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Použitá literatura

Cílem bakalářské práce je porovnání financování
automobilové floti-ly společnosti Simat a.s. Pro 
komparaci byly zvoleny formy pořízení pomocí
finančního leasingu, operativního leasingu, úvěru a 
poříze-ním v hotovosti. V teoretické části se práce
věnuje charakteristi-ce, daňovým výhodám a 
podmínkám každé formy pořízení dlouhodobého
majetku. Praktická část je věnována porovnání
každé formy pořízení na reálném subjektu a 
následném vyhodnocení, navrhnutí nejlepšího
způsobu pořízení automobilové flotily. Pro výpočet
bylo využito na-příklad metody diskontovaných
nákladů nebo čisté výhody leasingu. Při tom je brán
ohled na daňové výhody, výši nákladů a potřeby
vlastních zdrojů. 

Abstrakt

Doporučení jakým způsobem financovat flotilu

společnosti Simat a.s., aby snížila náklady a

efektivněji využívala své finanční prostředky.

Cíl

The aim of the bachelor thesis is to compare the 
financing of the automobile fleet company Simat a.s. 
For comparation were selected this forms of 
acquisition, financial leasing, operating lease, cre-dit
and cash purchase. In theoretical part focuses on 
characteris-tic, tax advantages and conditions of all 
selected acquisition. Practice part of this thesis is 
dedicated to the comaparate each of selected form 
of acquisition with the real subject and propose the 
best form acquisition of the car fleet. For example, 
the method of discounted costs or the net benefits 
of the lease were used to calculate. Methods counts 
with tax benefits, cost and needs of own resources.

Abstract

Pro porovnání možností pořízení automobilu bylo

využito metody čísté výhody leasingu, dále byla

využita metoda diskontovaných nákladů – NPVC.

Metodika

Cílem práce bylo navrhnout nejvhodnější pořízení 
automobilové flotily pro společnost Simat a.s. 
Ačkoliv pořízení flotily z vlastních zdrojů vychází 
nejlevněji, není efektivní, protože společnost bude 
muset vynaložit jednorázovou velikou částku, která 
by se mohla investovat do společnosti. Při výpočtu 
čisté výhody leasingu vyšlo, že je výhodnější 
financovat flotilu pomocí úvěru. Pokud se 
rozhodneme pro jednu z těchto možností, nesmí 
společnost zapomínat na možné servisní náklady, 
pojištění a poplatky spojené s provozem a 
následným prodejem automobilu. Ideálním řešením 
je pořízení automobilové flotily formou 
operativního leasingu. Společnost nemusí mít žádné 
vlastní zdroje při uzavření smlouvy. Může efektivněji 
plánovat náklady na flotilu, protože servisní náklady, 
poplatky spojené s provozem a následný prodej 
subjektu operativního leasingu se stará 
pronajímatel. 

Závěr

Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat možnosti

pořízení automobilové flotily do společnosti Simat

a.s. a doporučit optimální možnost pořízení.
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