a malých 

firem. 

 

Důležitá je rovněž skutečnost, že pro zajištění efektivity provozu vozového parku je nutno 

pohlížet na problematiku fleet managementu komplexně. V praxi to znamená sledovat a 

pružně reagovat na změny politicko-ekonomického prostředí.  

 

Správně načasovaná a provedená obměna vozového parku je jedním z klíčových faktorů 

úspěšného řízení podniku. 
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ZKRATKY A POJMY 

 

 

3M PRIBOR  - tříměsíční PRIBOR (PRague InterBank Offered Rate) 

CAPM   - metoda oceňování kapitálových aktiv (capital assed pricing model) 

CF   - cash flow 

DCF   - diskontovaný cash flow 

DPH   - daň z přidané hodnoty 

DPPO   - daň z příjmu právnických osob 

FO   - finanční oddělení 

kategorie M1  - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro 

dopravu osob 

kategorie N1  - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro 

dopravu nákladů (nákladní automobil do 3,5 tuny) 

NOP   - náklady obětovaných příležitostí 

ROE   - rentabilita vlastního kapitálu (rentability on equity) 

SVP   - správná výrobní praxe 

TCO  - celkové náklady na vlastnictví (Total Costs Ownership) 

WACC - průměrné vážené náklady kapitálu (weighted average cost of 

capital) 
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PŘÍLOHY 

 
Příloha 1 
 
Přehled pracovních pozic s nárokem na firemní vozidlo ve společnosti Walmark, a.s. 

 

Kategorie Pracovní pozice 

I. Výkonný ředitel 
  Člen představenstva 
  Ředitel pro strategické projekty 

II. Ředitel mezinárodního obchodu 
  Finanční ředitel 
  Personální ředitel 
  Provozní ředitel 
  Ředitel pobočky ČR 
  Ředitel exportu 

III. Obchodní ředitel ČR 
  Hlavní ekonom 
  Ředitel mezinárodního marketingu 

IV. Oblastní vedoucí prodeje 
  Vedoucí prodeje pro mimolékárenský trh 
  Key Account Manager 
  Ředitel marketingu pro ČR 
  Vedoucí jakosti 
  Vedoucí výroby 
  Vedoucí vývoje a registrace potr. doplňků 
  Vedoucí logistiky 
  Vedoucí nákupu 
  Vedoucí iT/IS 
  Vedoucí finančního oddělení 

V. Export manager 
  Senior Brand Manager 
  Medical advisor 

VI. a) Lékárenský reprezentant 
  Manažer zákaznického servisu 

VI. b) Vedoucí kanceláře výkonného ředitele 
  Vedoucí finanční účtárny 
  Vedoucí oddělení kontroly jakosti 
  Vedoucí vývoje a registrace potr. doplňků 
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Příloha 2 

Stanovení značky, typu a vybavení aut v jednotlivých kategoriích 

Kategorie Značka Typ vozidla Dodatečná výbava Barva vozidla 

I. 
dle požadavku uživatele 
(limit do 1.500.000,- Kč) 

    volitelná 

II. 
dle požadavku uživatele 
(limit do 900.000,- Kč) 

    volitelná 

III. 

Škoda 
Octavia Elegance 2,0 TDI PD 
103 kW  

airbag spolujezdce, boční airbag, ABS, 
el.ovládaná přední a zadní okna, 
dvouzónová klimatizace Climatronic, 
el.ovládaná vnější zpětná zrcátka s 
vyhříváním, dálkové ovládání 
centrál.zamykání, loketní opěrka, 
tempomat, kola z lehkých slitin 

metalický lak 

Škoda 
Superb Comfort 1,9 TDI 85 
kW 

airbag spolujezdce, boční airbag, ABS, 
el.ovládaná přední a zadní okna, 
dvouzónová klimatizace Climatronic, 
el.ovládaná vnější zpětná zrcátka s 
vyhříváním, dálkové ovládání 
centrál.zamykání, loketní opěrka, 
tempomat, kola z lehkých slitin, 
vyhřívaná přední sedadla, signalizace 
parkování 

metalický lak 

IV. 

Škoda 
Octavia Elegance 1,9 TDI PD 
77 kW  

airbag spolujezdce, boční airbag, ABS, 
el.ovládaná přední a zadní okna, 
dvouzónová klimatizace Climatronic, 
el.ovládaná vnější zpětná zrcátka s 
vyhříváním, dálkové ovládání 
centrál.zamykání, loketní opěrka, 
tempomat, kola z lehkých slitin 

modrá 
Dynamic 

Škoda 
Octavia Elegance 1,6 MPI 75 
kW  

airbag spolujezdce, boční airbag, ABS, 
el.ovládaná přední a zadní okna, 
dvouzónová klimatizace Climatronic, 
el.ovládaná vnější zpětná zrcátka s 
vyhříváním, dálkové ovládání 
centrál.zamykání, loketní opěrka, 
tempomat, kola z lehkých slitin 

modrá 
Dynamic 

V. 

Škoda 
Octavia Ambiente, 1,9 TDI 
PD 77 kW  

airbag spolujezdce, boční airbag, ABS, 
el.ovládaná přední a zadní okna, 
automatická klimatizace, el.ovládaná 
vnější zpětná zrcátka s vyhříváním, 
dálkové ovládání centrál.zamykání 

modrá 
Dynamic 

Škoda 
Octavia Ambiente, 1,6 MPI 75 
kW 

airbag spolujezdce, boční airbag, ABS, 
el.ovládaná přední a zadní okna, 
automatická klimatizace, el.ovládaná 
vnější zpětná zrcátka s vyhříváním, 
dálkové ovládání centrál.zamykání 

modrá 
Dynamic 

VI. A Škoda 
Fabia Combi Ambiente 1,4 
TDI, 51 kW   

airbag spolujezdce, boční airbag, 
el.ovládaná přední okna, klimatizace, 
dálkové ovládání centrál.zamykání 

modrá 
Dynamic 

VI. B 

Škoda Fabia Classic 1,2 44 kW  střešní okno 
modrá 

Dynamic 

Škoda 
Fabia Combi Classic 1,2 44 
kW  

střešní okno 
modrá 

Dynamic 

Škoda Fabia Classic 1,4 TDI, 51 kW  střešní okno 
modrá 

Dynamic 

 

Základní výbava: airbag řidiče, posilovač řízení, centrální zamykání, rádio, imobilizér, zámek zpátečky 
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Příloha 3 

Přehled cash flow jednotlivých forem financování vozového parku společnosti Walmark, a.s. 

Operativní leasing 

Období Akontace Splátka Pojištění 
Daně 

a 
poplatky 

Servis 

Přihlášení 
vozidla 

Odhlášení 
vozidla 

Práce 
správce 
vozidel 

Prodej 
ojetého 
vozidla 

Daň z 
příjmu 

při 
prodeji 
ojetého 
vozidla 

Roční CF Roční DCF 

1 rok 0 130 584 zahrnuto zahrnuto zahrnuto zahrnuto zahrnuto     130 584 124 710 
2 rok 0 130 584 zahrnuto zahrnuto zahrnuto   zahrnuto     130 584 119 101 
3 rok 0 130 584 zahrnuto zahrnuto zahrnuto   zahrnuto     130 584 113 743 
4 rok 0 130 584 zahrnuto zahrnuto zahrnuto   zahrnuto     130 584 108 627 

5 rok (pouze 
6 měsíců) 

0 65 292 zahrnuto zahrnuto zahrnuto zahrnuto zahrnuto 0 0 65 292 53 078 

Celkem                   587 628 519 259 

Finanční leasing 

Období 
Akontace 

(zůstatková 
hodnota) 

Splátka Pojištění 
Daně 

a 
poplatky 

Servis 

Přihlášení 
vozidla 

Odhlášení 
vozidla 

Práce 
správce 
vozidel 

Prodej 
ojetého 
vozidla 

Daň z 
příjmu 

při 
prodeji 
ojetého 
vozidla 

Roční CF Roční DCF 

1 rok 0 104 916 15 000 4 020 30 000 800 16 200     170 936 163 247 
2 rok 0 104 916 15 000 4 020 30 000 0 16 200     170 136 155 174 
3 rok 0 104 916 15 000 4 020 30 000 0 16 200     170 136 148 194 
4 rok 0 104 916 15 000 4 020 30 000 0 16 200     170 136 141 528 

5 rok (pouze 
6 měsíců) 

1 000 52 458 7 500 2 010 15 000 0 8 100 -188 160 35 750 -66 342 -53 931 

Celkem                   615 002 554 213 
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Nákup do majetku za hotové (nejsou započtený náklady vloženého kapitálu) 

Období 
Pořízení 
vozidla 

Splátka Pojištění 
Daně 

a 
poplatky 

Servis 

Přihlášení 
vozidla 

Odhlášení 
vozidla 

Práce 
správce 
vozidel 

Prodej 
ojetého 
vozidla 

Daň z 
příjmu 

při 
prodeji 
ojetého 
vozidla 

Roční CF Roční DCF 

1 rok 409 248   15 000 4 020 30 000 800 16 200     475 268 453 890 
2 rok 0   15 000 4 020 30 000 0 16 200     65 220 *59 485 
3 rok 0   15 000 4 020 30 000 0 16 200     65 220 56 809 
4 rok 0   15 000 4 020 30 000 0 16 200     65 220 54 254 

5 rok (pouze 
6 měsíců) 0   7 500 2 010 15 000 0 8 100 -188 160 35 750 -119 800 -97 389 
Celkem                   551 128 527 048 

Příklad výpočtu DCF druhého roku, varianta za hotové ze vztahu (2.2):          DCF (2.r) = 65 220 * [1 / (1+ 0,0471)
2
] = 59 485* 

            Nákup do majetku na úvěr 

Období 
Pořízení 
vozidla 

Úrok Pojištění 
Daně 

a 
poplatky 

Servis 

Přihlášení 
vozidla 

Odhlášení 
vozidla 

Práce 
správce 
vozidel 

Prodej 
ojetého 
vozidla 

Daň z 
příjmu 

při 
prodeji 
ojetého 
vozidla 

Roční CF Roční DCF 

1 rok 409 248 9 182 15 000 4 020 30 000 800 16 200     484 450 462 659 
2 rok 0 9 182 15 000 4 020 30 000 0 16 200     74 402 67 859 
3 rok 0 9 182 15 000 4 020 30 000 0 16 200     74 402 64 807 
4 rok 0 9 182 15 000 4 020 30 000 0 16 200   0 74 402 61 892 

5 rok (pouze 
6 měsíců) 0 4 591 7 500 2 010 15 000 0 8 100 -188 160 35 750 -115 208 -93 656 
Celkem                   592 449 563 561 
 


