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PODNIKATELIA SPRAVUJÚ FIREMNÉ AUTÁ 
CEZ OPERATÍVNY LÍZING 

 
Operatívny lízing bol ešte pre niekoľkými rokmi veľkou neznámou. V súčasnosti však efektívny 
manažment vozového parku zaznamenáva rastúci trend a zďaleka nie je doménou len veľkých 
spoločností. Pre viacero benefitov ju využívajú aj majitelia malých a stredných firiem. Veľkou 
výhodou sú nielen financie pod kontrolou v podobe stanovených mesačných platieb, ale aj 
ušetrený čas, náklady a administratíva. Spoločnosť Arval Slovakia je partnerom svojich 
klientov na pôde operatívneho lízingu vozidiel už 13 rokov a vytvorila pre segment malých 
a stredných firiem služby správy vozového parku, ktoré uľahčia chod každého podnikania. 
  

Záujem o operatívny lízing rastie 

O zvýšenom záujme malých a stredných spoločností o outsourcing fleet manažmentu hovorí 
aj obchodný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia, Ing. Michal Duška: „Operatívny lízing v tomto 
segmente skutočne zaznamenáva stúpajúci trend. Vozový park malých firiem tvorí do 10 
vozidiel, 10 až 50 vozidlami disponujú stredne veľké firmy. Pre tieto spoločnosti najčastejšie 
spravujeme vozidlá značiek Škoda, Volkswagen a Opel, všetko však závisí na potrebách a chuti 
klientov.“ Využitím operatívneho lízingu prechádza správa o vozidlo na spoločnosť, ktorá 
operatívny lízing poskytuje, čím umožňuje podnikateľovi a aj vodičom plne sa sústrediť na 
priority a efektívne využívať svoj čas. Nespornou výhodou je aj to, že firma na zriadenie 
vozového parku nepotrebuje vstupný kapitál na nákup vozidiel. Platí totiž za komplexnú 
službu obsahujúcu financovanie obstarania vozidla a aj starostlivosť o vozidlo - celkový servis 
od nákupu diaľničných známok či výberu pneumatík, cez pravidelné servisné prehliadky 
vozidiel až po riešenie poistných udalostí a akútnych situácií na ceste. Celú službu 
operatívneho lízingu si spoločnosť môže uplatniť ako daňový výdavok.  
  

Benefity operatívneho lízingu automobilov 

Podnikatelia často sedia na dvoch stoličkách a sú zavalení povinnosťami. Správa fleetu však 
nie je maličkosť a je potrebné sa jej venovať. „Najmä v malých firmách nie je priestor mať 
človeka, ktorý sa stará výhradne o vozový park. Práve tu vie operatívny lízing odbremeniť 
klienta od množstva úkonov spojených s prevádzkou vozidla.“  
 
Mesačnú platbu si záujemcovia vedia nastaviť aj podľa toho, aké služby so správou vozidla 
práve potrebujú. „Stretávame sa s tým, že podnikatelia si myslia, že operatívny lízing je drahá 
záležitosť. A pritom sa naša služba za vozidlo nižšej kategórie môže pohybovať už na úrovni 
150 EUR mesačne,“ vysvetľuje M. Duška zo spoločnosti Arval Slovakia.  



„Tiež odpadáva potreba automobil vlastniť. To, že klient vozidlo nevlastní, je veľkou výhodou, 
pretože hradí len rozdiel medzi nákupnou a zostatkovou cenou a nemusí platiť amortizáciu. 
A samozrejme, po ukončení lízingu vozidlo vráti a za rovnakú splátku si môže zobrať nové 
vozidlo.“  
  

Balíky služieb Arval Slovakia pre malé a stredné spoločnosti 

Pri operatívnom lízingu vozidiel namiesto priameho nákupu vozidiel alebo iných spôsobov 
financovania vozového parku firma vozidlá spolu so všetkou starostlivosťou okolo nich 
outsourcuje. Spoločnosť Arval Slovakia vytvorila pre malé a stredné podnikateľské subjekty 
balíky služieb Arval Easy a Arval Relax: „Ich najväčšou výhodou je jednoduchosť. Klient má 
financie pod kontrolou a nemusí dodatočne nič riešiť, pretože balíky obsahujú štandardné 
služby spojené s operatívnym lízingom. Arval Easy je základným balíkom služieb, balík Arval 
Relax je rozšírený napríklad aj o poskytnutie náhradného vozidla počas nepojazdnosti 
vozidla,“ dodáva obchodný riaditeľ Ing. Michal Duška. Využiť môžete aj online služby My 
Arval, ktoré prehľadne združujú informácie o vozovom parku spoločnosti. 
 

 

Viac informácií nájdete na www.arval.sk. 
 
O spoločnosti Arval Slovakia:  
Spoločnosť Arval Slovakia, člen finančnej skupiny BNP Paribas, bola založená v roku 2004. 
Špecializuje sa na operatívny lízing automobilov s plným servisom pre malé, stredné podniky 
a veľké spoločnosti a patrí medzi lídrov na trhu. Svojim zákazníkom poskytuje fleetové riešenia 
na mieru, odborné poradenstvo, 24-hodiný zákaznícky servis a plnú starostlivosť o vozový 
park klienta. Klienti majú k dispozícii online služby My Arval, ktoré prehľadne združujú 
informácie o vozovom parku spoločnosti. Spoločnosť je držiteľom ocenenia Slovak 
Superbrands za rok 2018 a 2019.  
 
O spoločnosti Arval:  
Spoločnosť Arval vznikla v roku 1989 ako člen globálnej finančnej skupiny BNP Paribas. 
Špecializuje sa na poskytovanie lízingu automobilov pre malé a stredné podniky a veľké 
spoločnosti. Svojim klientom poskytuje fleetové riešenia na mieru, ktoré optimalizujú 
pracovné zaťaženie ich zamestnancov a umožňujú outsourcing všetkých rizík spojených s 
prevádzkou vozového parku. Arval poskytuje odborné poradenstvo a plnú starostlivosť o  
vozové parky svojich klientov s takmer 1,4 miliónmi vozidlami v správe v 30 krajinách sveta, v 
ktorých zamestnáva viac ako 7 200 pracovníkov. Arval je zakladajúcim členom skupiny 
Element-Arval Global Alliance, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti operatívneho lízingu a 
spravuje viac ako 3 milióny vozidiel v 50 krajinách sveta. V rámci skupiny BNP Paribas spadá 
spoločnosť Arval pod divíziu Retailového bankovníctva a služieb.  
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