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platbách, tím má ýdaje za auta
pod kontrolou a může si díky tomu
optimalizovat cash flow.

Posk1tovatelé leasingoých
sluŽeb mají často u dodar,ate]ů
r,ozů, serr,.isu či po'iištění velko-
odběratelské podmínky' což se
pozitivně promítá i v koncové ceně
operativního 1easingu. Z hlediska
financí jsou pak vedle vlastní ceny
leasingu pro firmy důIeŽité daňové
a účetní aspekty. ,,Splátka operativ-
ního leasingu je stanclardní daňově
uznatelný náklad' a tak je moŽné
náklady realízovat v rozsahu a čase
rryhovuj ícím konkrétnímu k]ien-
toví,.. lrysvětluje Ivo Ščuka, ředitel
týmu Full Service Leasing v Čsos
Leasing, a dodává:,,Nezanedbatel-
nou roli ve r'rytiŽívání siuŽeb hraje
i fakt úspor vlastních administrativ-
ních nák]adů na zajištění sluŽeb či
-l -+^1- a-l-+,,- it
PtdLEU r4^LUr.

Co se týká lyzickeho pror.ozu. je

důleŽitou lýhodou přenesení rízik

spojených s uŽíváním produktu
na poskytovatele leasingu. Ten i'ry-

řizuje všechny povinnosti spojené
S pIovozem' napřík1ad r'ryřizování
poiistných události ci násIednj
odprodej pouŽité techniky. x'Ienší
administrativní zátěŽ pak ve fi-
nále znamená větší efektivitu.
fungorlání firmy, protože se můŽe
soustředit na hlavní činnost svého
podnikání'

Další výhodou operativního
leasingu například u aut je' Že

postupná obměna vozidel v rámci
obnovovaných kontraktů automa.
ticky zamezí stárnutí vozového
parku. Díky tomu je r,yužívání vozů
spolehlivějŠí a také úspornější z hle-
diska spotřeby pohonných hmot,
protoŽe norlé vozy mají přirozeně
niŽší spotřebu. Tento fakt má také
pozitivní dopad na image firmy
i díky tomu, Že její zaměstnanci
prakticky neustále jezdív nových
vozech.
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operativní leasing ie na českém
trhu stále populárnější. Cím
dál více firem jej využívá neien
pro financování firemních floti|
osobních vozů. a|e i pro poflzenr
nák|adních aut, specializovaných
strojů' manipulační techniky'

i či dokonce regálů. Mezi hlavní
ýhody tohoto systému patří
fixní náklady na provoz a široká
nabídka doplňko,'ych služeb.
sp|átky za operativní leasing
jsou také daňově uznatelnou
položkou.

Nevlastnit,
ale Využívat

PřestoŽe oblíbenost operativního
leasingu rychle roste, lryuŽívá jej za-
[ím relatir ně ma|á Část trhu. ,,Ve fr-

remních flotí]ách tady operativnímu
leasingu dnes patří nějakých dvacet
procent, na nejr,ryspělejších trzích Ie
to ale mnohem více, třeba ve Velké
Británii nebo Nizozemsku kolem
sedmdesáti procent,.. říká Jaromír 

..

Háiek' generální ředite1 společnos-
ti LeasePlan Čn. podle kterého ie
v tuzemsku stále velký potencíál
pro další růst.

operatir.ní leasing nabízí řadu

ýhod oprotl tradičnímu vlastnic-
tví. Tou hlavní jsou fixni náklady
na provoz pronajaté techniky.
Díky operativnímu leasingu firma
například v autech nel'áže svůi
kapirál. odpadá akontace a zákaz-
ník ve splátkách hradí pouze rozdíl
mezí pořizorlací cenou vozů po slevě
a ieiich zůstatkovou cenou na konci
ieasingu. Většinu sluŽeb si navíc
předpiácí v pravidelných měsíčních
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Full service leasing
Se Vyp|atí při vyšším
vytížení techniky
(iIustrační foto).

Foto; Radek Novotný

Distributor
kance|ářských potřeb

pořídiI první dodávky
na operatiVní |easing
V roce 2007. Nyní
uŽ takto provozuje
ce|ou floti|u a chvá|í si
především využ(vání
asistenční sIužby.

Foto: Radek Novotný

Volba dalších služeb
zá|eží na zákazníkovi
Jednou Z nadstandardních fo-
rem operaIi\ nÍho 

.|easingu 
je tzv.

ftr1l serr,ice leasing, který v sobě
zahrnuie i další sluŽby podle přání
zákazníka. Je určen h]al,ně větším
flotilám. Jeho podstata je stejná
jako u ýchozího modelu opera-
tir'ního leasingu, kdy se v měsíční
splátce platí amortizace VoZu
a zákIadni sluŽb1 , iako ie poiiŠte.
ní' Servis a rl některých případech
i sezonní pneumatiky. ,,Full service
leasing jde ale mnohem dále. V |eho
rámci nejenŽe přebereme prak-
tick1. i eŠkerou stdrost o voz1.' aIe
pomůŽeme klientovi formulor'at
irrterní prarlidla pro užívár.rí sluŽeb-
ních aut, doporučíme mu optimál-
ní automobily vzhledem k jeho
skut ecn1.m pot iebám. zajistíme
nadstandardní sluŽby v oblasti
selvisu, pojištění' silniční asisten-
ce, nákupu pohonných hmot, a1e

L0GtsTtKA r0/2015

třeba i povinného přeškolování
firemních řidičů. Stá1e běŽnější je
nasazor'ání telematiky. Například
i'ryspělá elektronická kniha iízcl
dokáŽe genero\rat úspory r' řádeclr
desítek procent r,. nákladech na po-
honné hmot1',.. r'ypočítává r"ýhody
tohoto řešení Jaromír Hájek.
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To, jaké další sluŽby budou součás-
tí [u]l service |easingu. zá|eŽípouze
na poŽadavcích zákazníka. Například
spolecnost office Depot. nejvetŠí dis-
tribtrtor kancelářských potřeb v Ces-
ké repub1ice, si pořídi1a pn,ní dodáv-
ky r-ra operativní 1easing jiŽ r' roce
2oo7. Nyní takto qtrŽír'á uŽ ce1ou i}
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podn kate|ské úVěry s operativní leasing

finanční leasing

Zdroj: ČLFA
(Podle ceIkových objemů obchodů č|enů ČLFA,

uoale za prvft po oret /u r5./

a následně mu jei pronaiímá formou
dlouhodobého pronájmu. Tuto
sluŽbu quŽívají h1amě firmy, které
nechtějí mít ve finančních ukazate-
lích leasingové splátky.

Relativní novinkou na trhu ope-
rativního leasingu je možnost tímto
způsobem financovat regálové sys-
témy. Společnost BITO sk]adovací
technika tuto sluŽbu nabízí od roku
2014. ,,V minulostí byl probiém regá-
ly financovat pomocí operativního
Ieasingu' protoŽe obvrykle banky
požadovaiy ýrazně r'ryšší ručení'
neŽ byla hodnota regálového systé-
mu, kvůli tomu, že oblykle |e regál
pevně spoien1. s budovou... vrysr ětlu-
je důvod pomalejšího nástupu této
sluŽby jednatel společnosti Michal
BeneŠ. Součástí leasingu je vždy po-
jištění a podle požadavků zákazníka
může zahrnovat například inspekce
nebo základní údržbu. Do budoucna
podle Micha1a Beneše zájem o tento
typ fi narrcování pravděpodobně
poroste.

Dů|ežitá je pečlivá rozvaha
Většina odborníků se shoduje
na tom, Že operativní leasing bude
Svou pozici posilovat napříč jednot.
lir'1rmi zákaznick} mi ka tegoriemi.
ostatně ve většině západních eko-
nomik je |eho l't'.uŽití stále mnohem
větší neŽ u nás. Za pomaieiším
rozjezdem této sluŽby zřejmě stojí
i některé nepříliš dobré zkušenos-
ti českých zákazníkt3,,,Poněkud
negativně jsme zpočátku vnímali
požadavky leasingovek na Sta\'
vozidel při jeiich rlracení. Ponaučili
jsme se z prvních vrácených vozidel
a dnes umíme někteým nák]adně
odstranitelným poškozením lerlně
předcházet,.. vzpomíná Vladimír
Pouche ze společnosti office Depot.

Piirozvaze, jaké financování zvo-
lit' ie take polÍebd mys|et na to, Že

nejlacině|ší měsíční splátky nemusí
být zároveň neiýhodněiší. Ful1
service leasing totiŽ můŽe Zname-
nat, Že firma nemusí platit za ne-
čekané oplaq/' a konečně náklady
na pro\roz tak mohou být niŽší než
v případě levně|ší operativního lea.
singu bez servisu. KaŽdá společnost
si tak musí ujasnit, jak moc bude
pronajimanou techníku 11 uŽír at
a jakou úroveň s1uŽeb potřebuje pro
co nejefektivněiší fungování svého
podnikání.

přísných smluv a dodacích podmí.
nek,..upozorňuje Ivo Štuka z Čsoe
Leasing a dodává, že právě kvůli
tomu firmy obměňuií svá vozidla
čím dál častěji a operatir,ní leasing
je pro ně sr'ou formou financování
zajímavou alternativou provozní-
ho financování. Tomuto trhu se
přizpůsobili i dodavate1é nák]adních
vozidel, tahačů a návěsů.

Ste|ně tak |e operativní leasing
stále více lryužíván i v oblasti ma-
nipu1ační technik1r Platí zde steiná
pravidla jako u automobilů. ,,Vedle
měsiČních splárek zákazník pIatí
potze Za poškození' které vzniklo
jeho zaviněním. V rámci splátky pl-
ného servisu můŽe mít započítanou
ýměnu pneumatik, vidlí, údržbu
baterii a nabijecek. Zá|eŽi pouze
na něm a na e|ektivnosti ,jednot li-

ých variant pro daný provoz,..říká
otakar Skala, odborn1. manaŽer
prodeje spolecnosti Still CR.

Firm1, |y y51u pod1e něi měly před
pořízením techniky hlal'rr ě zv ážit
její q.tížení, protoŽe pokud je malé,
forma operativního leasingu s plným
servisem se nemusí r'1platit. To jsou
vŠak výimeČne případy, protoŽe
v dneŠní době b.ilvá lytížení vozíků
r'ysoké a v tu chvíli je fuli serwice
leasing jasnou volbou před koupí
vozíku' Zajímavou službou, kterou
v současnosti firma Still ČR nabízí,
je sale and leaseback. Jde o formu
dlouhodobého pronájmu s plným
servisem, kde dodavatel profinan-
cuje vozík, kteqi si zákazník r'ybere,
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Financování nov'ých osobních
a lehlaých užitkov'ých
firemních aut

;::::i11é:ř' 
nnančni|easing

(Pod|e ce|kových objemů obchodů áil? 
"IÁúdaje za první poIoIetí 2015)

flotilu dodávek a chválí si především
spo1ehlivost pror,ozu vozidel díky
asistenční sluŽbě. ,lzhledem k totnu'
že naše dodávky rozvážizboŽipro
naše zákazníky po celém území
České a Slovenské republiky, je pro
nás ve1mi důleŽitá spo1ehlívá servisní
síé z řad partnerů našich posk1'to-
r ate|ů operat ivního leasingu. S t ím
souvisí i, pro někoho moŽná ne příliš
důIeŽitá, kl'alitní silniční asistenční
sluŽba. JiŽ několik let posk1rtujeme
našim zákazníkůrr.r garanci doručení
komp1etní obiednávky do druhého
dne, takŽe schopnost asistenční
sluŽby přistaút náhradní dodávku
v případě nepojízdnosti té naší je
pro nás velmi dů]eŽitá,.. potvrzuje
Vladimír Pouche, regional fleet and
facility coordinator ve společnosti
Office Depot.

Kamiony' vozíky i regály
Financování flotily vozů pomocí
operativního leasingu r'ryuŽívá
i stále více nákladních doprar.
ců. Při rozhodování, jaký model
financování nák]adní1ro vozu zvolit'
sáhne v souČasnosti po operaLir -

ním leasingu 28 procent zákazníki,
coŽ je přibliŽně o pět procent více
než loni. ,,V poslední době se jedná
o velmi moderní trend právě v ob-
1asti nák]adních automobilů. Pořídit
sí noý tahač nebo návěs není
rozhodně laciná záležitost a do-
prava a distribuce zboŽí jsou čím
dáIe tím více závislé na systémech
,on demand deli'"'ery.včetně velmi
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Financování nov'ých
nákIadních aut
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