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Anotace 

Předmětem bakalářské práce je srovnání dvou forem financování, a to leasingu 

a spotřebitelského úvěru. První část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku leasingu, 

základní členění, cenu leasingu a také poskytovatele těchto finančních služeb. V druhé 

části je pozornost věnována spotřebitelským úvěrům, jejich členěním, úrokovým sazbám 

a sazbě RPSN. Poslední část práce obsahuje jednotlivé kalkulace, uvádí výhody 

a nevýhody obou druhů financování. Výsledkem práce je zvolení výhodnější varianty při 

koupi osobního automobilu. 

 

Klíčová slova: operativní leasing, finanční leasing, úvěr, RPSN, úroková sazba 

 

 

Summary 

The subject of the thesis is the comparison of two forms of financing – leasing 

and consumer loan. The first part focuses on the general characteristics of the lease, basic 

classification, price of the leasing and providers of the financial services. In the second 

part, attention is paid to consumer loans, their division, interest rates and APR rate. The 

last part contains counts of individual calculations, giving the advantages and 

disadvantages of both financing. Result of this work is to select a better option ig we want 

to buy a car. 
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CZK   Koruna česká 
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1 ÚVOD 

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak můžeme získat zboží a služby. Na 

trhu je mnoho finančních produktů nabízející různé formy osobního financování. Některé z 

nich jsou výhodné více, jiné méně. Nemůžeme ale opomenout fakt, že lidé v dnešní době 

mají nedostatek finančních prostředků pro koupi movitějšího a dražšího zboží.  

Trendem dnešní doby je zadlužování. Banky a různé finanční společnosti se nás 

prostřednictvím médií a reklamy snaží přesvědčit, že osobní zadlužení je vlastně správné. 

Nabízejí nízké úroky, minimální splátky nebo nízké poplatky, ale už se nezmíní o tom, jak 

je pro spotřebitele náročné se zadlužit třeba jen na několik let, neboť tento stav přináší 

i mnohá rizika – jestli bude schopen po celou dobu splácení hradit své závazky, nepostihne 

jej nezaměstnanost apod. 

I přesto má tento trend i své výhody. Spotřebitel má přístup ke zboží, které by si 

jinak nemohl dovolit. Prostředky nevynaložené na koupi může investovat jinde. Zakoupené 

zboží je většinou i pojištěno – spotřebiteli tedy odpadá návštěva pojišťovny a administrace 

s tím spojená. Využíváním těchto finančních produktů dochází k podpoře odbytu firem. 

 

Nákup nového automobilu nebývá z pravidla levnou záležitostí, a tak spotřebitelé 

musí hledat vhodný způsob, jak jej zaplatit. Stojí tedy před těžkou volbou, zda si vzít 

automobil na úvěr nebo na leasing. Leasing je pronájem, nikoli prodej, tzn. automobil takto 

pořízený Vám po celou dobu trvání leasingové smlouvy nepatří. Oproti tomu automobil 

pořízený na úvěr přechází do Vašeho osobního vlastnictví hned.  

 

Ve své práci budu na modelových příkladech porovnávat výhodnost financování 

nového automobilu spotřebitelským úvěrem a leasingem. 

 

V první kapitole objasňuji problematiku leasingu – co vůbec leasing je, jaké jsou 

jeho druhy a které společnosti nám leasing poskytují. Druhá kapitola je věnována 

spotřebitelským úvěrům, typům úvěru, jejich ceně a sazbě RPSN. V následující kapitole 

vypočítávám rozdíly mezi pořízením nového osobního automobilu na leasing a na úvěr, 

srovnávám výsledné částky a uvádím, jaké výhody a nevýhody mají oba druhy 

financování.  
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2 CHARAKTERISTIKA LEASINGU 

Leasing je pronájem hmotných či nehmotných věcí a práv, kdy pronajímatel 

umožňuje nájemci používat za úplatu tato práva a věci. Umožňuje používání majetku, 

který je ve vlastnictví jiného subjektu. Leasingová společnost pořizuje věc či právo 

(předmět leasingu) a pronajímá ho nájemci. Předmět leasingu je poskytován dlouhodobě 

a na dobu předem stanovenou. Je vlastnictvím leasingové společnosti po celou dobu trvání 

leasingu a po skončení doby trvání přechází do vlastnictví nájemce, 

nebo se předmět vrací leasingové společnosti. (1) 

Leasing se rozšířil od počátku 50. let v USA. Využíval se k financování nově 

vzniklých podniků. Stal se prostředkem odbytu – jeho masovým rozšířením se zkrátil 

cyklus obnovy automobilů, počítačů a jiných druhů statků. Podle odhadu byla v roce 1994 

v USA pořízena na leasing jedna třetina všech investic. Dominoval především leasing 

osobních automobilů a strojů (kolem 64 %). (2) 

První leasingové operace v ČR se uskutečnily počátkem 70. let. Uskutečnil je 

podnik FINCOM a.s. zabývající se zahraničním obchodem. V bývalé ČSSR se leasing 

používal k financování dovozu strojů a technologií ze zahraničí. Domácí leasing se u nás 

nerozvinul z důvodu neexistujících právních záruk soukromého vlastnictví. V podmínkách 

centrálně plánované ekonomiky podniky nemohly využívat výhody leasingu. Jediným 

podnikem, jenž leasingu využíval, byla společnost Multiservis, a to především k pronájmu 

televizních přijímačů. 

Domácí leasing se postupně rozvíjel až po listopadu 1989, kdy došlo k politickým 

a ekonomickým změnám. Zakládaly se společnosti poskytující leasingové služby, 

prudce vzrostl počet poskytovaných leasingů, rozšiřovalo se spektrum nabízených 

produktů. Rozvoj podnikání a soukromého sektoru, procesy restituce a privatizace vedly k 

poptávce po leasingových službách. Důvodem prohloubení této poptávky byl nedostatek 

finančních zdrojů v soukromém sektoru a omezená kapacita úvěrových zdrojů 

čs. Komerčních bank. Na počátku 90. let bylo v ČR založeno více než 200 firem 

poskytujících leasing. Předmětem leasingu nejčastěji byly automobily, počítače 

a kancelářské vybavení, dále dominoval leasing strojů a dopravních prostředků. V roce 

1990 byla na leasing pořízena zařízení v celkové ceně 2 mld. Kčs. V roce 1992 došlo 

k prudkému růstu na 18 mld. Kčs. V těchto letech dochází ke změně situace v leasingové 
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komunitě. Roste konkurence domácích firem i společnosti provozujících v ČR leasing ze 

zahraničí. Zanikají neprofesionální a kapitálově nevybavené firmy. Leasingové společnosti 

jsou nuceny snižovat své provozní náklady, optimálně využívat pronajaté předměty a více 

se zaměřovat na samotného zákazníka. Postupně se rozvíjí leasing i do zahraničí. 

I v období ekonomického poklesu a snížení reálné kupní síly zájem 

o spotřebitelský leasing neklesá. V roce 2004 vložily leasingové společnosti do užívání 

majetek v pořizovací ceně 97 mld. Kč. (1) 

V roce 2008 se snížila poptávka po finančních produktech v důsledku klesajícího 

tempa růstu ekonomiky a problémům v různých odvětvích. Leasingové společnosti předaly 

do užívání prostředky v celkové pořizovací ceně 95,5 mld. Kč (bez DPH). Převládal 

leasing dopravních prostředků, který tvořil přes 70 % celkového objemu leasingu. Leasing 

movitých věcí dosáhl 18,8 mld. Kč.  

Oživení ekonomiky v roce 2010 vedlo k opětovnému růstu poptávky po leasingu. 

Leasingem byly financovány stroje, zařízení a dopravní prostředky v pořizovací ceně 

48,4 mld. Kč. I nadále dominuje leasing silničních vozidel. Podíl nových automobilů na 

celkovém leasingu osobních vozů dosáhl 80,6 %.   

V roce 2011 došlo k meziročnímu růstu o 1,8 %. Roste podíl operativního 

leasingu. Dochází ke zvýšení leasingu nemovitostí, který poprvé od roku 2007 zaznamenal 

meziroční růst. Leasing strojů, zařízení a fotovoltaických zařízení klesl o 32 % proti roku 

2010. Tento pokles je způsoben snížením poptávky po fotovoltaických zařízeních. Naopak 

financování ostatních strojů a zařízení vzrostlo o 18 %. (3) 

 

2.1. Druhy leasingu 

Leasing se obecně dělí na leasing finanční a operativní. (4) Můžeme jej však dělit 

i na jiné skupiny podle různých kritérií. Podle pronajímatele jej rozdělujeme na leasing 

přímý a nepřímý.  

Přímý leasing provádí sám výrobce, který pronajímá své výrobky nájemci. Jedná 

se o dvoustranný vztah. Účely leasingu jsou obchodně-politické. Výrobce také zajišťuje 

servisní služby. U nepřímého leasingu jde o vztah třístranný, kdy mezi výrobce 

a najímatele vstupuje leasingová společnost. Ta poskytuje leasingové služby, ale 

nezajišťuje opravy a pojištění. (5) 
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Podle druhu pronajímaných předmětů leasing dělíme na leasing movitých 

předmětů, leasing nemovitostí a leasing dopravních prostředků. Movité předměty musí být 

hospodářsky využitelné (obchodní zařízení, stoje). Smlouva bývá uzavřena zpravidla na 

4-8 let. (6) Leasing nemovitostí slouží k pronájmu pozemků a objektů vázaných pevně na 

určité místo. (5) Jedná se o dlouhodobý vztah uzavřený na 15-20 let. (6) 

Dle teritoria leasing dělíme na tuzemský a zahraniční. U zahraničního leasingu má 

jeden z účastníků sídlo nebo bydliště v zahraničí. Tuzemského leasingu se účastní pouze 

tuzemské subjekty. 

 

2.1.1. Finanční leasing (4) 

Finanční leasing je pronájem, u něhož dochází k odkupu najaté věci po skončení 

doby pronájmu (leasingového období) nájemcem. Slouží k trvalému pořízení majetku 

formou splátek. Převod vlastnického práva je dopředu stanoven v leasingové smlouvě. 

Pro tento druh leasingu je typické, že jde o dlouhodobější pronájem majetku. 

Doba pronájmu je většinou stejná jako jeho ekonomická životnost. Je stanovena 

i minimální doba pronájmu, která se odvozuje od životnosti majetku nebo od doby jeho 

odepisování. Majetek se při leasingu nestává vlastnictvím nájemce. Pronajímatel poskytuje 

pouze finanční služby. Na nájemce přechází povinnosti s opravami, údržbou i servisními 

službami. 

 

Přímý finanční leasing (direct lease) 

Tento leasing je uzavřen pouze mezi dvěma partnery – nájemcem 

a pronajímatelem. Nájemce si zvolí podmímky leasingu, vybere si druh majetku, cenu, 

dodavatele, podmínky dodání atd. Leasingová společnost nebo dodavatel zpracuje 

podmínky leasingu podle požadavků nájemce, koupí požadovaný majetek od výrobce 

a pronajme jej nájemci. Je sepsána leasingová smlouva a určena výše leasingových splátek. 
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Nepřímý finanční leasing (prodej a zpětný pronájem), (sale and lease back) 

Firma prodá svůj majetek leasingové společnosti. Jedná se o majetek, který má 

dosud značnou část životnosti před sebou. Leasingová společnost jej hned pronajme 

původní firmě zpět a zaplatí jí tržní cenu majetku. Firma pravidelně splácí leasingové 

splátky – ty uhrazují tržní cenu, náklady a zisk leasingové společnosti. Výhodou tohoto 

leasingu jsou peněžní prostředky z prodeje majetku – můžeme je znovu investovat. 

Nájemce může majetek využívat, i když není v jeho vlastnictví. Nevýhodou je, že nájemce 

uhradí větší částku, než byla jeho původní tržní hodnota. 

 

Leverage leasing (2) 

V tomto případě jde o třístranný vztah mezi nájemcem, pronajímatelem 

a věřitelem. Nájemce si zvolí požadovaný majetek, využívá ho a splácí leasingové splátky 

leasingové společnosti. Pronajímatel (leasingová společnost) koupí majetek do svého 

vlastnictví - část majetku kryje vlastním kapitálem a na zbytek si půjčí peníze od věřitele, 

což bývá nejčastěji banka nebo pojišťovna. Leasingová společnost nese plnou odpovědnost 

za splacení těchto závazků. Tento typ leasingu je poměrně nákladný, proto se využívá u 

finančně náročných objektů.  

 

2.1.2. Operativní leasing (1) 

Jedná se o leasing, kdy nájemce nemá žádné právo na odkoupení pronajatého 

majetku po skončení doby nájmu. Majetek se tedy vrací zpět leasingové společnosti.  

Operativní leasing je krátkodobější než leasing finanční, doba pronájmu je kratší 

než ekonomická životnost majetku. Tento druh leasingu umožňuje obstarání určitého 

majetku na kratší dobu, pouze pro určitý úkol. Umožňuje pořízení majetku, 

který by jinak nebyl v podniku vytížen. Náklady na údržbu, opravy, pojištění a servisní 

služby hradí pronajímatel (leasingová společnost), přičemž tato povinnost může být na 

základě leasingové smlouvy svěřena i nájemci.  

Minimální délka nájmu není stanovena. Leasingová smlouva je vypověditelná 

a pronajímatel je zodpovědný za uhrazení nákladů spojených s provozem majetku. 
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2.2. Cena leasingu 

Cenou za leasing je leasingová cena. Je splácena v pravidelných 

splátkách – měsíčních, čtvrtletních nebo ročních. Platí ji nájemce pronajímateli. 

Leasingová cena je tedy součtem všech splátek, které nájemce uhradí leasingové 

společnosti během doby trvání leasingu. (2) Cena zahrnuje: 

 Postupné splátky pořizovací ceny majetku – vstupní (pořizovací cenu majetku) 

 Leasingovou marži pronajímatele (leasingové společnosti) 

 Ostatní náklady pronajímatele spojené s pronajatým majetkem (4) 

 

2.3. Poskytovatelé leasingových služeb 

V dnešní době existuje na trhu nepřeberné množství společností poskytujících 

leasing. Společnosti můžeme rozdělit do čtyř skupin. Jsou to: 

 

Nezávislé leasingové společnosti 

Jsou kapitálově nespojené s jiným subjektem. Leasing financují 

ze získaných úvěrů. Nejsou vázány na jedinou komoditu či výrobce a jejich výhodou 

je úzký vztah k zákazníkovi. 

 

Dceřiné společnosti bank 

Doplňují služby své mateřské banky. Zpravidla patří k levnějším zdrojům. 

Zdroje získávají od jiných subjektů, nebo využívají výhody své mateřské banky. 

 

Odbytové leasingové společnosti 

Nabízejí leasing výrobků své mateřské společnosti. Hlavním motivem jejich 

aktivit není zisk z leasingu, ale podpora odbytu výrobků mateřské společnosti. 

 

Dceřiné společnosti zahraničních bank a leasingových společností a jejich podniky 

Jsou zřízené spolu s domácími bankami nebo leasingovými společnostmi. Tímto 

způsobem obsluhují zahraniční subjekty své domácí nebo celoevropské zákazníky. (1) 

 



Lucie Zatloukalová: Porovnání leasingu a spotřebitelského úvěru 

 

 

2012   7 

 

3 CHARAKTERISTIKA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU 

Spotřebitelský úvěr je úvěr poskytovaný bankami, komerčními bankami, 

spořitelnami a různými finančními institucemi (subjekty musí podnikat v rámci živnosti 

vázané, tzn., musí mít odbornou způsobilost) spotřebitelům na zakoupení zboží a služeb. 

(5) 

Spotřebitelský úvěr je upraven v zákonu 145/2010 sb. o spotřebitelském úvěru 

a o změně některých zákonů. Podle, kterého platí: 

Peníze se poskytují za úrok. Věřitel půjčí dočasně peníze spotřebiteli a ten je po 

určité době vrací zpět. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci podnikání 

nebo svého povolání. Věřitel je osoba nabízející nebo poskytující spotřebitelský úvěr. 

Vztahu se může účastnit i třetí stana neboli zprostředkovatel, což je osoba, 

která není věřitelem, ale za úplatu (honorář) umožňuje spotřebiteli uzavřít smlouvu 

o spotřebitelském úvěru s věřitelem. Smlouva, kterou mezi sebou uzavírá klient a věřitel, 

se nazývá úvěrová. Je sepsána písemně a utváří úvěrový vztah mezi oběma stranami. 

Spotřebitel se zavazuje k úhradě vypůjčených peněz a úroků. Ve smlouvě je uvedena výše 

úvěru, výše úrokové sazby, způsob čerpání, termíny a částky úvěrů, termíny úhrady úroků, 

způsob úhrady splátek atd. (3) 

Úvěr pravděpodobně existoval už dávno předtím, než se začaly používat první 

formy peněz, dokonce i před rozvojem barterového obchodu (směna bez použití peněz). 

Určité komodity sloužily jako prostředek směny nebo jako určitý uchovavatel hodnoty. 

Historické nálezy dokazují, že úvěr byl běžně používán. Vracel se s úrokem, 

který lidé dobrovolně akceptovali jako součást úvěru. Nejčastěji probíhaly půjčky osiva, 

zvířat a půdy. Osivo se zaselo a po sklizni se vrátilo více, než bylo půjčeno. V této době 

také existovaly půjčky bezúročné - vypůjčení nářadí mezi domácnostmi, půjčky v rámci 

rodiny atd.  

Později se výše úroků musela regulovat zákoníky. V Chammurapiho zákoníku 

(1800 př. n. l.) byly stanoveny limity úrokových sazeb na obilí a na stříbro. 

V Izraeli v biblických dobách Mojžíšův zákon zakazoval účtovat úroky z úvěrů. 

Podobně tomu bylo i ve středověku, kdy čas byl považován za boží majetek. Proto se 

nesmělo účtovat za úroky, protože by docházelo k obchodování s božím majetkem. I když 

lichva byla označena církví za hřích, pravidla o lichvě nebyla dodržována. 
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S rozvojem výroby a obchodu se půjčky stávaly stále běžnějšími. Díky úvěrům se 

rozvíjelo hospodářství. Pro rozvoj obchodu a financování přepravy čí válečných výprav 

bylo poskytování půjček velmi podstatné.  

Ve 13. století došlo k úpravě kanonického práva. Došlo k vymezení rozdílu mezi 

lichvou a mezi kompenzací ušlého zisku půjčením kapitálu. Tyto změny nastaly v době, 

kdy církev byla velmi bohatá a měla dostatek finančních prostředků. K dalšímu posunu 

došlo v polovině 16. století, kdy Jan Kalvín definoval rozdíl mezi běžnou obchodní 

půjčkou a lichvou. Lichva byla definována jako úvěr za úrok, který škodí dlužníkovi. 

Byla zavedena také maximální úroková sazba 5 % ročně. 

Postupným vývojem se změnilo myšlení společnosti. Získala jiný názor na úroky 

a úvěry vůbec. Úrok je brán jako předmět svobodné domluvy mezi smluvními stranami 

a je prospěšný pro obě strany. Věřitel půjčí peníze dlužníkovi s tím, že v budoucnu mu 

bude částka vrácena a navýšena o úrok (zisk). Zisk je důvodem, proč věřitel peníze 

půjčuje. Musí zvolit únosnou výši úroků, aby dlužník byl schopen splácet dlužnou částku 

i úroky. (7) 

Zájem o úvěry neklesá i nadále. V roce 2008 byly poskytnuty spotřebitelské úvěry 

ve výši 54,4 mld. Kč. Objem poskytnutých úvěrů meziročně vzrostl o 13,4 %, i přesto, 

že v tomto roce postupně slábnou výdaje domácností. Bylo uzavřeno 1 555 675 nových 

spotřebitelských úvěrů.  

V roce 2011 dochází k meziročnímu růstu o 1,5 %. Celková výše úvěrů dosáhla 

34,2 mld. Kč. Zvýšil se objem spotřebitelských úvěrů k financování osobních aut na 

7,6 mld. Kč. Je však nutno dodat, že tempo růstu úvěrů klesá. Důvodem je pomalý růst 

výdajů u domácností a přísnější kritéria pro získání úvěru. (3) 

 

3.1. Druhy spotřebitelského úvěru 

Na finančním trhu existuje mnoho druhů spotřebitelských úvěrů. Spotřebitelské 

úvěry můžeme členit podle různých hledisek. 

Dle účelu, na který je úvěr poskytován 

 Úvěr účelový je určen k úhradě zboží a služeb přímo v místě jejich prodeje, tedy 

přímo u obchodníka. Může být poskytnut i za účelem jiných záměrů, např. 

rekonstrukce bytu, úhrada dřívějších závazků u jiného věřitele. Je přesně stanovena 
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výše a počet splátek. Tento úvěr je vhodný k financování věcí a služeb bez 

možnosti úhrady v hotovosti. (3) 

 Úvěr neúčelový je vyplácen v hotovosti nebo převodem na bankovní účet klienta. 

Je poskytován jako jednorázový úvěr. (8) Výše těchto úvěrů není zpravidla vysoká 

a klient nemusí dokládat účel použití peněžních prostředků. Pevně je stanoven 

počet a výše splátek. (3)  

 

Dle subjektu, který úvěr poskytuje  

 Přímý úvěr je sjednáván pouze mezi bankou a klientem. 

Poskytují jej banky a finanční společnosti. 

 Nepřímý úvěr je poskytován společnostmi prodávající zboží či služby na 

spotřebitelský úvěr. 

 

Dle způsobu poskytování  

 Jednorázový spotřebitelský úvěr je poskytován najednou a ve 

sjednané výši. 

 Revolvingový spotřebitelský úvěr je poskytován formou stanovení úvěrového 

rámce, do jehož výše klient může čerpat finanční prostředky. Úvěr je průběžně 

splácen. Klient platí úrok pouze za skutečně čerpaný úvěr. Revolvingové úvěry 

jsou poskytovány ve dvou formách – kontokorentní úvěry a úvěrové karty. 

Kontokorentní úvěry jsou spojené s běžným účtem. Na svém kontokorentním účtu 

může přecházet do debetu, který je vymezen úvěrovým rámcem. Úvěrové karty 

umožňují klientovi používat kartu k placení a výběru hotovosti. Závazky 

neuhrazuje hned, ale až ve stanovené lhůtě uvedené ve smlouvě. 

 

Dle zajištění úvěru  

 Pokud není sjednán žádný nástroj zajištění, jedná se o nezajištěný úvěr. Jsou to 

většinou menší úvěry nebo úvěry poskytnuté velmi bonitním osobám. 

 Zajištěný spotřebitelský úvěr je ten, kde je splácení zajištěno některým z nástrojů 

zajištění (ručení jiné osoby). 
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Kromě tohoto základního rozdělení spotřebitelských úvěrů existují i jiné druhy 

úvěrů. Úvěry ze stavebního spoření jsou určeny na financování bytových potřeb klientů. 

Podmínkou získání tohoto úvěru je uzavření smlouvy o stavebním spoření. Úvěr, jehož 

splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, se nazývá hypoteční. Tyto úvěry 

poskytují pouze banky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Banky musí mít příslušnou 

licenci (vystavuje ji centrální banka) k výkonu této činnosti. (8) 

 

3.2. Cena spotřebitelského úvěru 

Cenou úvěru jsou úroky. Spotřebitel tedy zažádá o určitou výši finančních 

prostředků. Postupně splácí požadovanou částku a úroky, které požaduje věřitel za 

poskytnutí. Celková částka splatná spotřebitelem je součtem výše úvěru a celkových 

nákladů (tzn. úroky, provize, daně, úhrada doplňkových služeb spojených s úvěrem, 

pojistné).  

Úrok je rozdílem mezi částkou vracenou věřiteli a výší poskytnutého úvěru. 

Z hlediska věřitele představuje úrok odměnu za dočasné poskytnutí peněz. Pro dlužníka 

úroky představují cenu za získání úvěru. (9) Úrokové sazby ovlivňují celou ekonomiku 

a rozhodování domácností a podnikatelů. (6) 

 

3.3. Úrokové sazby 

Jsou vyjadřovány v procentech na roční bázi per annum, p.a. Úroková sazba může 

být také vyjádřena půlročně per semestrem (p.s.), čtvrtletně per quartalem (p.q.), měsíčně 

per mensen (p.m.) a týdně per septimanam (p.s.).  (bank po) 

Výše úrokových sazeb závisí na mnoha faktorech. Velice důležitá jé úroková 

sazba centrální banky (diskontní sazba), za kterou centrální banka poskytuje úvěry 

obchodním bankám. Výši ovlivňuje i riziko půjčky. Čím větší riziko sebou půjčka nese, 

tím vyšší bude její cena. Důležitým faktorem je doba splatnosti půjčky. S rostoucí dobou 

splatnosti většinou roste i úroková míra. Dále záleží na objemu zapůjčeného kapitálu, 

strategii banky a daňové politice státu. (5) 
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3.3. RPSN – Roční procentní sazba nákladů 

Roční procentní sazba nákladů je procentuální podíl z dlužné částky, který musí 

spotřebitel zaplatit za 1 rok. Výpočet obsahuje nejen platbu jistiny a úroků, 

ale i jiné náklady na spotřebitelský úvěr (poplatky za převody peněžních prostředků, za 

vedení účtu, poplatky za uzavření smlouvy, platby za pojištění). RPSN nemá stejnou 

hodnotu jako roční úroková míra a pro jejich výpočet používáme odlišné vzorce. Pro 

výpočet roční procentní sazby nákladů používáme tento vztah:  

 

 

 

(8) 

  

 

K  pořadové číslo půjčky  

K′  číslo splátky 

AK  výše půjčky číslo K 

A′K′  výše splátky číslo K′ 

m  číslo poslední půjčky 

m′  číslo poslední splátky 

tK interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č.1 do 

dnů následných půjček č. 2 až m 

tK′ interval vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č.1 do 

dnů splátek nebo úhrad poplatků č. 1 až m′ 

i  roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr 
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4 POROVNÁNÍ LEASINGU A SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA 

MODELOVÉM PŘÍKLADU 

Cílem této kapitoly je porovnat na modelových příkladech zda je pro spotřebitele 

výhodnější financování nového vozu leasingem či úvěrem. Budu porovnávat nejen 

finanční stránku obou financování, ale také jejich aspekty, které jsou pro ně typické.  

Nejdříve jsem si vybrala dvě společnosti působící na českém trhu a nabízejí oba 

druhy financování. Pomocí leasingových kalkulaček společností (10) (11) (12) byly 

získány úrokové sazby, rozpočítány měsíční splátky, výši pojištění, přeplacené peněžní 

prostředky, výše úroků, počáteční akontace a celkovou platbu, kterou spotřebitel vynaloží 

na financování automobilu po celou dobu financování. Pracovat tedy budu s údaji, které 

jsem z kalkulaček získala. O výsledku porovnání pojednává kapitola 4.3. 

 

4.1. Charakteristika společnosti ŠkoFIN 

Společnost ŠkoFIN byla založena v roce 1992 a zaujímá přední místo na českém 

trhu úvěrového a leasingového financování automobilů. Jako první firma v ČR 

nabízela leasing automobilů značky Škoda. Základní informace o společnosti uvádí 

následující tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1 Základní informace o společnosti ŠkoFIN (12) + vlastní zpracování 

Obchodní jméno: ŠkoFIN s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis do obchodního rejstříku: 10. srpna 1992 

Identifikační číslo: 458 05 369 

Sídlo společnosti: Praha 5, Pekařská 6, PSČ 155 00 

Hlavní předmět podnikání: Poskytování půjček a úvěrů, leasingů 

Základní kapitál: 865 000 000 Kč 

Společníci: 
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 

AKTIENGESELLSCHAFT (100%) 
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Společnost ŠkoFIN zaujímá prvenství v ČR ve financování osobních 

a užitkových vozů. Mezi finanční služby, které společnost nabízí, patří: 

 

 Úvěry na nové i ojeté vozy 

 Leasing automobilů 

 Operativní leasing 

 Faktoring – postoupení pohledávek 

 Pojištění vozidla – klient má možnost uzavřít havarijní pojištění i pojištění 

odpovědnosti za škodu (povinné ručení). Pojištění je zahrnuto ve splátkách 

a nemění se po celou dobu financování. ŠkoFIN spolupracuje s 

pojišťovnami Allianz, AXA Assistance, BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, Českou 

pojišťovnou, pojišťovnou Generali a pojišťovnou Kooperativa.  

 Doplňková pojištění – pojištění pro případ neočekávaného výpadku 

příjmů vlivem nepříznivých situací, např. ztráta zaměstnání, dlouhodobá 

pracovní neschopnost. 

 

Výsečové grafy (graf č. 1 a 2) uvedené níže znázorňují portfolio základních 

nabízených produktů společnosti a jejich procentuální zastoupení. Údaje v grafech jsou 

použity z výroční zprávy společnosti ŠkoFIN z roku 2010. 

 

 

Graf č. 1 Struktura portfolia v roce 2009 (13)+ vlastní zpracování 

37 % 
Finanční 
leasing 
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leasing 

56 % 
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Graf č. 2 Struktura portfolia v roce 2010 (13)+ vlastní zpracování 

 

4.1.1. Modelový příklad spotřebitelského úvěru společnosti ŠkoFIN 

Pro modelový příklad spotřebitelského úvěru společnosti ŠkoFIN jsem zvolila 

produkt spotřebitelský úvěr ŠkoFIN. Klient si může částečně upravit kritéria 

poskytnutého úvěru, např. splátku předem, dobu splácení a pojištění. U tohoto úvěru klient 

nemusí hradit splátku předem, jak je tomu u leasingu. Pokud ale splátku 

předem uhradit chce, může si klient zvolit její výši dle potřeby od 10 do 90 % z pořizovací 

ceny vozu. Dobu splácení si také volí klient sám, a to na dobu od 1 do 7 let 

(v měsících – 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84). 

V tomto případě jsem zvolila splátku předem ve výši 20 % 

(tzn. 66 980 Kč). Jak jsem již zmínila, splátku předem klient hradit nemusí, 

ale pro lepší srovnání měsíční splátky při financování úvěrem a leasingem, 

kdy při financování vozu leasingem je splátka předem povinná, 

jsem ji zvolila pro zachování stejných parametrů pro oba způsoby financování. Spolu 

s úvěrem bylo uzavřeno i havarijní pojištění a povinné ručení od České pojišťovny nebo 

pojišťovny Allianz se spoluúčastí 5 %. Doba financování je stanovena na dobu 72 měsíců 

(6 let).  

Následující tabulka č. 2 zobrazuje parametry financovaného vozidla a podrobně 

popisuje druh tohoto financování.  
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Tabulka č. 2 Parametry úvěru společnosti ŠkoFIN (10)+ vlastní zpracování 

Typ vozu Motor Převodovka Spotřeba Emise Cena 

ŠKODA 

OCTAVIA 

1.2 TSI 

77 kW 

šestistupňová 

mech. 

5,7 

l/100km 

134 

g/km 

334 900 

Kč 

Typ vozu nový vůz Úroková sazba 9,99 % 

Výrobce Škoda RPSN bez pojištění 10,46 % 

Model vozu Octavia RPSN 18,00 % 

Typ klienta soukromá osoba Výše úvěru 267 920,00 Kč 

Cena vozu vč. DPH 334 900 Kč 
Celková platba vč. 

pojištění 
492 545,00 Kč 

Splátka předem 20% (66 980 Kč)   

Zdvihový objem 

motoru 
1001 – 1350 

 
 

Doba financování 72 měsíců 
Měsíční splátka bez 

pojištění 
4 962,00 Kč 

Spoluúčast 

havarijního pojištění 
5 % 

Měsíční splátka vč. 

pojištění 
5 911,00 Kč 

 

Společnost nám poskytla úvěr na automobil značky Škoda, model Octavia 

v pořizovací ceně 334 000 Kč. Po zaplacení splátky předem (66 980 Kč) je tedy výše 

poskytnutého úvěru 267 920 Kč. Celková platba včetně pojištění je součtem splátky 

předem a měsíční splátky vč. pojištění vynásobené dobou financování tzn. 72 měsíců. 

Pomocí úvěrové kalkulačky jsem vypočítala výši měsíční splátky, která činí 4 962 Kč bez 

pojištění. Celkem tedy za poskytnutý úvěr (bez pojištění) zaplatíme 357 271 Kč 

(nezahrnuje splátku předem) a přeplatíme 89 351 Kč. 

Následující graf č. 3 zobrazuje výši dluhu po 12 měsících splácení a výši 

měsíčních splátek během doby financování. Výše splátek má lineární průběh a nemění se 

po celou dobu financování. V příloze č. 1 dokládám podrobnou kalkulaci, která obsahuje 

výši úmoru, úroku a dluhu v jednotlivých měsících.  
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Graf č. 3 Výše dluhu po 12 měsících splácení (14)+ vlastní zpracování 

 

 

4.1.2. Modelový příklad leasingu společnosti ŠkoFIN 

Pro modelový příklad leasingu společnosti ŠkoFIN jsem zvolila 

produkt finanční leasing automobilu. Doba trvání leasingu může být stanovena na 1 až 

6 let. Výše povinné splátky předem se stanovuje procentuálně, a to od 10 do 90 % 

z pořizovací ceny automobilu. 

S leasingy je nabízeno havarijní pojištění a povinné ručení od České pojišťovny 

nebo pojišťovny Allianz se spoluúčastí 1 %, 5 % a 10%. 

Následující tabulka č. 3 zobrazuje parametry financovaného vozidla a podrobně 

popisuje druh leasingového financování.  
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Tabulka č. 3 Parametry leasingu společnosti ŠkoFIN (10)+ vlastní zpracování 

Typ vozu Motor Převodovka Spotřeba Emise Cena 

ŠKODA 

OCTAVIA 

1.2 TSI 

77 kW 

šestistupňová 

mech. 

5,7 

l/100km 

134 

g/km 

334 900 

Kč 

Typ vozu nový vůz Úroková sazba 9,97 % 

Výrobce Škoda 

 Model vozu Octavia 

Typ klienta soukromá osoba Výše financování 267 920,00 Kč 

Cena vozu vč. DPH 334 900 Kč 
Celková platba vč. 

pojištění 
507 700,00 Kč 

Splátka předem 20 % (66 980 Kč)   

Objem motoru 1001 – 1350   

Doba financování 72 měsíců 
Měsíční splátka bez 

pojištění 
4 959,00 Kč 

Spoluúčast 

havarijního pojištění 
5 % 

Měsíční splátka vč. 

pojištění 
6 111,00 Kč 

 

Celková platba (včetně pojištění a splátky předem) činí 507 000 Kč. Pomocí 

leasingové kalkulačky jsem vypočítala měsíční splátku včetně pojištění, která činí 

6 111 Kč (bez pojištění 4 959 Kč). Celkem tedy za leasing zaplatíme 440 020 Kč 

(nezahrnuje splátku předem). Celkem přeplatíme 172 100 Kč (z toho na poplatcích 

82 944 Kč). Pokud odečteme poplatky, celkem přeplatíme 89 156 Kč. 

V příloze č. 2 uvádím podrobnou kalkulaci obsahující výši úmoru, úroku 

a dluhu v jednotlivých měsících.  

V následujícím grafu č. 4 můžeme porovnat výši dluhu v jednotlivých letech, 

který má klesající tendenci. Měsíční splátka je konstantní po celou dobu financování 

(v našem případě 72 měsíců) a obsahuje v sobě poplatky za pojištění. Ty jsou po celou 

dobu splácení rovněž neměnné, což je garantováno ve smlouvě sepsané s danou 

pojišťovnou. 
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Graf č. 4 Výše dluhu po 12 měsících splácení (15)+ vlastní zpracování 

 

Následující graf č. 5 zobrazuje míru splaceného úroku v jednotlivých letech. 

V grafu je také znázorněn lineární průběh měsíční splátky, kde můžeme porovnat, jak se 

měsíční splátka podílí na úhradě ročního úroku. 

 

 

 

Graf č. 5 Výše splaceného úroku v jednotlivých letech (15)+ vlastní zpracování 
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4.2. Charakteristika společnosti Raiffeisen – LEASING s.r.o. 

Jedná se o leasingovou společnost poskytující nabídku finančních produktů 

včetně doplňkových služeb pro firmy i jednotlivce. Vznikla jako součást rakouské 

finanční skupiny Raiffeisen a na českém trhu působí již od roku 1994. Základní 

informace o společnosti uvádí následující tabulka č. 4. 

 

Tabulka č. 4 Základní informace o společnosti Raiffesein (12)+ vlastní zpracování 

Obchodní jméno: Raiffesein – Leasing s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis do obchodního rejstříku: 22. června 1994 

Identifikační číslo: 61467863 

Sídlo společnosti: Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b 

Hlavní předmět podnikání: Pronájem movitých a nemovitých věcí 

Základní kapitál: 50 000 000 Kč 

Společníci: 

Raiffeisenbank, a.s. (50 %) 

Raiffeisen – Leasing International 

Gesellschaft m.b.H. (50 %) 

 

Společnost Raiffeisein – Leasing s.r.o. financuje dopravní techniku 

(osobní a užitkové automobily, nákladní automobily, tahače, návěsy, přívěsy, 

autobusy, lodě i letadla), stroje a zařízení (obráběcí a výrobní stroje, 

technologické celky, stavební stroje, manipulační, zemědělskou a lesnickou techniku), 

high-tech technologie (informační a komunikační technika, zdravotnická 

technika), sluneční elektrárny a jiné projekty využívající obnovitelné zdroje.  

Společnost Raiffeisen LEASING s.r.o. nabízí mnoho druhů finančních služeb. 

Patří mezi ně tyto služby: 
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 Finanční leasing s opcí 

 Finanční leasing s povinností odkupu 

 Úvěr pro soukromé osoby i podnikatele vázaný na financování vozidel 

 Splátkový prodej 

 Operativní leasing bez služeb 

 Pojistné produkty – společnost spolupracuje s pojišťovnami UNIQA, 

Kooperativa a ČSOB. 

 

Společnost se nesoustředí pouze na financování automobilů, ale financuje 

i různé komodity. Následující graf zobrazuje vývoj objemů pořizovacích cen 

financovaných předmětů v letech 2005 až 2008. Údaje z grafu č. 6 byly použity z výroční 

zprávy za roku 2008. 

 

 

 

Graf č. 6 Objemy pořizovacích cen financovaných předmětů (11) + vlastní zpracování 
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4.2.1. Modelový příklad spotřebitelského úvěru společnosti 

Raiffeisen – LEASING s.r.o. 

Pro modelový příklad spotřebitelského úvěru společnosti 

Raiffeisen – LEASING s.r.o. jsem zvolila produkt spotřebitelský úvěr zajištěný 

vozidlem (předmětem zajištění). Tento úvěr je poskytován soukromým osobám, 

podnikatelům i právnickým osobám.  

Výše splátky předem může být stanovena od 15 do 80 % a vyměřuje se  

z pořizovací ceny. Délka financování je možná až na 72 měsíců a společně s úvěrem 

lze uzavřít havarijní pojištění i povinné ručení s volitelnou spoluúčastí u ČSOB 

Pojišťovny, a.s. Následující tabulka č. 5 zobrazuje parametry financovaného automobilu 

a zvoleného typu financování. 

 

Tabulka č. 5 Parametry úvěru společnosti Raiffeisen (11) + vlastní zpracování 

Typ vozu Motor Převodovka Spotřeba Emise Cena 

ŠKODA 

OCTAVIA 

1.2 TSI 

77 kW 

šestistupňová 

mech. 

5,7 

l/100km 

134 

g/km 

334 900 

Kč 

Typ vozu nový vůz Úroková sazba 7,37 % 

Výrobce Škoda RPSN  7,62 % 

Model vozu Octavia   

Typ klienta soukromá osoba 
Výše úvěru 

267 920,00 Kč 

Cena vozu vč. DPH 334 900 Kč 
Celková platba vč. 

pojištění 
482 223,00 Kč 

Splátka předem 20 % (66 980 Kč)   

Objem motoru 1001 – 1350   

Doba financování 72 měsíců 
Měsíční splátka bez 

pojištění 
4 616,00 Kč 

Spoluúčast 

havarijního pojištění 
5 % 

Měsíční splátka vč. 

pojištění 
5 767,00 Kč 
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V tomto případě zvolím splátku předem ve výši 20 % 

(tzn. 66 980 Kč – vyměřeno z pořizovací ceny 334 000 Kč). Pomocí úvěrové kalkulačky 

jsem vypočítala výši měsíční splátky, která činí 4 616 Kč bez pojištění 

(5 767,00 Kč s pojištěním). Celkem tedy za poskytnutý úvěr (bez pojištění) zaplatíme 

332 317 Kč (nezahrnuje splátku předem) a přeplatíme 64 397 Kč. 

V příloze č. 3 se nachází kalkulace vypočítaná pomocí online kalkulačky, 

která znázorňuje výši úmoru, úroku a dluhu v jednotlivých měsících. 

Následující graf č. 7 zobrazuje výši dluhu po 12 měsících splácení a výši splátek 

po celou dobu financování, tzn. 72 měsíců. Výše měsíčních splátek je neměnná.  

 

 

 

Graf č. 7 Výše dluhu po 12 měsících splácení (14)+ vlastní zpracování 
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Graf č. 8 Výše splaceného úroku v jednotlivých letech (14)+ vlastní zpracování 

 

4.2.2. Modelový příklad leasingu společnosti Raiffeisen - LEASING s.r.o. 

Pro modelový příklad leasingu společnosti Raiffeisen – LEASING s.r.o. 

jsem zvolila produkt - spotřebitelský finanční leasing s opcí odkupu. Doba trvání 
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splátky je určena procentuálně (15-70%) a vyměřuje se z pořizovací ceny automobilu.  
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Tabulka č. 6 Parametry leasingu společnosti Raiffeisen (11)+ vlastní zpracování 

Typ vozu Motor Převodovka Spotřeba Emise Cena 

ŠKODA 

OCTAVIA 

1.2 TSI 

77 kW 

šestistupňová 

mech. 

5,7 

l/100km 

134 

g/km 

334 900 

Kč 

Typ vozu nový vůz Úroková sazba 7,76 % 

Výrobce Škoda RPSN  7,94 % 

Model vozu Octavia   

Typ klienta soukromá osoba Výše financování 267 920,00 Kč 

Cena vozu vč. DPH 334 900 Kč 
Celková platba vč. 

pojištění 
486 124,00 Kč 

Splátka předem 20% (66 980 Kč)   

Objem motoru 1001 – 1350   

Doba financování 72 měsíců 
Měsíční splátka bez 

pojištění 
4 653,00 Kč 

Spoluúčast 

havarijního pojištění 
5 % 

Měsíční splátka vč. 

pojištění 
5 801,00 Kč 

 

Společnost nám poskytla leasing na financování nového vozu Škoda Octavia 

v pořizovací ceně 344 900 Kč. Splátka předem činí 20 % z kupní ceny, tzn. 66 980 Kč. 

Doba financování byla jako u ostatních modelových příkladů stanovena na dobu 6 let 

(72 měsíců). Pomocí leasingové kalkulačky jsem spočítala výši měsíční splátky, která činí 

5 801 Kč včetně pojištění. Bez pojištění je splátka snížena na 4 653 Kč. Celkem tedy za 

automobil zaplatíme 417 705 Kč (částka nezahrnuje splátku předem) a přeplatíme 

150 745 Kč (bez poplatků 68 089 Kč). V příloze č. 4 dokládám podrobnou kalkulaci 

tohoto modelového příkladu, která obsahuje výše spláceného úroku, výši poplatků, 

konečné a počáteční hodnoty dluhu každého období. 

V následujícím grafu č. 9 zobrazuji výši dluhu v jednotlivých letech splácení 

a výši měsíční splátky včetně pojištění. 
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Graf č. 9 Výše dluhu, výše splátek a poplatků v jednotlivých letech (15)+ vlastní zpracování 

 

Měsíční splátka obsahuje poplatek za pojištění, hradí cenu vozu a splácí úrok 

leasingové společnosti. Výši splaceného úroku v jednotlivých letech znázorňuje graf č 10.  

 

 

 

Graf č. 10 Výše splátek a splaceného úroku v jednotlivých letech (15)+ vlastní zpracování 
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4.3. Porovnávání výhodnosti variant 

V této poslední kapitole uvádím výhody a nevýhody jednotlivých druhů 

financování a prezentuji výsledky své práce.  

 

Pořízení automobilu na úvěr: 

Výhody 

 Koupě automobilu na úvěr má velkou výhodu v tom, že spotřebitel nepotřebuje 

větší množství peněz na nákup. 

 Nemusí platit akontaci – jedná se o částku předem, kterou hradí klient. Uvádí se 

v procentech a vyměřuje se z pořizovací ceny automobilu. 

 Majetek je sice pořízen za finanční prostředky od věřitele, ale majetek za ně 

pořízený patří dlužníkovi. Může s majetkem volně nakládat a nemusí se v užívání 

majetku nijak omezovat. Vlastnické právo přechází na kupujícího podpisem kupní 

smlouvy. 

 Bývá levnější formou financování oproti leasingu. 

 Úvěrová smlouva je vypověditelná, ale i při dřívějším splacení musíme doplatit 

všechny zbývající úroky či poplatek za předčasné splacení, který se vyměřuje 

procentuálně z dosud nesplaceného dluhu. 

 

Nevýhody 

 Cenou za poskytnutý úvěr jsou úroky, které jsou zahrnuty v měsíčních splátkách. 

Jejích výši uvádí úroková sazba. 

 Další náklady na koupi – jedná se o poplatky spojené s vedením úvěrových účtů 

a poplatky za vyřízení úvěru. 

 Dochází k zadlužení spotřebitele na dlouhou dobu. 

 Zařízení úvěru je administrativně náročnější. Je to způsobeno tím, že majetek 

pořízený pomocí leasingu je po celou dobu financování ve vlastnictví leasingové 

společnosti. U úvěru je v nevýhodě banka, protože poskytla finanční prostředky na 

majetek, jenž není v jejím vlastnictví. 

 Většinou bývá vyřízení úvěru zpoplatněno, a to i v případě, že bude žádost o úvěr 

zamítnuta. 
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Pořízení automobilu na leasing: 

Výhody 

 Spotřebitel nepotřebuje velký objem peněz pro koupi automobilu. 

 Leasing je méně administrativně náročnější na vyřízení než úvěr. 

 Při financování leasingem není potřeba platit další poplatky (za vedení účtu apod.). 

 Součástí leasingové smlouvy bývá i povinné ručení a příp. i havarijní za mnohem 

výhodnějších podmínek než u běžné pojišťovny. 

 

Nevýhody 

 Majetek takto pořízený není ve vlastnictví kupujícího. Práva nájemce jsou omezena 

a nemůže s majetkem volně nakládat. Na automobilu nemůže bez souhlasu 

provádět úpravy či technická zhodnocení. I když jsou vlastnická práva omezena, 

nájemce nese některá vlastnická rizika – důsledky zcizení a poškození se dotknou 

spíše nájemce než leasingové společnosti. 

 Spotřebitel musí zaplatit splátku předem (akontaci). 

 Leasingová smlouva je nevypověditelná, pokud však tato možnost existuje, 

je postihována vysokým penále. 

 Pokud dojde k bankrotu leasingové společnosti nebo nájemce porušuje podmínky 

smlouvy (např. nehradí splátky), dochází k odebrání automobilu. 

 

Každé z uvedených druhů financování má své výhody i nevýhody. Které z nich je 

jednoznačně výhodnější, nelze určit a bude záležet na finanční situaci a preferencích 

kupujícího. Záležet bude také na tom, jakou váhu spotřebitel přisoudí jednotlivým 

výhodám a  nevýhodám. O výběru může rozhodnout finanční situace, protože pokud 

nemáme k dispozici žádné peníze, nemůžeme si auto vzít na leasing (nezaplacení 

akontace).  

Podle mého názoru bude pro spotřebitele výhodnější zvolit financování úvěrem, 

především z toho důvodu, že po podepsání kupní smlouvy připadne majetek do jeho 

vlastnictví. Úvěr je i podle mých propočtů levnější. Rozdíl mezi částkami není velký 

a záleží, u jaké společnosti jej získáte. Když budeme porovnávat pouze spotřebitelské 

úvěry zvolených společností ŠkoFIN a Raiffeisen, výhodněji vychází úvěr společnosti 
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Raiffeisen, za který celkem (tzn. splátku předem, poplatky za pojištění, úroky) 

zaplatíme 482 223 Kč. Při stejně volených parametrech úvěr od ŠkoFINu vychází 

na 492 545 Kč, je o 10 322 Kč více. Tabulka č. 7 porovnává úrokové sazby, měsíční 

splátky a celkové platby za poskytnutý úvěr. 

 

Tabulka č. 7 Porovnání spotřebitelských úvěrů 

Společnost ŠkoFIN Raiffeisen 

Úroková sazba 9,99 % 7,37% 

Výše úvěru 267 920 Kč 267 920 Kč 

Celková platba včetně pojištění 492 545 Kč 482 223 Kč 

Měsíční splátka bez pojištění 4 962 Kč 4 616 Kč 

Měsíční splátka včetně pojištění 5 911 Kč 5 767 Kč 

 

Financování leasingem podle propočtů leasingových kalkulaček vyšlo dráž než 

úvěrem. Největší nevýhodou je, že automobil kupujícímu celou dobu nepatří.  

Výhody z leasingu mohou spíše čerpat firmy a podnikatelé, protože leasingová 

splátka za podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. h) a § 24 odst. 4-6 ZDP je daňově 

uznatelný náklad, nepředstavuje účetní zadlužení podniku a neprojeví se v rozvaze jako 

položka zvyšující cizí zdroje. (4) 

Pro spotřebitele může být také zatěžující akontace, kterou naproti úvěru musí 

uhradit. V našem případě však akontaci hradí jak u úvěru i u leasingu pro lepší srovnání.  

Leasing společnosti ŠkoFIN celkově vychází (zahrnuje splátku předem, poplatky 

za pojištění, úroky) na 507 700 Kč. U společnosti Raiffeisen tento leasing vychází 

podstatně levněji – 484 652 Kč. Tento vysoký rozdíl může být způsoben rozdílnými 

podmínkami pojištění obou leasingových společností, nebo se jedná o odchylku leasingové 

kalkulačky. Některé totiž nezahrnují všechny poplatky s důvodu toho, že se snaží vypočítat 

co nejnižší sazby, aby nalákaly potenciálního zákazníka. Sazby mají pouze informativní 

charakter a ve skutečnosti jsou mnohem vyšší. Následující tabulka č. 8 porovnává výsledky 

kalkulací leasingu. 
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Tabulka č. 8 Porovnání leasingů 

Společnost ŠkoFIN Raiffeisen 

Úroková sazba 9,97 % 7,76 % 

Výše úvěru 267 920 Kč 267 920 Kč 

Celková platba včetně pojištění 507 700 Kč 486 124 Kč 

Měsíční splátka bez pojištění 4 959 Kč 4 653 Kč 

Měsíční splátka včetně pojištění 6 111 Kč 5 801 Kč 

 

 

Spotřebitel by si měl dávat pozor, u jaké společnosti leasing pořizuje, a 

minimalizovat tak rizika s tím spojená. Nejlepším krokem je vybrat si společnost, která je 

členem České leasingové a finanční asociace
1
. Všichni členové této asociace dodržují 

standardy a rizika zneužití se tak snižují na minimum. Důležité je si co nejdůkladněji 

přečíst a prostudovat smlouvu, aby zákazníka nemohly zaskočit jakékoliv možné 

komplikace.
 

 

                                                 
1
 Jedná se o sdružení bank a nebankovních společností, které se podílí na přípravě závažnějších 

právních předpisů, souvisejících s nebankovními finančními produkty. (3) 
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5 ZÁVĚR 

Nákup automobilu je v dnešní době velice snadný – stačí přijít do autosalonu, 

vybrat si požadované vozidlo a zvolit si, jak jej zaplatíme. Nejčastějšími variantami bývají 

leasing a úvěr, jejichž porovnání co do výhodnosti pro spotřebitele bylo cílem mé práce. 

Oběma pojmům jsou vyhrazeny první dvě kapitoly, jež vysvětlují jejich podstatu, jejich 

obměny a další náležitosti s nimi spojené.  

Využila jsem modelových příkladů, kdy jsem si zvolila dvě společnosti, které 

nabízejí financování leasingem i úvěrem. Pomocí online kalkulaček a údajů, které jsem 

získala pomocí internetových aplikací, jsem porovnala obě možnosti. Tomuto porovnání je 

věnována celá čtvrtá kapitola. (11) (10) 

Z výsledku srovnávání je patrné, že každá z těchto forem financování má své 

výhody a nevýhody a záleží pouze na zákazníkovi, jak moc jsou pro něj zásadní.  

Obecně lze k závěru říci, že není možné jednoznačně učit, který typ financování je 

výhodnější. Vždy bude záležet na konkrétním příkladu, potřebách a finančních 

prostředcích, kterými zákazník disponuje.  
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