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1 ÚVOD 
 

 Jednou z nejdůležitějších složek pro dobré řízení podniku je správné rozhodnutí o 

investicích a především o jejich financování. Jestliže firma nemá k dispozici dostatečný 

vlastní kapitál pro financování svých investičních záměrů, má možnost zvolit si financování 

cizími zdroji. V dnešní době je financování úvěrem, leasingem nebo půjčkou běžným 

řešením. Velmi výhodným a lehce dostupným je pro podnikatele právě leasing. Lze ho získat 

snadněji než úvěr a není potřeba ručitele. Žadatel o leasing složí zálohu a další splátky 

probíhají formou pravidelných měsíčních splátek.  

 

Datum vzniku leasingu není přesně známo. První zmínky se objevují v Sumerské říši a 

to již před více než 2 000 lety před naším letopočtem. Tehdy na hliněných destičkách 

sepisovali první nájemní smlouvy, týkající se především zemědělských a řemeslných nástrojů. 

Ve starověkém Řecku a Římě se poprvé objevily takové formy leasingu, které můžeme 

z dnešního hlediska již rozdělit na operativní a finanční leasing. Byl to tehdy především 

obchod se zvířaty, otroky a loďmi. (Pulz, 1995) 

 

V novodobější historii je pro vývoj leasingu důležitý rok 1855, kdy byla založena 

první leasingová společnost Birmingham Wagon Company, která se zabývala financováním a 

užíváním vlakových vagónů a kolejí. Velký rozmach leasingu nastal ovšem až po druhé 

světové válce. (Pulz, 1995) 

 

V Československé historii byly první smlouvy uzavřeny někdy na přelomu 60. a 70. 

let 20. století. Největší rozmach ovšem nastal až po roce 1989, kdy se centrálně řízená 

ekonomika mění na ekonomiku tržní.  (Farská, Kofroň, Novotný a kol., 2003) 

 

Díky rozšíření podnikatelské činnosti za hranice státu byla pro všechny potencionální 

investory velmi potřebná harmonizace účetnictví na mezinárodní úrovni. Výrazným nástrojem 

pro sjednocení účetnictví jsou Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Všechny země 

Evropské unie, které jsou registrovány na burzách cenných papírů, jsou povinny sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku podle těchto mezinárodních standardů. České účetní standardy 

mají jiný přístup k vykazování leasingu než je tomu u Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví.   
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Bakalářská práce je strukturována do třech částí. V první části bakalářské práce se 

zabývá vysvětlením základních pojmů spjatých s finančním leasingem, stručnou 

charakteristikou, právní a daňovou úpravou v české legislativě. Tato kapitola se také věnuje 

možnosti ukončení finančního leasingu a způsoby účtování jak u pronajímatele, tak i u 

nájemce. 

 

Druhá část je zaměřena na význam finančního leasingu z pohledu IAS/IFRS, 

vymezení základních pojmů, které jsou s tímto standardem spjaty. Je zde uvedeno vykazování 

finančního leasingu z pohledu nájemce a pronajímatele. 

 

 V poslední části je praktický příklad. Je zde uveden postup při účtování z pohledu 

nájemce a také vliv na účetní výkazy jak z pohledu českých účetních standardů, tak z pohledu 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. 

 

Cílem bakalářské práce je zachytit rozdílné přístupy z hlediska českých účetních 

standardů a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví v oblasti finančního leasingu 

včetně jeho dopadu na rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Při zpracování bakalářské práce je 

použitá metoda analýzy a komparace.  
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2  FINANČNÍ LEASING Z POHLEDU ČESKÝCH PŘEDPISŮ  
 

Hlavním úkolem této kapitoly je vysvětlení základních pojmů spjatých především 

s finančním leasingem. První část obsahuje stručnou charakteristiku, historický vývoj leasingu 

v České republice, dále pak právní a daňovou úpravu v pojetí české legislativy. Zaměřuje se 

také na možnost ukončení finančního leasingu a způsoby účtování u pronajímatele a nájemce.  

 

Hlavními předpisy, které upravují tuto problematiku, jsou: 

 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZU), 

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObZ), 

 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ZDPH). 

 

2.1 Charakteristika leasingu 

 

Pojem leasing pochází z anglického slova lease, které znamená pronájem nebo 

smlouva o pronájmu. Leasing je dvoustranný či třístranný vztah. Jeho podstatou je pronájem 

(nájem) hmotných či nehmotných věcí a práv, kdy pronajímatel (osoba, která majetek 

pronajímá) poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění nájemci (osobě, která získává 

možnost majetek používat) právo danou věc v době pronájmu používat. Při leasingu zůstává 

vlastnické právo k majetku po celou dobu pronájmu pronajímateli a nájemce má pouze právo 

daný majetek používat. 

 

Základní členění leasingu vyplývá z ujednání o skončení smluvní doby leasingu, na 

jehož základě dle české legislativy rozlišujeme: 

 

 operativní leasing, 

 finanční leasing. 
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2.1.1 Operativní leasing 

 

Operativní leasing je takový pronájem, po jehož skončení zůstává najatý předmět ve 

vlastnictví pronajímatele. Náklady spojené s údržbou a servisem pronajímané věci hradí 

pronajímatel (případně po domluvě může i nájemce). Délka leasingu se většinou pohybuje od 

24 do 60 měsíců, avšak může být poskytnut i na kratší dobu. 

 

Operativním leasingem je „Smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským 

záměrem a za úplatu poskytne druhé straně - tzv. leasingovému nájemci - jím vybraný 

předmět do užívání. Účelem je dočasné používání předmětu bez: 

 

 přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu, 

  jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na 

nájemce.“ (Česká leasingová a finanční asociace, 2013) 

 

Výhody 

 

Hlavní výhodou operativního leasingu je to, že veškerá rizika (pokles tržní hodnoty, 

riziko škody), servis a náklady spojené s předmětem leasingu jsou na straně pronajímatele. 

Výhodou je také to, že se neplatí žádná akontace, splátka je plně uznatelný daňový výdaj a 

financování probíhá mimo rozvahu. 

 

Nevýhody 

 

Nájemce je omezován leasingovou smlouvou v právech užívání předmětu, to 

především tehdy, chce-li provádět jakékoliv úpravy předmětu leasingu, kdy potřebuje souhlas 

pronajímatele, jakožto vlastníka. V leasingové splátce je nutné zaplatit finanční služby a zisk 

leasingové společnosti. 
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2.1.2 Finanční leasing 

 

„Finanční leasing je smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem za 

úplatu poskytne druhé straně (tzn. leasingovému nájemci) jím vybraný předmět do používání 

za účelem dlouhodobějšího užívání předmětu leasingu, a to: 

 s přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu 

leasingu na nájemce, 

 s právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce za cenu obvykle 

podstatně nižší než tržní s právem uzavření další leasingové smlouvy za podstatně 

výhodnějších podmínek.“(Vychopeň, 2010, s. 15)
1
 

 

Rozumí se jím pronájem, u něhož dochází po skončení pronájmu k odkupu najaté věci 

nájemcem. V českých daňových předpisech se setkáváme spíše s pojmem finanční pronájem 

s následnou koupí najaté věci (ZDP) než s pojmem finanční leasing. Tento druh pronájmu je 

dlouhodobější než operativní leasing a doba ekonomické životnosti
2
 se většinou shoduje 

s dobou pronájmu. Vztahy v rámci finančního leasingu viz obr. 2.1 

 

Obr. 2.1: Vztahy ve finančním leasingu 

 

   kupní smlouva 

dodávka předmětu 

   úhrada kupní ceny   

 

 

 

 

        smlouva o fin. leasingu 

   předání předmětu nájmu nájemce si vybírá předmět 

úhrada splátek nájemného 

   úhrada kupní ceny po ukončení nájmu 

Vlastní zpracování. 

                                                           
1
 Definice uvedená v této publikaci se shoduje s definicí finančního leasingu, která byla vydána Českou 

leasingovou a finanční asociací. 
2
 Doba ekonomické životnosti – doba, po kterou je ekonomicky únosné majetek používat z hlediska efektivnosti. 

 

PRONAJÍMATEL 

 

DODAVATEL 

 

NÁJEMCE 
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Výhody 

 

Hlavní výhodou finančního leasingu je především to, že nájemce nemusí mít 

k dispozici peněžní prostředky ve výši celé pořizovací ceny majetku. Dále to, že sjednání 

finančního leasingu bývá rychlejší než sjednání bankovního úvěru a že leasingové splátky lze 

nastavit podle přání nájemce. Provoz předmětu leasingu vydělává v průběhu splácení na 

pokrytí své pořizovací ceny. V neposlední řadě i to, že leasingové splátky jsou pro nájemce 

daňově účinným nákladem, jestliže splňují požadavky stanovené v § 24 odst. 4 ZDP. 

(Strouhal, Židlická, Knapová, Cardová, 2011) 

  

Nevýhody  

 

Mezi nevýhody finančního leasingu se může zařadit například to, že vlastnickým 

právem disponuje pronajímatel. Dále i to, že leasing bývá většinou dražší než jiná forma 

financování a za předpokladu finančních obtíží leasingové společnosti může být předmět 

finančního leasingu předmětem konkurzu. (Strouhal, Židlická, Knapová, Cardová, 2011) 

 

Následující část práce je zaměřena na: 

 

a) leasingovou cenu, 

b) leasingový koeficient, 

c) leasingovou splátku, 

d) mimořádnou splátku. 

 

ad a) Leasingová cena 

 

Je to cena, kterou platí nájemce pronajímateli za poskytnutí předmětu leasingu k 

užívání. Zahrnuje jednak postupné splátky pořizovací ceny majetku, leasingovou marži 

pronajímatele a v neposlední řadě ostatní náklady pronajímatele spojené s pronajatým 

majetkem, které jsou v rámci leasingových splátek přesouvány na nájemce (jedná se většinou 

o úroky z úvěru, který si leasingová společnost bere na pořízení majetku, který potom 

pronajímá nájemci, případně poplatky bance za vedení úvěrových účtů nebo na jiné správní 

poplatky spojené s leasingem). Leasingová cena je obvykle placena v pravidelných splátkách, 
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které mohou být měsíční nebo čtvrtletní, případně i roční. (Valouch, 2012) V případě 

finančního leasingu je běžné, že leasingové splátky jednoho nájemce pokryjí celou pořizovací 

cenu pronajatého majetku. Celková výše leasingové ceny pro nájemce je dána součtem všech 

leasingových splátek (viz vzorec 2.1). 

      KCLSZSCCL .1 ,      (2.1) 

 

kde:  CCL = celková cena leasingu, 

1.ZS = první zvýšená splátka, 

∑ LS = suma leasingový splátek, 

KC = kupní cena předmětu leasingu. 

 

ad b) Leasingový koeficient 

 

Leasingový koeficient je pojem, který se pojí s leasingovou cenou. Určuje, jaký 

násobek pořizovací ceny pronajatého majetku zaplatí nájemce pronajímateli za dobu trvání 

leasingové smlouvy. Tedy kolikrát je pořízení majetku leasingem dražší než pořízení majetku 

přímým nákupem (tzn., že čím je tento koeficient vyšší, tím více nájemce za leasing zaplatí; 

vyjadřuje celkové navýšení nákladů čili úroků oproti nákupu za hotové). 

     
PC

CL
LK  ,       (2.2)                                                                              

 

kde:  LK = leasingový koeficient, 

CL = cena leasingu, 

PC = pořizovací cena. 

 

ad c) Leasingová splátka 

 

Leasingová splátka je pravidelná platba vypočtená na základě vybrané leasingové 

varianty
3
 a nákladů na pořízení předmětu leasingu sjednaná mezi leasingovým nájemcem a 

pronajímatelem na dobu trvání leasingové smlouvy. Leasingová splátka není indexována 

podle inflace, jako je tomu u nájemného, ale je vázána na kapitálový a peněžní trh. 

                                                           
3
 Varianty mohou být: pravidelné stejné splátky, postupné rostoucí (eventuelně klesající) splátky, nepravidelné 

splátky, splátky respektující sezónnost produkce, splátky odvozené od nákladové křivky produkce atd. 
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ii
ZSPCLS ,    (2.3) 

 

kde:  LS = leasingová splátka, 

i = úroková sazba, 

n = počet let, za které má být leasing splacen. 

 

Výrazný vliv na vzorec výpočtu leasingové splátky má pravidelnost splátek. Jestliže 

totiž splácíme v jiných intervalech než ročních (vzorec 2.3), musí se použít následující 

modifikovaný vzorec: 
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mn

mn

m

i

m

i

m

i

ZSPCLS ,     (2.4) 

kde: m = počet splátek v rámci jednoho úrokového období. 

 

ad d) Mimořádná leasingová splátka  

 

Mimořádná leasingová splátka (též první zvýšená splátka) je částka, kterou musí 

zákazník uhradit při podpisu leasingové smlouvy. Její obvyklá výše se pohybuje v rozmezí 

10 – 60 % z pořizovací ceny předmětu leasingu. Většina leasingových společností však 

uplatňuje akontaci ve výši kolem 30 %. Avšak ne všechny platby jsou akontací v pravém 

slova smyslu. První platba po uzavření leasingové smlouvy může totiž být: 

 

 akontací – první zvýšenou leasingovou splátkou (nejčastější případ), 

 zálohou na kupní cenu, 

 zálohou na splátky nájemného. 

 

Skutečnou akontaci (první zvýšenou splátku) je potřeba časově rozlišit. Daňově 

uznatelným výdajem je poměrná část celkového nájemného v daném zdaňovacím období. 

 

Tab. 2.1: Účtování o první zvýšené splátce nájemného 

č. Popis operace MD D 

1. 
Platba první zvýšené splátky – cena bez DPH 381 221 

- DPH 21 % 343 221 
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č. Popis operace MD D 

2. 
Platba řádných splátek – cena bez DPH 518 221 

- DPH 21 % 343 221 

3. Převod poměrné části první zvýšené splátky do nákladů 518 381 

Zdroj: Valouch, 2012. Vlastní zpracování. 

 

Pokud se jedná o zálohu na kupní cenu, tak tato platba není daňově uznatelná a daňový 

základ ovlivní až po skončení leasingu, tzn., že záloha na kupní cenu vstupuje do pořizovací 

ceny nabývaného majetku a daňový základ ovlivní až v okamžiku odepisování, tedy až 

v okamžiku kdy je nájemce vlastníkem. 

 

Tab. 2.2: Účtování o zálohách na kupní cenu 

č. Popis operace MD D 

1. Platba zálohy na kupní cenu 052 221 

2. Daňový doklad k záloze 343 052 

3. 
Úhrada splátky nájemného z bankovního účtu – cena bez DPH 518 221 

- DPH 21 % 343 221 

4. 

Nákup předmětu leasingu 042 321 

- DPH 21 % (z kupní ceny – zálohy na kupní cenu) 343 321 

- zúčtování zálohy na kupní cenu 321 052 

5. Doplatek faktury za nákup předmětu leasingu 321 221 

6. Převod předmětu do účetní evidence 022 042 

Zdroj: Valouch, 2012. Vlastní zpracování. 

 

Záloha na splátky nájemného se rozpouští do nákladů příštích období v pravidelných 

splátkách po celé trvání pronájmu. 

 

Tab. 2.3: Účtování o zálohách na splátky nájemného 

č. Popis operace MD D 

1. Platba zálohy na splátky nájemného z bankovního účtu 314 221 

2. Daňový doklad k záloze 343 314 

3. 

Předpis řádné splátky nájemného 518 321 

- DPH 21 % 343 321 

- zúčtování zálohy 321 314 

4. Úhrada řádné splátky po odečtení zálohy z bankovního účtu 321 221 

Zdroj: Valouch, 2012. Vlastní zpracování. 
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2.2 Vývoj leasingu v České republice 

 

K výraznému rozvoji leasingového trhu došlo na počátku 90. let minulého století, 

v době, která umožnila vznik soukromých subjektů, v době probíhající privatizace a restitucí. 

Postupný krach bankovních subjektů a úvěrové restrikce vedly k rozvoji finančních institucí, 

které poskytovaly alternativu k úvěru. Ve druhé polovině devadesátých let se český 

leasingový trh stabilizoval a stal se nedílnou součástí české tržní ekonomiky. Leasing začal 

být nedílnou součástí při uskutečňování investičních i spotřebitelských záměrů.  

Graf níže představuje vývoj počtu uzavřených smluv na leasing strojů, zařízení a 

dopravních prostředků v průběhu 6 let a také podíl finančního a operativního leasingu na 

celkovém počtu leasingových smluv. 

 

Obr. 2.2: Vývoj počtu uzavřených smluv na leasing strojů, zařízení a dopravních 

prostředků v letech 2007 - 2012 

 

Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace, 2013. Vlastní zpracování. 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že zájem o uzavření leasingových smluv prudce 

klesl především mezi roky 2008 a 2009, což mohlo být způsobeno začínající finanční krizi. 

Z grafu můžeme také vyčíst, že počáteční převaha finančního leasingu nad operativním 

leasingem postupně klesala, až v roce 2011 úplně vymizela.  
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2.3 Finanční leasing v pojetí české legislativy 

 

V současné české legislativě se pojem „finanční leasing“ používá pouze v předpisech 

upravujících problematiku účetnictví. Podle ustanovení § 28 odst. 3 ZU se finančním 

leasingem rozumí poskytnutí majetku za úplatu do užívání, jestliže je uživatel oprávněn nebo 

povinen v průběhu užívání nebo po jeho ukončení nabýt vlastnické právo k poskytnutému 

majetku. Podle téhož ustanovení odpisuje majetek ta účetní jednotka, která jej poskytuje jiné 

osobě k užívání na základě smlouvy o finančním leasingu. 

Z hlediska českého soukromého práva je aplikace ustanovení ObZ na finanční leasing 

poměrně složitá. Návrh ObZ předpokládal úpravu leasingových operací ustanoveními  

§ 489 - 496 o smlouvě o koupi najaté věci. Některá ustanovení jsou však sporná a odporují 

podstatě leasingu. Jedním z nich je i to, že při finančním pronájmu nepřechází nebezpečí 

škody na věci od leasingového pronajímatele na druhou smluvní stranu až s přechodem 

vlastnictví k předmětu smlouvy, jak je tomu u smlouvy o koupi najaté věci, ale zásadně 

okamžikem předání předmětu leasingu. Přechod vlastnictví je v leasingové operaci chápán 

jako součást celého komplexu vztahů charakteristických pro leasing.  

 

Specifikem finančního leasingu je i zásadní nevypověditelnost leasingové smlouvy. 

Tato zásada však odporuje ustanovení § 490 ObZ, které říká: „Je-li nájemce oprávněn podle 

smlouvy ke koupi najaté věci během platnosti nájemní smlouvy, doručením písemného 

oznámení o uplatnění tohoto práva v souladu se smlouvou o koupi najaté věci nájemní 

smlouva zaniká, i když byla sjednána na určitou dobu.“ Z tohoto vyplývá rozdílnost cílů obou 

výše uvedených transakcí, kdy při finančním pronájmu jde především o užívání předmětu 

leasingu leasingovým nájemcem s perspektivou případného (nikoliv nezbytně nutného) 

převodu vlastnictví na konci leasingu. 

 

2.3.1 Leasingová smlouva 

 

V české legislativě je u finančního leasingu používána nejednotná terminologie, 

přičemž v občanském, ani v ObZ není smlouva o finančním leasingu výslovně upravena. V  

§ 489 a násl. ObZ je sice upravena smlouva o koupi najaté věci, jenže tu nemůžeme 

soukromoprávně považovat za smlouvu o finančním leasingu. V praxi se proto k danému 
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účelu uzavírá typově nepojmenovaná (tzv. inominátní) smlouva, která je kombinací několika 

smluvních typů. 

 

Následující část práce se zaměří na to, co je potřeba k uzavření leasingové smlouvy, a 

to na: 

 

a) dokumentaci k leasingové smlouvě, 

b) náležitosti leasingové smlouvy. 

 

ad a) Dokumentace k leasingové smlouvě 

 

K uzavření leasingové smlouvy je obvykle nutné mít k dispozici vybrané doklady a 

podklady, které leasingové společnosti pro uzavření smlouvy vyžadují. Uzavírá-li smlouvu 

nájemce s pronajímatelem, jehož hlavní činností není pronájem, pak se požadované 

dokumenty mohou lišit. Nicméně obecně lze očekávat, že budou zhruba odpovídat 

požadavkům leasingových společností. Jedná-li se o: 

 

a) právnické osoby, jsou to: 

 ověřený výpis z obchodního rejstříku, případně další potvrzení prokazující oprávnění 

zástupce právnické osoby k uzavření leasingové smlouvy, 

 účetní závěrka (min. za poslední rok; často je vyžadována také mezitímní účetní závěrka 

běžného účetního období), 

 přiznání k DPH
4
 za několik posledních zdaňovacích období (obvykle 3), 

 výpisy z bankovního (bankovních) účtu, 

 přehled o příjmech a výdajích (výkaz cash-flow), 

 doklady o ručitelích a způsobu ručení (týká se pouze leasingových smluv na vysoké 

částky),  

 přehled o dalších závazcích společnosti (přehled o úvěrech, půjčkách atd.), 

 

b) fyzické osoby – podnikatele, jsou to: 

 živnostenský list a jeho kopie nebo koncesní listina a její kopie nebo doklad o přidělení 

IČ
5
 a jeho kopie nebo jiný platný doklad o registraci spolu s kopií, 

                                                           
4
 DPH – daň z přidané hodnoty. 
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 občanský průkaz a jeho kopie, 

 kopie daňového přiznání, 

 výpis z bankovního účtu, 

 výkaz o majetku a závazcích, přehled o příjmech a výdajích, 

 přehled o dalších případných závazcích nájemce (úvěry, půjčky), 

 v případě plátců DPH i daňová přiznání za tři poslední zdaňovací období, 

 

c) soukromé fyzické osoby – nepodnikatele, jsou to: 

 občanský průkaz a jeho kopie, případně i druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, 

cestovní pas), 

 potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu od zaměstnavatele s vyčíslením jiných 

závazků, 

 počet vyživovaných osob, 

 souhlas manžela (manželky) s uzavřením leasingové smlouvy, 

 u cizinců se vyžaduje povolení k pobytu a jeho kopie. (Valouch, 2012) 

 

ad b) Náležitosti leasingové smlouvy  

 

Leasingová smlouva by měla mít alespoň tyto náležitosti: 

 

 identifikaci smluvních stran, tzn. jméno a příjmení (nebo název firmy), adresu bydliště 

(sídlo firmy), IČ, DIČ
6
 (může být doplněno údajem o zápisu do obchodního rejstříku), 

 předmět smlouvy, tzn. identifikaci pronajímaného předmětu (nejlépe co nejpřesněji, tzn. 

výrobní číslo, číslo karoserie atd.), 

 datum uzavření smlouvy, 

 datum účinnosti smlouvy, je-li odlišné od data uzavření smlouvy; tímto datem se obvykle 

rozumí datum předání předmětu ve stavu obvyklém k užívání a je důležité proto, že od 

tohoto okamžiku dochází k účtování o nákladech a výnosech (výdajích a příjmech) 

týkajících se leasingových vztahů, 

 dobu trvání leasingového vztahu, případně i očekávané datum ukončení leasingového 

vztahu, 

                                                                                                                                                                                     
5
 IČ – identifikační číslo. 

6
 DIČ – daňové identifikační číslo. 
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 údaje o ceně pronajatého předmětu (vstupní ceně u pronajímatele, leasingové ceně, kupní 

ceně po skončení leasingu a splátkách nájemného v průběhu trvání leasingového vztahu), 

 identifikaci, zálohy na splátky nájemného, zálohy na kupní cenu, případně první 

mimořádné splátky (zvýšené splátky), 

 obecné stanovení podmínek a povinností nájemce a pronajímatele: 

o odborné užívání předmětu nájemcem,  

o stanovení odpovědnosti za škody způsobené na pronajatém majetku, 

o ustanovení o tom, zda nájemce může dát pronajatý předmět do podnájmu další osobě, 

o povinnost oznámení škody pronajímateli nájemcem včetně stanovení termínu pro tento 

úkon atd., 

 ustanovení o pojištění předmětu leasingu (kdo je povinen daný předmět pojistit, kdo bude 

platit pojistné), 

 ustanovení o povinnosti provádět opravy na pronajatém majetku, 

 ustanovení o skutečnosti, zda je nájemce oprávněn provádět na pronajatém majetku 

technické zhodnocení a dohodu o tom, kdo toto technické zhodnocení bude hradit a 

odpisovat, 

 údaje o případných sankcích vyplývajících z nesplnění podmínek nájemcem či 

pronajímatelem (nehrazení nájemného atd.) včetně penále, 

 údaj o případném ručení či garanci, 

 ustanovení o případném předčasném ukončení smlouvy a podmínkách, za kterých toto 

předčasné ukončení lze provést (předčasně ukončit smlouvu lze například dohodou, 

zničením předmětu leasingu, odcizením předmětu leasingu, písemnou výpovědí atd.), 

 ustanovení o přechodu vlastnictví pronajatého majetku z pronajímatele na nájemce, 

 závěrečná ustanovení (například za jakých podmínek může být smlouva měněna v době 

trvání leasingu atd.), 

 podpis obou smluvních stran, případně jejich razítka, 

 seznam příloh (například splátkový kalendář apod.). (Valouch, 2012) 

 

Při uzavírání leasingových smluv jsou už tyto podmínky většinou zahrnuty do 

příslušných formulářů. Před podpisem smlouvy je vhodné vyžádat si dostatečný čas na její 

prostudování. 

 



19 
 

2.4 Finanční leasing a jeho odpisování 

 

Odpisy vyjadřují míru celkového opotřebení (morálního nebo fyzického) majetku. 

Oprávky jsou součtem všech odpisů. Protože odpisy představují pro podnik snížení 

ekonomického prospěchu, jedná se o náklad, díky kterému se pořizovací cena majetku rozloží 

do více období. Rozlišujeme účetní a daňové odpisy, přičemž oba typy odpisů se používají 

pouze pro dlouhodobý majetek, který odepisujeme do výše jeho vstupní nebo zvýšené vstupní 

ceny, a to rovnoměrně nebo zrychleně (metoda zvolená na začátku období se musí dodržet po 

celou dobu odepisování majetku). Právo odepisovat majetek má vlastník majetku nebo osoba 

oprávněná hospodařit s odpisovaným majetkem. Odpisy se zaokrouhlují vždy na celé koruny 

nahoru. 

 

Účetní odpisy 

 

Účetní odpisy by měly odpovídat skutečnému opotřebení majetku. Dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek se odpisuje na základě odpisového plánu, ve kterém si účetní 

jednotka stanoví v souladu s fyzickým a morálním opotřebením majetku způsob výpočtu a 

provádění odpisů. Účetní odpisy se přitom počítají z ceny, ve které je majetek oceněn 

v účetnictví, a to až do její celkové výše, tj. do 100 %. Podnik začne odpisovat majetek od 

následujícího měsíce po uvedení majetku do užívání. Účetní odpisy, které se počítají měsíčně, 

by pak měly odpovídat konkrétní ekonomické realitě v dané účetní jednotce. Účetní jednotka 

zahrnuje své odpisy do nákladů a jsou daňově neuznatelné. 

 

Daňové odpisy 

 

 Mezi daňovým odpisováním dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je 

významný rozdíl. Zatímco daňové odpisy hmotného majetku se počítají jako roční, daňové 

odpisy nehmotného majetku je nutné uvádět s přesností na měsíce. 

 

V rámci daňových odpisů si účetní jednotka může sama zvolit buď rovnoměrný, nebo 

zrychlený způsob odpisování. Vybraný způsob už pak nesmí měnit po celou dobu odepisování 

dlouhodobého majetku. Jejich hodnota je zákonem povolenou maximální výší odpisů, které je 

možno uplatnit jako daňově uznatelnou položku při výpočtu základů daně z příjmů. 
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V § 30 odst. 1 ZDP můžeme najít tabulku, která nám stanovuje dobu odepisování 

jednotlivých odpisových skupin. 

 

Tab. 2.4: Odpisové skupiny 

Odpisová 

skupina 

Doba 

odpisování 
Druh majetku 

1 3 roky Kancelářské stroje, ruční mechanizované nářadí a stroje atd. 

2 5 let Transportní zařízení, stroje, traktory, kosmické lodě atd. 

3 10 let Tramvaje, lokomotivy, lodě atd. 

4 20 let Domy a budovy ze dřeva a plastu atd. 

5 30 let Mosty, tunely, budovy, stavby, dálnice, ulice, studny atd. 

6 50 let Školy, muzea, obchodní domy, budovy hotelů atd. 

Zdroj: Daňový zákon 2013 v úplném znění. Vlastní zpracování. 

 

Jelikož si účetní odpisy může účetní jednotka stanovit sama, zatímco daňové odpisy 

jsou pevně stanoveny a tvoří maximální částku, kterou je možné uplatnit jako daňově 

uznatelnou položku při výpočtu základů daně z příjmů, mohou vzniknout rozdílné výše 

odpisů. V případě kdy se účetní i daňové odpisy rovnají, není nutné daňový základ dále potom 

upravovat. Pokud jsou ovšem účetní odpisy vyšší než daňové, je nutné daňový základ navýšit 

o kladný rozdíl. Jestliže jsou účetní odpisy nižší než daňové, je možné snížit daňový základ o 

vzniklý rozdíl. 

 

2.5 Finanční leasing a daň z příjmů 

 

Přestože se v ZDP pojem finanční leasing nevyskytuje, ustáleným výkladem se 

dovozuje, že je nahrazen pojmem finanční pronájem s následnou koupí najatého hmotného 

majetku. Dále sice ZDP neobsahuje výslovnou definici finančního pronájmu s následnou 

koupí najatého hmotného majetku, avšak vymezuje tento pojem nepřímo, pomocí podmínek, 

které musí smlouva o uzavření leasingu splňovat, aby bylo možné uznat leasingové splátky za 

daňově uznatelné náklady.  Z pohledu daně z příjmů je praktické rozdělit si leasingové 

smlouvy na dvě skupiny, a to na leasingové smlouvy, které svými parametry vyhovují 

podmínkám § 24 odst. 4 ZDP a na leasingové smlouvy, které nesplňují tyto podmínky, 

popřípadě nejsou v zákoně o daních z příjmů speciálně řešeny.  Jestliže leasingová smlouva 

nesplňuje podmínky § 24 odst. 4 ZDP a ani podmínky § 24 odst. 5 ZDP a § 24 odst. 2 písm. 

h) bod 3, lze ve většině případů učinit závěr, že leasingové splátky nejsou daňově uznatelným 

nákladem. (Farská, Kofroň, Novotný a kol., 2003) 
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Podmínky leasingové smlouvy podle ZDP 

 

§ 24 odst. 4 ZDP stanoví, že: „Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí 

najatého hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, se uznává jako výdaj 

(náklad) za podmínek, že: 

 

a) doba nájmu hmotného movitého majetku činí alespoň minimální dobu odpisování 

uvedenou v § 30 odst. 1; u hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 2 

nebo 3 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu lze dobu nájmu zkrátit až o 6 měsíců. U 

nemovitosti musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla 

věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání a 

b) po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod vlastnických 

práv předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem, přitom kupní cena 

najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny 

evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování podle  

§ 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona k datu prodeje, a 

c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne 

poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého obchodního majetku.“ (Marková, 

2013, s. 36) 

 

Jestliže je majetek při použití rovnoměrných odpisů již 100 % odepsán ke dni koupě, 

neplatí podmínka uvedena v písmeně b), a kupní cena může být stanovena libovolně. Je-li 

sjednaná doba leasingu kratší než doba stanovena v bodě a), uzná si nájemce placené 

leasingové splátky do daňově uznatelných nákladů, jestliže je kupní cena vyšší než zůstatková 

cena u pronajímatele vypočtená rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny majetku. 

 

V § 24 odst. 5 ZDP je stanoveno následující: „Prodává-li se majetek, který byl 

předmětem nájemní smlouvy po jejím ukončení nájemci, uznává se nájemné do výdajů 

(nákladů) pouze za podmínky, že kupní cena 

 

a) hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, nebude nižší než zůstatková 

cena vypočtená rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ze vstupní ceny 

evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek 

odpisován; přitom při výpočtu zůstatkové ceny osobního automobilu se vždy vychází ze 
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vstupní ceny včetně DPH. Je-li vlastníkem nebo pronajímatelem poplatník, který u 

pronajímaného hmotného majetku pokračoval v odpisování podle § 30 odst. 10, stanoví se 

zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo pronajímatele nedošlo, 

b)  pozemku nebude nižší než cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu, platná ke dni 

nabytí pozemku. Je-li mezi nájemcem a pronajímatelem sjednána dohoda o budoucí koupi 

pozemku v souvislosti se smlouvou o finančním pronájmu s následnou koupí stavebního 

díla umístěného na tomto pozemku, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) za podmínky, 

že bude kupní cena pozemku vyšší než cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu ke 

dni prokazatelného sjednání dohody o budoucí koupi pozemku, 

c) hmotného majetku vyloučeného z odpisování nebude nižší než cena zjištěná podle 

zvláštního právního předpisu, platná ke dni sjednání kupní smlouvy, 

d) hmotného majetku odpisovaného podle § 30b nebude nižší než zůstatková cena stanovená 

podle § 30b ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou 

byl tento majetek odpisován; je-li vlastníkem nebo pronajímatelem poplatník, který u 

tohoto majetku pokračoval v odpisování podle § 30 odst. 10, stanoví se zůstatková cena, 

jako by ke změně v osobě vlastníka nebo pronajímatele nedošlo. 

 

Za nájemní smlouvu se pro účely tohoto zákona považuje i smlouva, na základě níž 

nájemce užívající předmět nájmu podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí 

hmotného majetku přenechal tento předmět k užívání jiné osobě za úplatu.“ (Marková, 2013, 

s. 36) 

 

§ 24 odst. 2 písm. h) bod 3 ZDP stanoví, že výdaji (náklady) vynaloženými na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů je také nájemné, a to: „nájemné u finančního pronájmu 

s následnou koupí movitého hmotného majetku, u kterého vstupní cena nepřevýší částku 

40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.“ (Marková, 2013, s. 33) 

 

2.6  Finanční leasing a daň z přidané hodnoty 

 

Od 1. 1. 2009 došlo z hlediska leasingu k výrazným změnám v ZDPH. Jedná se 

především o zrušení definice finančního pronájmu. Nyní se rozlišuje, zda se jedná o dodání 

zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služeb. Rozhodujícím faktorem při uplatňování 
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DPH je, zda nájemce po skončení leasingové smlouvy má právo nebo je povinen odkoupit 

předmět leasingu.  

 

Jestliže je dáno, že nájemce má povinnost předmět pronájmu odkoupit po skončení 

leasingové smlouvy, jedná se o dodání zboží respektive nemovitosti, což vyplývá z § 13  

odst. 3 písm. d) ZDPH, kde je stanoveno že: „Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se 

považuje převod práva užívat najaté zboží nebo najatou nemovitost na základě smlouvy, která 

stanoví povinnost nájemce nabýt zboží nebo nemovitost, které jsou předmětem smlouvy.“ 

 

V tomto případě vzniká pronajímateli majetku povinnost přiznat a odvést jednorázově 

DPH z celé leasingové ceny (součet 1.ZS, veškerých splátek a budoucí kupní ceny) a nájemci 

vzniká nárok na odpočet DPH v plné výši, a to již při předání předmětu do užívání. Základem 

pro výpočet DPH je daňový doklad, za který se nejčastěji považuje faktura. Aby mohl být 

doklad uznán za daňový, musí splňovat podmínky § 28 ZDPH.  S platností od 1. 1. 2009 však 

není možné u finančního leasingu uznat jako daňový doklad splátkový kalendář. 

 

Jestliže z leasingové smlouvy vyplývá, že nájemce má pouze právo k nabytí předmětu 

po skončení leasingové smlouvy, potom se jedná o poskytnutí služeb. V tomto případě se 

zdanitelným plněním stávají jednotlivé leasingové splátky. Daňovým dokladem jsou zde 

jednotlivé daňové doklady vystavované na každou leasingovou splátku. 

 

Sazba daně 

 

U finančního leasingu se sazba daně uplatní podle sazby daně u předmětu leasingu. 

Dle § 47 odst. 1 ZDPH je pro rok 2013 stanovena základní sazba daně ve výši 21 % a snížená 

sazba daně ve výši 15 %.  

 

Leasing nepodléhající dani z přidané hodnoty 

 

§ 56 ZDPH stanoví předměty leasingu nepodléhající DPH. Těmito předměty jsou: 

 

 „převod staveb, bytů a nebytových prostor, které jsou osvobozeny od DPH po uplynutí tří 

let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první 

užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve, 
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 převod pozemků je osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků
7
, 

 nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně. Osvobození se 

nevztahuje na: 

o  krátkodobý nájem stavby, bytů a nebytových prostor
8
, 

o nájem prostor a míst k parkování vozidel, 

o nájem bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů.  

 

Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor 

jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností se uplatňuje daň.“ 

 

2.7 Ukončení finančního leasingu 

 

Obvykle se ukončením finančního leasingu rozumí řádné ukončení leasingové 

smlouvy. Může ovšem také dojít k předčasnému ukončení leasingové smlouvy, a to na 

základě různých důvodů.  

 

2.7.1 Řádné a předčasné ukončení leasingové smlouvy 

 

V následující části práce je definováno řádné a předčasné ukončení leasingové 

smlouvy.  

 

Řádné ukončení leasingové smlouvy 

 

U finančního leasingu dochází po skončení leasingové smlouvy k převodu 

vlastnických práv k předmětu leasingu z pronajímatele na nájemce. Je nutné zdůraznit, že 

doba trvání leasingu má vliv na možnost leasingového nájemce uplatnit splátky jako daňové 

výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Aby tedy 

bylo možné zahrnout splátky do nákladů, musí být dodržena minimální doba trvání smlouvy, 

která je stanovena ZDP. 

                                                           
7
 Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle 

stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená se zemí 

pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc. 
8
 Krátkodobým nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se rozumí nájem, popřípadě včetně vnitřního 

movitého vybavení či dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě. 
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Minimální doba u movitých věcí odpovídá zařazení konkrétního předmětu do jedné ze 

stanovených odpisových skupin. U nemovitosti je tato doba 30 let. Převod předmětu leasingu 

(nájmu) může být proveden buď úplatně, nebo bezúplatně. Následně po převodu se nájemce 

stává vlastníkem najaté věci. Majetek, který nájemce nabyl úplatně, ocení pořizovací cenou
9
 a 

majetek, který získal bezúplatně, ocení reprodukční pořizovací cenou
10

. Následně nájemce 

zařadí majetek do svého účetnictví a bude ho odepisovat do plné výše pořizovací ceny. U 

pronajímatele dojde k vyřazení majetku z účetní evidence.  

 

Předčasné ukončení leasingové smlouvy 

 

Finanční leasing může za určitých okolností skončit i dříve, než je uvedeno ve 

smlouvě. Důvody mohou být různé. Jedním z nich je například odcizení nebo zničení 

předmětu leasingu. Jestliže dojde k prokazatelnému odcizení předmětu najatého formou 

finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, aplikuje se zde 

ustanovení § 24 odst. 6 ZDP. Účetně nájemce vyřadí majetek z podrozvahy a závazek 

z nezaplacených splátek odúčtuje proti nákladům příštích období. Z pohledu daně z příjmů je 

daňově uznatelná pouze ta část zaplaceného nájemného, která přísluší období od předání 

předmětu nájmu nájemci až do jeho vyřazení. V případě odcizení jde o datum uvedené 

v policejním protokolu. Na druhé straně pak pronajímatel vyřadí pronajatý majetek 

v důsledku manka a dále zachytí eventuální pojistné plnění od pojišťovny. (Strouhal, Židlická, 

Knapová, Cardová, 2011) 

 

2.7.2 Předčasné odkoupení předmětu leasingu 

 

Odkoupí-li nájemce předmět leasingu do svého vlastnictví před řádným ukončením 

leasingové smlouvy, bude leasingová smlouva daňově posouzena podle ustanovení § 24 

odst. 5 ZDP. Leasingové splátky budou uznány do výdajů pouze v případě, že nájemce 

odkoupí předmět leasingu za kupní cenu, která nebude nižší než zůstatková cena vypočtená ze 

vstupní ceny evidované u pronajímatele. U finančního leasingu se u výpočtu zůstatkové ceny 

u osobního automobilu vychází vždy ze vstupní ceny, která je včetně DPH. (Farská, Kofroň, 

Novotný a kol., 2003) 

                                                           
9
 Pořizovací cena (PC) – cena, za kterou byl majetek pořízen a všechny náklady spojené s jeho pořízením. 

10
 Reprodukční pořizovací cena (RPC) – cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Pro 

stanovení RPC stačí odborný odhad. 
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2.7.3 Postoupení předmětu finančního leasingu 

 

Neschopnost nájemce splácet nebo změna priorit v podnikání může vést k převodu 

práv a povinností plynoucích z leasingové smlouvy na jiného nájemce (postupníka), a to 

pouze se souhlasem pronajímatele. Účetní řešení u prvního nájemce (postupitele) je 

principiálně stejné jako v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy s tím, že 

postupitel bude pravděpodobně požadovat odstupné alespoň ve výši daňově neuznatelného 

nájemného, které by bylo zachyceno ve prospěch výnosů. Nový nájemce zaúčtuje zaplacené 

odstupné do nákladů a pokračuje s platbou splátek podle původního splátkového kalendáře. U 

pronajímatele se změní pouze osoba dlužníka. (Vychopeň, 2010) 

 

2.8 Účtování finančního leasingu u nájemce a pronajímatele 

 

V následující části práce jsou specifikovány účetní postupy finančního leasingu, 

nájemné placené předem i pozadu a ukončení finančního leasingu jak u pronajímatele, tak i u 

nájemce. 

 

2.8.1 Účtování u pronajímatele 

 

Leasingový pronajímatel jako vlastník předmětu účtuje o předmětu leasingu v aktivech 

své rozvahy a odpisuje ho účetně i daňově. Pronajímatel účtuje na základě leasingové 

smlouvy, splátkového kalendáře, výpisů z bankovního účtu, faktur, výnosů z nájemného a 

úhrad pohledávek. Účtování u pronajímatele je uvedeno v tabulce níže. 

 

 

Tab. 2.5: Účtování u pronajímatele 

č. Popis operace MD D 

1. 
Nákup předmětu leasingu – cena bez DPH 042 321 

- DPH 21 % 343 321 

2. Náklady na pořízení 042 321 

3. Převzetí předmětu do účetní evidence 022 042 

4. 
Příjem 1.ZS na bankovní účet 221 384 

- DPH 21 % 221 343 

5. 
Příjem řádných splátek na bankovní účet 221 602 

- DPH 21 % 221 343 

6. Účetní odpis 551 082 
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č. Popis operace MD D 

7. Převod poměrné části 1.ZS do výnosů 384 602 

8. 
Předpis nájemného 311 602 

- DPH 21 % 311 343 

9. Úhrada nájemného na bankovní účet 221 311 

Zdroj: Valouch, 2012. Vlastní zpracování. 

 

Příjem peněžních prostředků je pro pronajímatele v prvním účetním období trvání 

leasingové smlouvy vyšší než průměrný výnos účetního období, na které má pronajímatel 

nárok. Proto musí dojít k rovnoměrnému rozložení výnosů, a to tak, aby věcně a časově 

souvisely s danou dobou nájmu. 

 

Pronajímatel se může také dohodnout s nájemcem na placení nájemného předem nebo 

pozadu. Ukázka této situace účtování se nachází v tabulkách níže. 

 

Tab. 2.6: Účtování nájemného placeného předem u pronajímatele 

č. Popis operace MD D 

1. 
Předpis nájemného placeného dopředu 311 384 

- DPH 21 % 311 343 

2. Úhrada nájemného na bankovní účet 221 311 

3. Převod poměrné části nájemného do výnosů 384 602 

Zdroj: Valouch, 2012. Vlastní zpracování. 

 

U nájemného placeného předem u pronajímatele se účtuje o částkách, které jsou 

přijaté předem v běžném období, ale do výnosů budou patřit až v dalších obdobích. 

 

Tab. 2.7: Účtování nájemného placeného pozadu u pronajímatele 

č. Popis operace MD D 

1. Zaúčtování poměrné části nepřijatého nájemného 385 602 

2. 
Předpis nájemného v období přijetí peněz 311 385 

- DPH 21 % 311 343 

3. Úhrada nájemného na bankovní účet 221 311 

Zdroj: Valouch, 2012. Vlastní zpracování. 

 

Účtuje se zde o příjmech příštích období, které nebyly ke dni uzavírání účetních knih 

přijaty, ale věcně a časově s obdobím souvisí. 

 

Vyřazení předmětu leasingu z účetnictví u pronajímatele probíhá tak, že při 

bezplatném předání majetku nájemci dojde k vyřazení majetku z účetní evidence 
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pronajímatele a odpisu jeho zůstatkové hodnoty (pokud již majetek není plně odepsán). Pokud 

majetek není předán bezúplatně, musí pronajímatel ještě vystavit fakturu na prodej majetku na 

cenu, kterou si s nájemcem dohodl. 

 

Tab. 2.8: Účtování u pronajímatele po skončení finančního leasingu 

č. Popis operace MD D 

1. Vyřazení předmětu z evidence v PC 082 022 

2. Odpis zůstatkové ceny do nákladů 541 082 

3. 
Faktura nájemci za prodej předmětu leasingu v kupní ceně 311 641 

- DPH 21 % 311 343 

4. Příjem platby na bankovní účet 221 311 

Zdroj: Valouch, 2012. Vlastní zpracování. 

 

2.8.2 Účtování u nájemce 

 

Leasingový nájemce je jen ekonomický vlastník předmětu leasingu. V podmínkách 

českého účetnictví nevykazuje předmět leasingu v rozvaze a ani ho nemůže odpisovat, uvádí 

ho pouze v podrozvahové evidenci. Podrozvahová evidence je uvedena v příloze k účetní 

závěrce, kde jsou uvedeny informace o pronajatém majetku a důležité informace týkající se 

závazků firmy. Jak bude účtovat nájemce, je uvedeno v tab. 2.9. 

 

Tab. 2.9: Účtování u nájemce 

č. Popis operace MD D 

1. Zaúčtování předmětu leasingu do podrozvahové evidence 75x - 

2. 
Úhrada 1.ZS z bankovního účtu 381 221 

- DPH 21 % 343 221 

3. 
Úhrada řádných splátek 518 221 

- DPH 21 % 343 221 

4. Převod poměrové části 1.ZS do nákladů 518 381 

5. 
Nákup předmětu leasingu 501 321 

- DPH 21 % 343 321 

6. Vyřazení předmětu z podrozvahové evidence - 75x 

Zdroj: Valouch, 2012. Vlastní zpracování. 

 

Do nákladů nájemce se započítává pouze poměrná část ze splátek, která časově a 

věcně připadá na účetní období. Tím dojde k rovnoměrnému rozložení nákladů a výnosů. 

(Paseková, 2008) V tab. 2.10 a 2.11 jsou uvedeny účetní případy pro účtování nájemného 

placeného nájemcem předem a pozadu. 
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Tab. 2.10: Účtování nájemného placeného předem u nájemce 

č. Popis operace MD D 

1. 
Předpis nájemného placeného předem 381 321 

 - DPH 21 % 343 321 

2. Úhrada nájemného z běžného účtu 321 221 

3. Převod poměrové části do nákladů 518 381 

Zdroj: Valouch, 2012. Vlastní zpracování. 

 

Nájemce zde účtuje o nákladech příštích období, které vznikají, když zaplatí nájemné 

v běžném období na období příští. 

 

Tab. 2.11: Účtování nájemného placeného pozadu u nájemce 

č. Popis operace MD D 

1. Zaúčtování poměrné části nájemného placeného pozadu 518 383 

2. 
Předpis nájemného 383 321 

- DPH 21 % 343 321 

3. Úhrada nájemného v příštím účetním období z bankovního účtu 321 221 

Zdroj: Valouch, 2012. Vlastní zpracování. 

 

Nájemce takto účtuje, pokud mu vznikl náklad, ale dosud nebyl uskutečněný výdaj. 

Lze zde účtovat pouze položky, o kterých nájemce ví, že budou v budoucnu placeny na 

příslušný účel a v přesně určené výši. 

 

Řádným ukončením leasingové smlouvy dochází ke změně vlastnických práv, to 

znamená, že nájemce získá předmět leasingového pronájmu do svého vlastnictví. 

V posledním roce trvání leasingu dochází u nájemce k vyřazení majetku z podrozvahové 

evidence a předmět leasingu je zařazen do účetnictví v reprodukční pořizovací ceně. 

(Paseková, 2008) 

  

Při zaúčtování kupní ceny (cena, za kterou majetek vstupuje do účetnictví u nájemce) 

při odkupu předmětu od leasingové společnosti (pronajímatele) nájemce postupuje stejně, 

jako by kupoval věc novou. Pokud kupní cena nedosahuje hodnoty 40 000 Kč, jedná se o 

nákup drobného hmotného majetku (DrHM), který lze zaúčtovat do nákladů na účet 501. 

V případě, že kupní cena přesahuje 40 000 Kč, musí se tento majetek zaevidovat jako DM a 

při odpisování bude nájemce postupovat obdobně jako u nového majetku. (Štohl, 2009) 
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Tab. 2.12: Účtování u nájemce o DHM s nárokem na odpočet DPH 

č. Popis operace MD D 

1. 
Přijatá faktura za DHM – cena bez DPH 042 321 

- DPH 21 % 343 321 

2. Zařazení předmětu leasingu do účetní evidence DHM 022 042 

3. Úhrada faktury z bankovního účtu 321 221 

Zdroj: Valouch, 2012. Vlastní zpracování. 

 

Nájemce má nárok na odpočet DPH v plné výši, protože DPH nepodléhá časovému 

rozlišení.  

 

Tab. 2.13: Účtování u nájemce o DHM bez nároku na odpočet DPH 

č. Popis operace MD D 

1. 
Přijatá faktura za DHM – cena bez DPH 042 321 

- DPH 21 % 042 321 

2. Zařazení předmětu leasingu do účetní evidence DHM 022 042 

3. Úhrada faktury z bankovního účtu 321 221 

Zdroj: Valouch, 2012. Vlastní zpracování. 

 

Tato situace vzniká u plátce daně, jenž pořizuje DHM výhradně za účelem 

uskutečňování osvobozených plnění bez nároku na odpočet DPH. 

 

Tab. 2.14: Účtování u nájemce o DrHM s nárokem na odpočet DPH 

č. Popis operace MD D 

1. 
Přijatá faktura za DrHM – cena bez DPH 501 321 

- DPH 21 % 343 321 

2. Úhrada faktury z bankovního účtu 321 221 

Zdroj: Valouch, 2012. Vlastní zpracování. 

 

Tab. 2.15: Účtování u nájemce o DrHM bez nároku na odpočet DPH 

č. Popis operace MD D 

1. 
Přijatá faktura za DrHM – cena bez DPH 501 321 

- DPH 21 % 501 321 

2. Úhrada faktury z bankovního účtu 321 221 

Zdroj: Valouch, 2012. Vlastní zpracování. 

 

 Rozdíl mezi tab. 2.14 a tab. 2.15 spočívá v tom, že v příkladě bez nároku na odpočet 

DPH u nájemce se položka DPH 21% účtuje přímo do spotřeby DrHM a tedy navyšuje i 

pořizovací cenu majetku. U tab. 2.14 se položka DPH 21% účtuje na samostatný účet 343 – 

DPH a lze později uplatnit nárok na odpočet DPH při vstupu zaúčtováním 343/321.  
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3 FINANČNÍ LEASING Z POHLEDU IAS/IFRS 
 

Ve třetí kapitole je definován význam Mezinárodních standardů finančního 

výkaznictví, uvedena charakteristika standardu IAS 17 - Leasingy a základní pojmy, které 

jsou s tímto standardem spjaty. Dále indikátory finančního leasingu a vykazování finančního 

leasingu z pohledu nájemce i pronajímatele. 

 

3.1 Mezinárodní standardy finančního výkaznictví a jejich význam 

 

IAS
11

 jsou mezinárodní účetní standardy, které byly do roku 2001 vydávány Výborem 

pro mezinárodní účetní standardy (dále jen IASC
12

). IASC vznikl v roce 1973 jako nezávislá 

nestátní instituce se sídlem v Londýně. Cílem této organizace byla snaha o harmonizaci 

účetního výkaznictví, vydávání standardů a prosazení přijetí a dodržování těchto standardů na 

celosvětové úrovni. Na činnost IASC navázala v roce 2001 Rada pro Mezinárodní účetní 

standardy (dále jen IASB
13

), jejímž úkolem je vytvořit jednotné, srozumitelné a kvalitní 

účetní standardy, které mají globální použití. Došlo také ke změně názvu standardů, které již 

od roku 2003 nejsou vydávány jako IAS, ale jako Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví, tedy IFRS
14

. Přesto standardy IAS zůstávají i nadále platné a pod stejným 

názvem, dokud nedojte k jejich novelizaci a nahrazením novým standardem IFRS, nebo 

k jejich zrušení. V IFRS se tedy můžeme setkat jak se standardy IAS, tak IFRS. Pojem IFRS 

zahrnuje nejen jednotlivé standardy, ale také interpretace, které mají zajistit správnou aplikaci 

standardů a objasnit některé ustanovení ke konkrétním standardům. Jednotlivé standardy 

nejsou zaměřeny na běžné účtování, ale na účetní výkaznictví.  

 

Standardy vycházejí z anglosaských tradic účetnictví, a proto má při jejich aplikaci 

přednost ekonomická podstata transakce před právní formou. Cílem standardů je 

harmonizovat účetnictví a výkaznictví a dosáhnout tak mezinárodní srovnatelnosti údajů 

v účetních závěrkách, co je důležité zejména u cenných papírů obchodovaných na světových 

kapitálových trzích, prostřednictvím kterých velké firmy získávají zdroje pro své financování.  

 

                                                           
11

 International Accounting Standards. 
12

 International Accounting Standards Committee. 
13

 International Accounting Standards Board. 
14

 International Financial Reporting Standards. 
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V současnosti jsou standardy IFRS využívány nejen v zemích Evropské unie, ale také 

v řadě dalších zemí, ve kterých je povoleno Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

užívat. 

 

3.2 IAS 17 – Leasingy 

 

Cílem standardu je stanovit vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve 

vztahu k leasingům, jak pro nájemce, tak pro pronajímatele. IAS 17 je prvním standardem, ve 

kterém byla důsledně uplatněna zásada přednosti obsahu před formou. Tento standard byl 

poprvé přijat v roce 1982 pod názvem Účtování leasingů a od té doby byl několikrát 

novelizován. Poslední novelizace, při níž došlo i ke změně názvu standardu na Leasingy, 

proběhla 1. 1. 2005. (Šrámková, Janoušková, Vojáčková, 2009) 

 

Na standard IAS 17 se také přímo vztahují tři interpretace: 

 

 SIC 15 Operativní leasing – pobídky, 

 SIC 27 Vyhodnocování podstaty transakcí uzavřených právní formou leasingu, 

 IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing. (Krupová, 2009) 

 

Rozsah působnosti standardu 

 

Standard se používá pro smlouvy, které převádějí právo užívání aktiv, a to i 

v případech, kdy jsou na pronajímateli požadovány základní služby související s provozem 

nebo údržbou těchto aktiv. Nevztahuje se na dohody, které jsou smlouvami o službách, u 

kterých nedochází k převodu práva k užívání aktiv z jedné smluvní strany na druhou. 

 

Standard IAS 17 se používá pro vykazování všech leasingů, kromě: 

 

 leasingů z průzkumu nebo využití ložisek nerostů, ropy, zemního plynu a podobných 

neobnovitelných zdrojů, 

 licenčních smluv na takové položky jako jsou filmy, videozáznamy, hry, rukopisy, patenty 

a autorská práva. 
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Tento standard se dále nepoužívá jako základ pro oceňování u: 

 

 nemovitostí držených nájemci, které se účtují jako investice do nemovitostí (viz IAS 40
15

), 

 investic do nemovitostí poskytovaných pronajímateli v rámci operativního leasingu, 

 biologických aktiv držených nájemci na základě finančního leasingu (viz IAS 41
16

), 

 biologických aktiv poskytovaných pronajímateli v rámci operativního leasingu. (Úřední 

věstník Evropské unie, 2008) 

 

3.2.1 Základní pojmy používané v IAS 17 

 

„Leasing je dohoda, na základě které převádí pronajímatel za úhradu na nájemce 

právo používat aktivum po dohodnutou dobu. 

 

Finanční leasing je leasing, který na nájemce převádí v podstatě všechna rizika i 

ekonomické užitky spojené s vlastnictvím aktiva. Vlastnické právo může a nemusí být 

převedeno. 

 

Operativní leasing je leasing jiný než finanční leasing, tedy nepřevádí všechna rizika 

a ekonomické užitky z vlastnictví aktiva.“ (Šrámková, Janoušková, Vojáčková, 2009, s. 156) 

 

Počátek leasingu je buď datum uzavření leasingové smlouvy, nebo termín vázanosti 

stran hlavními opatřeními ujednání o leasingu, podle toho, který okamžik nastane dříve. 

K tomuto datu: 

 

 je leasing klasifikován jako finanční nebo operativní, 

 v případě finančního leasingu jsou stanoveny částky, které budou uznány na počátku doby 

leasingu. (Úřední věstník Evropské unie, 2008) 

 

Zahájení leasingu je datum, ke kterému je nájemce oprávněn užívat předmět 

leasingu. K tomuto datu je leasing prvotně uznán v aktivech, závazcích, nákladech a 

výnosech. (Šrámková, Janoušková, Vojáčková, 2009) 

                                                           
15

 IAS 40 – Investice do nemovitostí. 
16

 IAS 41 – Zemědělství. 
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„Ekonomická životnost je buď: 

 

 období, během kterého se očekává, že aktivum bude ekonomicky využitelné jedním nebo 

více uživateli, nebo 

 očekávaný počet výrobků nebo podobných jednotek, které jsou získatelné z daného aktiva 

jedním nebo více uživateli. 

 

Doba použitelnosti je očekávané období od zahájení leasingu, po které bude podnik 

spotřebovávat ekonomické užitky plynoucí z aktiva. Doba použitelnosti není omezena dobou 

trvání leasingu. 

 

Doba leasingu je: 

 

 nevypověditelná doba, na kterou má nájemce dohodnut leasing aktiva, 

 jiné lhůty, po které má nájemce opci pokračovat v leasingu aktiva (zdarma či za úhradu), 

přičemž na počátku leasingu je dostatečně jisté, že tuto opci využije.“ (Šrámková, 

Janoušková, Vojáčková, 2009, s. 156-157) 

 

„Reálná hodnota je částka, za kterou by mohlo být směněno aktivum nebo vyrovnán 

závazek v transakcích, mezi znalými a ochotnými stranami za obvyklých podmínek.“ (Úřední 

věstník Evropské unie, 2008, s. 84) 

 

S účinnosti od 1. 1. 2013 vešel v platnost IFRS 13 – Oceňování v reálné hodnotě, 

který stanoví novou definici reálné hodnoty na cenu, která by měla být získána při prodeji 

aktiva nebo uhrazena při převodu závazku k datu ocenění v běžné transakci mezi účastníky 

trhu. (Deloitte, 2013)  

 

Nevypověditelný leasingu je leasing, který lze zrušit pouze: 

 

 při výskytu nějaké velice málo pravděpodobné skutečnosti, 

 se souhlasem pronajímatele, 

 pokud nájemce vstoupí do nového leasingu na stejné nebo podobné aktivum a se stejným 

pronajímatelem, 
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 pokud by nájemce musel zaplatit tak vysoké odstupné, že je již na počátku leasingu zřejmé, 

že pokračování leasingu je přiměřeně jisté. (Úřední věstník Evropské unie, 2008) 

 

„Minimální leasingové platby jsou platby během doby trvání leasingu, které se 

nájemce zavázal uhradit (s výjimkou podmíněného nájemného) včetně: 

 v případě nájemce – částky, které se zavázala uhradit strana spojená s nájemcem, 

 v případě pronajímatele – zbytková hodnota, kterou se pronajímateli zavázal uhradit buď 

nájemce, strana spřízněná s nájemcem nebo nezávislá třetí strana. 

 

Podmíněné nájemné je ta část leasingových splátek, která je závislá na pohybech jisté 

proměnné veličiny, např. budoucích tržeb, budoucí výkonnosti, budoucích tržních sazeb, atd. 

 

Implicitní úroková míra leasingu je diskontní sazba, která se stanoví na počátku 

leasingu tak, aby se souhrn současné hodnoty minimálních leasingových splátek a nezaručené 

zbytkové hodnoty rovnal součtu reálné hodnoty pronajatého aktiva a počátečních přímých 

nákladů pronajímatele.“ (Šrámková, Janoušková, Vojáčková, 2009, s. 156-158) 

 

Počáteční přímé náklady pronajímatele jsou přírůstkové náklady, které jsou přímo 

přiřaditelné sjednání leasingu, kromě nákladů, které jsou vynaloženy výrobcem (který je 

zároveň i pronajímatelem). Například náklady na ohodnocení bonity
17

 nájemce. (Úřední 

věstník Evropské Unie, 2008) 

 

„Zaručená zbytková hodnota je: 

 

 v případě nájemce – ta část zbytkové hodnoty, kterou se zavázal uhradit buď nájemce, 

nebo strana spřízněná s nájemcem, 

 v případě pronajímatele ta část zbytkové hodnoty, kterou se zavázal uhradit buď nájemce, 

nebo třetí strana, která není spřízněná s pronajímatelem. 

 

Nezaručená zbytková hodnota je ta část zbytkové hodnoty najatého aktiva, jejíž 

realizace není pronajímateli zaručena nebo je zaručena pouze stranou spřízněnou 

s pronajímatelem. 

                                                           
17

 Bonita - schopnost dlužníka dostát svým finančním závazkům. 
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Hrubá investice do leasingu je součet minimálních leasingových plateb v rámci 

finančního leasingu, které získá pronajímatel za dobu leasingu a nezaručené zbytkové 

hodnoty připadající na pronajímatele. 

 

Čistá investice do leasingu je hrubá investice do leasingu diskontovaná za použití 

implicitní úrokové míry leasingu.  

Nerealizovaný finanční výnos je rozdíl mezi hrubou investicí do leasingu a čistou 

investicí do leasingu.“ (Šrámková, Janoušková, Vojáčková, 2009, s. 156-158) 

 

„Přírůstková výpůjční úroková sazba u nájemce je úroková míra, kterou by nájemce 

zaplatil za podobný leasing, nebo pokud není možné takovou úrokovou míru zjistit, úroková 

míra stanovená na počátku leasingu, kterou by musel nájemce přijmout v případě, že by si 

vypůjčil prostředky nezbytné pro koupi aktiva na stejně dlouhé období a s podobným 

zajištěním.“ (Úřední věstník Evropské unie, 2008, s. 85) 

 

3.3 Klasifikace leasingů dle IAS 17 

 

Klasifikace leasingů přijatá v tomto standardu se provádí na počátku leasingu a je 

založena na rozsahu, ve kterém rizika a odměny související s vlastnictvím pronajatého aktiva 

náleží pronajímateli nebo nájemci. Rizika zahrnují možnosti ztrát z nevyužité kapacity nebo 

technologické zastaralosti a kolísání návratnosti vzhledem k měnícím se ekonomickým 

podmínkám. Odměny mohou být představovány očekáváním výnosových operací během 

ekonomické životnosti aktiva a ziskem ze zhodnocení nebo realizace zbytkové hodnoty 

aktiva.  

 

Zda je leasing finančním nebo operativním leasingem, záleží na podstatě transakce a 

ne na formě leasingové smlouvy. O finanční leasing se jedná, jestliže se převádějí všechna 

podstatná rizika a odměny vyplývající z vlastnictví. Jestliže se nepředávají všechna podstatná 

rizika a odměny vyplývající z vlastnictví, jedná se o operativní leasing.  
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3.3.1 Indikátory finančního leasingu 

 

Indikátory, které dle standardu IAS 17 obvykle vedou ke klasifikaci leasingu, jako 

finančního leasingu jsou: 

 

 leasing, kdy se na konci nájemní doby převádí vlastnictví aktiva na nájemce, 

 nájemce má opci koupit aktivum za cenu, o které se předpokládá, že bude podstatně nižší 

než reálná hodnota k datu možného využití opce, a v době vzniku leasingu je dostatečně 

jisté, že tato opce bude využita, 

 doba leasingu je sjednána na podstatnou část ekonomické životnosti aktiva, i když 

vlastnictví není převedeno, 

 k počátku leasingu se současná hodnota minimálních leasingových plateb při nejmenším 

rovná reálné hodnotě pronajatého aktiva, 

 pronajatá aktiva jsou tak zvláštní povahy, že pouze konkrétní nájemce je může využít bez 

zásadních úprav, 

 pokud nájemce zruší leasing, pronajímatelovy ztráty spojené se zrušením leasingu jdou na 

vrub nájemce, 

 zisky nebo ztráty vlivem pohybu reálné hodnoty zbytkové hodnoty připadají nájemci, 

 nájemce je schopen pokračovat v leasingu v dalším období za nájemné, které je podstatně 

nižší než tržní nájemné. (Úřední věstník Evropské unie, 2008) 

 

Výše uvedené indikátory nejsou vždy směrodatné. Jestliže z jiných charakteristických 

rysů jasně vyplývá, že leasing nepřevádí všechna podstatná rizika a odměny vyplývající 

z vlastnictví, je leasing automaticky klasifikován jako operativní leasing. (Úřední věstník 

Evropské unie, 2008) 

 

V případě leasingu pozemků a budov tvoří pozemky a budovy složky, které se pro 

účely klasifikace leasingu posuzují samostatně. Jestliže se u obou složek očekává převod 

vlastnických práv na nájemce na konci doby trvání leasingu, obě složky se klasifikují jako 

finanční leasing, ať už se považují za jeden nebo dva leasingy. Nicméně charakteristickým 

znakem pozemku je neomezená ekonomická životnost, a jestliže se neočekává převod 

vlastnictví na nájemce na konci doby trvání leasingu, pak na nájemce nejsou obvykle 

převedena všechna podstatná rizika a odměny vyplývající z vlastnictví, z čehož vyplývá, že v 

takovém případě se jedná o operativní leasing pozemku. Složka, která připadá na budovy, se 
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klasifikuje jako finanční nebo operativní leasing samostatně. (Úřední věstník Evropské unie, 

2008) 

 

3.4 IFRIC 4 – Určení, zda smlouva obsahuje leasing 

 

Smlouva může obsahovat transakci nebo řadu vzájemně propojených transakcí, které 

nejsou z právního pohledu považovány za leasing, nicméně však převádí právo užívat dané 

aktivum za jedinou nebo řadu plateb. Jedná se například o smlouvy o outsourcingu, paušální a 

podobné smlouvy, na jejichž základě je odběratel povinen hradit přesně stanovené platby bez 

ohledu na to, jestli odebere smluvené zboží nebo služby. 

 

„Rozhodnutí o tom, zda je smlouva leasingem nebo obsahuje leasing, je založena na 

ekonomické podstatě transakce, a vyžaduje posouzení toho, zda: 

 

 splnění závazku ze smlouvy je závislé na použití konkrétního aktiva nebo aktiv, 

 smlouva převádí právo užívat tato aktiva.“ (Šrámková, Janoušková, Vojáčková, 2009) 

 

Smlouva převádí právo užívat aktivum na nájemce, pokud převádí právo kontroly nad 

používáním předmětného aktiva. Právo kontroly nad užíváním předmětného aktiva se 

považuje za převedené, pokud nájemce může například provozovat aktivum nebo dávat 

pokyny jiným k provozování tohoto aktiva způsobem, který sám určí, přičemž obdrží nebo 

kontroluje více než nevýznamné množství výkonů nebo jiných užitků pocházejících z daného 

aktiva. Pokud smlouva obsahuje leasing, použijí smluvní strany IAS 17 na tu část smlouvy, 

která se týká leasingu, pokud nejde o případy vyňaté z předmětu tohoto standardu. Leasing se 

klasifikuje buď jako finanční, nebo operativní a ostatní části smlouvy, které nepodléhají IAS 

17, se vykazují v souladu s ostatními standardy. (Šrámková, Janoušková, Vojáčková, 2009) 

 

3.5 Finanční leasing podle IAS 17 

 

„Finanční leasing je leasing, který na nájemce převádí v podstatě všechna rizika a 

ekonomické užitky spojené s vlastnictvím aktiva. Vlastnické právo může, ale nemusí být na 

konci vztahu převedeno.“(Šrámková, Janoušková, Vojáčková, 2009, s. 156) 
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Počátkem finančního leasingu je buď datum uzavření leasingové smlouvy, nebo datum 

vázanosti smluvních stran základními smluvními ustanoveními leasingu, podle toho, který 

okamžik nastane dříve. K tomuto datu je nutno rozhodnout, zda jde o finanční nebo operativní 

leasing. Jestliže se bude jednat o finanční leasing, je potřeba stanovit částky, které budou 

vykázány na počátku doby leasingu. 

 

3.5.1 Finanční leasing z hlediska nájemce 

 

Při zahájení leasingu vykazuje nájemce aktivum a závazek plynoucí z finančního 

leasingu v rozvaze ve stejných částkách s výjimkou počátečních přímých nákladů, které se 

přičítají k částce uznané jako aktivum. Když se tak nestane, dochází nejen k podhodnocení 

účetní jednotky, ale také ke zkreslení finančních ukazatelů. IAS 17 ukládá nájemci povinnost 

ocenit toto aktivum buď reálnou hodnotou pronajatého aktiva, nebo současnou hodnotou 

minimálních leasingových splátek, podle toho, která z částek je nižší. 

 

Reálná hodnota zahrnuje pořizovací cenu aktiva a počáteční přímé náklady, tzn., že se 

vždy jedná o částku včetně DPH. Současná hodnota minimálních leasingových plateb se 

vypočítá podle následujícího vzorce: 

    
 ni

LS
SH



1

 ,      (3.1) 

 

kde:  SH = současná hodnota leasingových plateb, 

LS = minimální leasingové splátky, 

i = úroková míra, 

n = počet plateb. 

 

Při výpočtu současné hodnoty minimálních leasingových plateb je diskontní sazbou 

implicitní úroková sazba, je-li možné ji určit. Jestliže to není možné, použije se přírůstková 

výpůjční úroková míra nájemce, která vyjadřuje úrokovou míru, kterou by nájemce zaplatil za 

obdobný leasing v bance. 

 

V důsledku finančního leasingu vznikají v každém účetním období splátky. Každá 

splátka, kterou nájemce uhradí, se rozpadá na úrok a úmor. Úrok je nákladem nájemce. O 
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úmor je snížen leasingový závazek nájemce vůči pronajímateli. Finanční prostředky 

vynaložené na leasingovou platbu jsou odečteny například z bankovního účtu, stejně jako 

případné náklady související s provozováním aktiva, které jsou pro nájemce také nákladem. 

(Bohušová, 2006) 

 

Celou dobu dochází také k odpisování aktiv v účetnictví nájemce, a to podle pravidel 

IAS 16
18

 a IAS 38
19

. Tyto standardy také určují dobu použitelnosti najatého aktiva, kterou je 

doba, po kterou bude aktivum odepisováno. U finančního leasingu může být aktivum 

odepisováno po celou dobu jeho předpokládané životnosti, nezávisle na době trvání leasingu, 

díky tomu, že po skončení leasingu přecházejí vlastnická práva k aktivu na nájemce.  Odpisy 

jsou pro podnik nákladem. 

 

Pokud je součástí leasingové smlouvy podmíněné nájemné (mimořádná platba placená 

za určitých podmínek vzniklých až během leasingu, zvýšení nebo snížení leasingových 

plateb), vykazuje se do nákladů nájemce nebo výnosů pronajímatele ve věcné a časové 

souvislosti. Na počátku leasingu se s ním tedy nepracuje. 

 

„Nájemci, kromě toho, že musí splnit požadavky IFRS 7
20

, dále zveřejňují následující 

informace týkající se finančního leasingu: 

 

 pro každou třídu aktiv jejich čistou účetní hodnotu k rozvahovému dni, 

 porovnání rozdílu mezi souhrnem budoucích minimálních leasingových plateb 

k rozvahovému dni a jejich současnou hodnotou. Kromě toho musí účetní jednotka 

zveřejnit úhrn budoucích minimálních leasingových plateb k rozvahovému dni a jejich 

současných hodnot pro každé z následujících období: 

o do jednoho roku, 

o od jednoho do pěti let, 

o nad pět let, 

 podmíněné nájemné vykázané v nákladech daného období, 

 obecný popis nájemcových významných leasingových smluv zahrnujících,  

o na jakém základě se stanovuje podmíněné placené nájemné, 

                                                           
18

 IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení. 
19

 IAS 38 – Nehmotná aktiva. 
20

 IFRS 7 – Finanční nástroje: zveřejňování. 
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o existenci a podmínky opcí na prodloužení nebo nákup a eskalační doložky, 

o omezení stanovená leasingovými smlouvami, týkající se např. dividend, dodatečného 

dluhu a dalšího leasingu.“ (Úřední věstník Evropské unie, 2008, s. 88) 

 

3.5.2 Finanční leasing z hlediska pronajímatele 

 

„Pronajímatelé vykazují aktiva držená v rámci finančního leasingu ve svých 

rozvahách a prezentují je jako pohledávky v částce rovnající se čisté finanční investici do 

leasingu.“ (Mládek, 2009, s. 263) 

 

Pronajímatel, který poskytuje aktivum v rámci finančního leasingu nájemci, přestává 

aktivum, které je předmětem finančního leasingu vykazovat ve své rozvaze jako konkrétní 

druh majetku, jelikož převedl na nájemce veškerá podstatná rizika a odměny související 

s vlastnictvím aktiva, takže ho ani neodepisuje. Aktivum je vykázáno jako pohledávka za 

nájemcem ve výši čisté investice do leasingu. Celkový výnos z finančního pronájmu je rozdíl 

hrubé a čisté investice do leasingu. 

 

Předmět leasingu je před uzavřením leasingové smlouvy klasifikován u leasingové 

společnosti (pronajímatele) dle standardu IFRS 5
21

 jako aktivum držené pro prodej a je 

zaúčtován v souladu s tímto standardem. (Úřední věstník Evropské unie, 2008) 

 

Platby přijaté od nájemce jsou rozděleny na: 

 

 splátky nájemného, 

 podmíněné nájemné, 

 platby za poskytnuté služby, 

 DPH nebo jinou daň. 

 

Hodnota splátky nájemného je rozdělena na dvě části, z nichž jedna představuje 

snížení pohledávky a druhá realizaci finančního výnosu ve výsledovce. Jestliže na straně 

pronajímatele vznikly náklady (právní poplatky při uzavření leasingové smlouvy, provize či 

jiné přímo přiřaditelné náklady), potom se zahrnují do počátečního ocenění pohledávky 

                                                           
21

 IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. 
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z finančního leasingu a snižují částku výnosů uznaných za dobu trvání leasingu. (Úřední 

věstník Evropské unie, 2008) 

 

Služby a podmíněné nájemné budou vykazovány do výnosů ve věcné a časové 

souvislosti a daň bude zachycena jako závazek vůči příslušnému finančnímu (celnímu) úřadu. 

 

Během trvání leasingové smlouvy je zapotřebí sledovat hodnotu nezaručené zbytkové 

hodnoty. Jestliže dojde ke změně odhadu nezaručené zbytkové hodnoty je potřeba provést 

revizi výnosů za dobu trvání leasingového vztahu. 

 

Po zaplacení poslední splátky uvedené ve splátkovém kalendáři leasingové smlouvy je 

hodnota pohledávky nulová. Tímto aktem končí vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. 

 

„Pronajímatelé, kromě toho, že musí splnit požadavky IFRS 7, dále zveřejňují 

následující informace týkající se finančního leasingu: 

 

 porovnání rozdílu mezi hrubou investicí do leasingu a současnou hodnotou pohledávky 

z minimálních leasingových plateb zjištěnou k rozvahovému dni. Dále účetní jednotka 

zveřejní hrubou investici do leasingu a současnou hodnotu pohledávek z minimálních 

leasingových plateb k rozvahovému dni pro každé z následujících období: 

o do jednoho roku, 

o od jednoho do pěti let, 

o nad pět let, 

 nerealizované finanční výnosy, 

 nezaručené zbytkové hodnoty přirostlé ve prospěch pronajímatele, 

 kumulované opravné položky k nedobytným pohledávkám z minimálních leasingových 

plateb, 

 podmíněné nájemné uznané jako výnos daného období, 

 obecný popis významných leasingových smluv pronajímatele.“ (Úřední věstník Evropské 

unie, 2008, s. 90) 
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3.6 Prodej a zpětný leasing finančního leasingu 

 

Pokud se majetek prodá a zpětně pronajme, posuzuje se zpětný pronájem stejně jako 

jiný leasing. SIC 27 vysvětluje, že prodej a zpětný leasing není prodejem a zpětným 

leasingem aktiva. Důvodem je fakt, že podnik v podstatě nepřevedl rizika a výhody obvykle 

spojované s vlastnictvím aktiva na jiný subjekt. Podnik proto ponechá aktivum v původní 

zůstatkové hodnotě a pokračuje v jeho odepisování (s případně upravenou dobou 

použitelnosti, pokud ujednání o zpětném leasingu neuvažuje zpětný převod vlastnictví aktiva 

na podnik). Dále podnik vykáže závazek ve výši přijatých peněžních prostředků, který je 

následně úročen za použití efektivní úrokové sazby. (Šrámková, Janoušková, Vojáčková, 

2009) 

 

Jakýkoliv přebytek výnosů z prodeje nad zůstatkovou hodnotou by neměl být 

okamžitě vykázán jako výnos v účetní závěrce prodávajícího – nájemce. Měl by být časově 

rozlišen a umořován po dobu trvání leasingu. (Mládek, 2009) 
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4 PŘÍPADOVÁ STUDIE 
 

V následující části práce je ukázáno zaúčtování finančního leasingu z pohledu nájemce 

dle české legislativy a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Jsou zde zachyceny 

jednotlivé kroky zaúčtování. 

 

4.1 Zadání příkladu 

  

 Firma XY uzavřela leasingovou smlouvu, které předmětem je automobil Citroën 

Berlingo ÜV varianta Furgon 1.6 HDi. Jedná se o finanční leasing. Smluvní doba trvání 

leasingu je 5 let, ale je uplatněná minimální doba trvání leasingové smlouvy na 54 měsíců. 

Tato výhoda je možná pro všechny leasingové smlouvy uzavřené po 1. 7. 2010. Po uplynutí 

této doby nájemce odkoupí předmět leasingu za předem stanovenou kupní cenu. Uvedené 

údaje pochází z leasingové smlouvy sepsané mezi nájemcem a pronajímatelem, a ze 

splátkového kalendáře, který má charakter daňového i účetního dokladu. Firma XY, nechtěla 

poskytnout konkrétní dokumenty k tomuto leasingu (leasingovou smlouvu a splátkový 

kalendář) a proto se nenacházejí v přílohách. Základní údaje k příkladu mi byly dány 

k dispozici. 

 

 Základní údaje o leasingové smlouvě 

 

Značka, typ a model předmětu leasingu:    Citroën Berlingo UV Furgon 1.6 HDi 

Druh předmětu:   užitkový automobil – nový 

Kupní cena předmětu leasingu bez DPH:  373 672 Kč 

Kupní cena předmětu leasingu včetně DPH:  452 143 Kč 

Leasingová cena bez DPH:  446 541,40 Kč 

Leasingová cena včetně DPH:  540 315,10 Kč 

Druh a splatnost splátek:   měsíční, pevné, na začátku 

splátkového období 

Počet leasingových splátek:  54 

Datum uzavření leasingové smlouvy:  2. 2. 2013 

Začátek smluvní doby leasingu:  2. 2. 2013 

Termín předání předmětu leasingu do užívání: 2. 2. 2013 
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Splatnost poslední leasingové splátky:  9. 7. 2017 

Prodejní cena pří řádném ukončení bez DPH: 1 000 Kč 

Prodejní cena při řádném ukončení včetně DPH: 1 210 Kč 

Výše první mimořádné splátky:  10 % z kupní ceny bez DPH 

První mimořádná splátka bez DPH:  37 367,20 Kč 

První mimořádná splátka včetně DPH:  45 214,30 Kč 

Měsíční leasingová splátka bez DPH: 7 577,30 Kč 

Měsíční leasingová splátka včetně DPH: 9 168,50 Kč 

 

4.2 Finanční leasing u nájemce z pohledu českých předpisů 

 

 Jelikož je vůz veden jako užitkový, má nájemce právo na uplatnění odpočtu DPH. Dle 

českých účetních předpisů eviduje nájemce v účetnictví najatý automobil pouze 

v podrozvahové evidenci, protože předmět leasingu je stále ve vlastnictví pronajímatele. 

V době trvání leasingu má nájemce povinnost zaplatit pronajímateli první mimořádnou 

splátku, která je v tomto případě 37 367,20 Kč, kterou je třeba časově rozlišit. Tuto celkovou 

částku zaúčtuje firma na účet 381 – Náklady příštích období, a bude jí následně časově 

rozlišovat. Ostatní pravidelné měsíční splátky se týkají daného účetního a zdaňovacího 

období, proto se účtuje rovnou do nákladů jako daňový náklad. Výška pravidelná splátka 

v tomto případě činí 9 168,50 Kč. Na účet 479 – Jiné dlouhodobé závazky budou účtovány 

závazky z leasingové smlouvy. 

 

 Veškeré účetní případy spojené s touto leasingovou smlouvou jsou uvedeny 

v následujících tabulkách, které jsou rozděleny podle jednotlivých let trvání leasingu. 

 

 

ROK 2013 

 V  roce 2013 zaplatil nájemce pronajímateli první mimořádnou splátku ve výši 

45 214,30 Kč. Dále nájemce uhradil ještě 11 pravidelných měsíčních leasingových splátek 

v celkové hodnotě 100 853,50 Kč a proběhl převod poměrné části první mimořádné splátky 

do nákladů ve výši 7 612 Kč. 
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Tab. 4.1: Účetní operace v roce 2013 

Datum Popis operace Částka MD D 

2. 2. 2013 
Zaúčtování automobilu do podrozvahové 

evidence 
373 672 Kč 75x --- 

2. 2. 2013 Předpis první mimořádné splátky bez DPH 37 367,20 Kč 381  

 DPH 21% 7 847,10 Kč 343  

 Celkem 45 214,30 Kč  479 

2. x. 2013 Předpis řádných splátek bez DPH (x 11) 7 577,30 Kč 518  

 DPH 21% 1 591,20Kč 343  

 Celkem 9 168,50Kč  479 

9. x. 2013 Úhrada první mimořádné splátky z BÚ 45 214,30 Kč 479 221 

9. x. 2013 Úhrada řádných splátek z BÚ 9 168,50 Kč 479 221 

31. 12. 

2013 

Převod poměrné části první mimořádné 

splátky do nákladů 
7 612 Kč 518 381 

 

 

ROK 2014 až 2016 

 V letech 2014 až 2016 nájemce uhradil pravidelně každý rok 12 měsíčních leasingových 

splátek v celkové hodnotě 110 022 Kč a proběhl také převod poměrné části první mimořádné 

splátky do nákladů ve výši 8 304 Kč. 

 

 

Tab. 4.2: Účetní operace v letech 2014 až 2016 

Datum Popis operace Částka MD D 

2. x. 201x Předpis řádné splátky bez DPH (x 12) 7 577,30 Kč 518  

 DPH 21% 1 591,20 Kč 343  

 Celkem 9 168,50 Kč  479 

9. x. 201x Úhrada řádných splátek z BÚ 9 168,50 Kč 479 221 

31. 12. 

201x 

Převod poměrné části první mimořádné 

splátky do nákladů 
8 304 Kč 518 381 

 

 

ROK 2017  

 V roce 2017 nájemce uhradil 7 měsíčních leasingových splátek v celkové hodnotě 

64 179,50 Kč. Poslední leasingová splátka byla zaplacena 3. 7. 2017 a tehdy dojde k převodu 

vlastnictví pronajímaného předmětu na nájemce. Prodejní cena automobilu Citroën Berlingo 

UV Furgon 1.6 HDi je 1 000 Kč bez DPH a z DPH 1 210 Kč. Účetní jednotka zaúčtuje 

automobil do nákladů na účet 501 – Spotřeba materiálu. Je zde také poslední převod poměrné 

části mimořádné splátky do nákladů v hodnotě 4 844 Kč. 
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Tab. 4.5: Účetní operace v roce 2017 

Datum Popis operace Částka MD D 

2. x. 2017 Předpis řádné splátky bez DPH (x 7) 7 577,30 Kč 518  

 DPH 21% 1 591,20 Kč 343  

 Celkem 9 168,50 Kč  479 

9. x. 2017 Úhrada řádných splátek z BÚ 9 169,50 Kč 479 221 

9. 7. 2017 Nákup automobilu bez DPH z BÚ 1 000 Kč 501  

 DPH 21% 210 Kč 343  

 Celkem  1 210 Kč  221 

9. 7. 2017 
Vyřazení automobilu z podrozvahové 

evidence 
373 672 Kč --- 75x 

31. 12. 

2017 

Převod poměrné části první mimořádné 

splátky do nákladů 
4 844 Kč 518 381 

 

 V Tab. 4.6 je provedena rekapitulace vlivu leasingu na konkrétní rozvahové položky 

v době trvání leasingu. Částky jsou uvedeny v Kč.  

 

Tab. 4.6: Vliv finančního leasingu na rozvahové položky v letech 2013 – 2017 v Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Peněžní 

prostředky 

(221) 

-146 068,20 - 110 022,40 - 110 022,40 - 110 022,40 - 64 179,50 

Nárok na 

odpočet DPH 

(343) 

25 350,30 19 094,40 19 094,40 19 094,40 11 348,40 

Náklady 

příštích období 

(381)  

29 755,20 21 451,20 13 147,20 4 843,20 0 

 

 Největší vliv na hospodářský výsledek má časové rozlišení první mimořádné splátky a 

pravidelné měsíční splátky a to díky tomu, že si je může společnost uplatnit jako daňově 

uznatelný náklad.  

 

Tab. 4.7: Vliv finančního leasingu na hospodářský výsledek v letech 2013 – 2017 v Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Nájemné 90 962,30 99 231,60 99 231,60 99 231,60 57 885,10 

Časově rozlišená splátka 7 612 8 304 8 304 8 304 4 844 

Odkoupení předmětu 

nájmu 
0 0 0 0 1 000 
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4.3 Finanční leasing u nájemce dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

 

 O finanční leasing se jedná, jestliže se převádějí všechna podstatná rizika a odměny 

vyplývající z vlastnictví. V tom případě nájemce na počátku leasingu musí reklasifikovat 

leasingovou smlouvu z hlediska IAS 17, zda vůbec smlouva splňuje věcnou podstatu 

finančního leasingu. Podmínky zde nejsou zmíněné, protože jsou již uvedené v teoretické 

části bakalářské práce. Jelikož tato smlouva je shodná hned z několika podmínkami, nájemce 

bude postupovat v souladu s pravidly stanovenými v IAS 17 pro finanční leasing. U 

nákladních a užitkových vozidel lze na vstupu DPH odečítat, proto není součástí minimálních 

leasingových plateb. 

 

 IAS 17 ukládá nájemci povinnost ocenit toto aktivum buď reálnou hodnotou 

pronajatého aktiva, nebo současnou hodnotou minimálních leasingových splátek. Vybere tu, 

která je nižší. 

 

 Současnou hodnotu minimálních leasingových plateb se vypočítá podle vzorce 3.1 

uvedeného v teoretické části práce  

 

 U této leasingové smlouvy není uvedena výše úrokové míry, proto se musí zjistit 

z výpočtu v  tabulkovém procesoru. Zde je použit MS Excel v záložce Data – Datové nástroje 

– Analýza hypotéz – Hledání řešení. Měsíční implicitní úroková míra vycházející z tohoto 

výpočtu je 0,778036928531554 %.  Pro další výpočty je používána zaokrouhlená úroková 

míra 0,778037 %.  

 

 Diskont první leasingové splátky je včetně první mimořádné splátky: 

 

 
KčSH 50,44944

778037,01

20,3736730,7577
0





 . 

 

 Nájemce diskontuje všech 54 leasingových splátek, jejichž součet se rovná současné 

hodnotě leasingových splátek. Tento výpočet je proveden také pomocí tabulkového procesoru 

MS Excel v Příloze č. 2. Zaokrouhlování je matematické na dvě desetina místa. 
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 Podle výpočtu se bude aktivum a leasingové závazky oceňovat ve výši současné 

hodnoty minimálních leasingových plateb, protože je nižší než tržní hodnota aktiva. Současná 

minimální leasingová platba činí 373 666,86 Kč. 

 Dle standardu IAS 17, který upravuje účetní zobrazení finančního leasingu, se splátky 

nájemného rozdělují na část snižující závazek plynoucí z finančního leasingu a splátky úroků. 

Částka úroků je násobek úrokové míry a aktuální výše nesplaceného závazku. Částka snižující 

závazek plynoucí z finančního leasingu je rovna rozdílu leasingových plateb a splátek úroků. 

Dlouhodobost závazku je vyhodnocována každoročně k rozvahovému dni a může se jednat o 

závazek krátkodobý (do jednoho roku) nebo dlouhodobý (nad jeden rok) viz Tab. 4.13. 

Rozdělení leasingových splátek na splátku úroku a částku snižující závazek plynoucí 

z finančního leasingu je uveden v Příloze č. 3. 

 

 Podle IAS 17, byl předmět finančního leasingu zahrnut do majetku nájemce. Na základě 

toho se nájemce stává vlastníkem majetku, a proto může předmět leasingu odepisovat. Účetní 

jednotka neuvažuje o následném prodeji automobilu, a proto důvodu nevyčísluje zbytkovou 

hodnotu majetku. Účetní jednotka ve své vnitřní směrnici uvádí, že uplatňuje  možnost snížení 

odepisovaných měsíců na 54 měsíců, tak jako při počtu leasingových splátek. Majetek bude 

odepisován rovnoměrným způsobem. První odpis je v měsíci převzetí předmětu leasingu. 

Účetní odpis se vypočte jako poměr vstupní ceny majetku a jeho předpokládané doby 

životnosti. Přehled účetních odpisů je uvedena v Příloze č. 4.  

 

 Výpočet měsíčního odpisu majetku: 

 

   ,.
m

VC
odpism                                                (4.2) 

 

kde: VC = vstupní cena, 

 m = počet měsíců. 

 

Na základě vzorce je vypočten měsíční odpis: 

 

Kčodpism 85,9196
54

373672
.  . 
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 V Tab. 4.8 až 4.12 je uvedeno účtování účetní jednotky v jednotlivých letech trvání 

finančního leasingu. 

 

 

ROK 2013  

 V roce 2013 díky uzavření leasingové smlouvy bylo aktivum zařazeno do majetku 

firmy. Z bankovního účtu v den nabytí majetku také firma zaplatila mimořádnou splátku a 

také první řádnou splátku v celkové výši 54 382,80 Kč. Ostatní splátky z tohoto roku (10 

splátek) byly v hodnotě 91 685 Kč, z toho úroky činily 23 781,78 Kč. Odpisy na majetku 

nabytého finančním leasingem byly 76 118,35 Kč. 

 

Tab. 4.8: Účetní operace v roce 2013 

Datum Popis operace Částka MD D 

2. 2. 2013 Pořízení osobního automobilu 373 672 Kč 022 479 

2. 2. 2013 

Zaplacení mimořádné a první řádné 

splátky celkem. Z toho: 
54 382,80 Kč  221 

- DPH 21% 9 438,30 Kč 343  

- závazek z leasingu 44 944,50 Kč 479  

 

9. 3. 2013 

až 

31. 12. 2013 

Úhrada splátek v roce 2013 (x 10) 

 Z toho: 
91 685 Kč  221 

- DPH 21% 15 912 Kč 343  

- úrok 23 781,78 Kč 562  

- závazek z leasingu 51 991,22 Kč 479  

31. 12. 2013 Odpisy za rok 2013 76 118,35 Kč 551 082 

 

ROK 2014 

 V roce 2014 byla celková hodnota leasingových splátek 110 022 Kč, z čehož úroky byly 

ve výši 22 978,46 Kč. Odpisy za rok 2014 měly hodnotu 83 038,20 Kč. 

 

Tab. 4.9: Účetní operace v roce 2014 

Datum Popis operace Částka MD D 

9. 1. 2014 

až 

31. 12. 2014 

Úhrada splátek v roce 2014 celkem. 

Z toho: 

110 022 Kč  
 221 

- DPH 21% 19 094,40 Kč 343  

- úrok 22 978,46 Kč 562  

- závazek z leasingu 67 949,14 Kč 479  

31. 12. 2014 Odpisy za rok 2014 83 038,20 Kč 551 082 
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ROK 2015 

 V tomto roce firma zaplatila na úrocích 16 355,79 Kč, přičemž hodnota všech 

leasingových splátek za rok 2015 činila 110 022 Kč. Odpisy byly ve výši 83 038,20 Kč. 

 

 

 

Tab. 4.10: Účetní operace v roce 2015 

Datum Popis operace Částka MD D 

9. 1. 2015 

až 

31. 12. 2015 

Úhrada splátek v roce 2015 celkem. 

Z toho: 
110 022 Kč  221 

- DPH  19 094,40 Kč 343  

- úrok 16 355,79 Kč 562  

- závazek z leasingu 74 571,81 Kč 479  

31. 12. 2015 Odpisy za rok 2015 83 038,20Kč 551 082 

 

ROK 2016 

 V roce 2016 činily leasingové splátky 110 022 Kč, kde díl této částky byly úroky ve 

výši 9 087,64 Kč. Odpisy byly 83 038,20 Kč. 

 

Tab. 4.11: Účetní operace v roce 2016 

Datum Popis operace Částka MD D 

9. 1. 2016 

až 

31. 12. 2016 

Úhrada splátek v roce 2015 celkem. 

Z toho: 
110 022 Kč  221 

- DPH 21% 19 094,40 Kč 343  

- úrok 9 087,64 Kč 562  

- závazek z leasingu 81 839,96 Kč 479  

31. 12. 2016 Odpisy za rok 2016 83 038,20 Kč 551 082 

 

ROK 2017 

 V roce 2017 bylo 7 měsíčních splátek leasingu v celkové hodnotě 65 389,50 Kč. Část 

úroku z této částky byla ve výši 1 665,73 Kč. Zbytek odpisů byl ve výši 48 438,95 Kč. 

 

Tab. 4.12: Účetní operace v roce 2017 

Datum Popis operace Částka MD D 

9. 1. 2017 

až 

9. 7. 2017 

Úhrada splátek v roce 2017 celkem. 

Z toho: 
65 389,50 Kč  221 

- DPH 21% 11 348,40 Kč 343  

- úrok 1 665,73 Kč 562  

- závazek z leasingu 52 375,37 Kč 479  

9. 7. 2017 Odpisy za rok 2017 48 438,95 Kč 551 082 



52 
 

 

 V Tab. 4.13 je zachycena analýza leasingových splátek podle dlouhodobosti. 

  

Tab. 4.13: Analýza závazku v letech 2013 až 2016 v Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016 

Dlouhodobé leasingové splátky 

(<5 let) 
208 787,14 134 215,33 52 375,37 0 

Rok 2013 2014 2015 2016 

Krátkodobé leasingové splátky  

( do 1 roku) 
67 949,14 74 571,81 81 839,96 52 375,37 

Celkem 276 736,28 208 787,14 134 215,33 52 375,37 

 

 V tabulce níže je provedena rekapitulace vlivu finančního leasingu na některé 

rozvahové položky v letech trvání leasingu. 

 

Tab. 4.14: Vliv finančního leasingu na rozvahové položky v letech 2013 až 2017 v Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

SMV (022) 

(brutto hodnota) 
373 672 373 672 373 672 373 672 373 672 

Oprávky (082) - 76 118,35 -159 156,55 -242 194,75 -325 232,95 -373 672 

SMV (022)  

(netto hodnota) 
297 553,65 214 515,45 131 477,25 48 439,05 0 

Peněžní prostředky 

(221) 
146 067,80 110 022 110 022 110 022 65 389,50 

Nárok na odpočet 

DPH (343) 
25 350,30 19 094,40 19 094,40 19 094,40 11 348,40 

Leasingové 

závazky (479) 
276 736,28 208 787,14 134 215,33 52 375,37 0 

 

 Tab. 4.15 je zaměřena na důsledky finančního leasingu na hospodářský výsledek v době 

trvání leasingu. 

 

Tab. 4.15: Vliv finančního leasingu na hospodářský výsledek v letech 2012 až 2017 v Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Odpisy (551) 76 118,35 83 038,20 83 038,20 83 038,20 48 438,95 

Úroky (562) 23 781,78 22 978,46 16 355,79   9 087,64   1 665,73 

 

 Podle české účetní legislativy se předmět leasingu u nájemce eviduje pouze 

v podrozvahové evidenci nelze tedy uplatnit odpisy. Kdežto dle IAS 17 je předmět leasingu u 

nájemce zobrazen jako přírůstek aktiv v majetkové části rozvahy a odepisuje jej. Mimořádnou 

splátku se časově rozlišuje pouze v českém účetnictví na rozdíl od IFRS, kde se mimořádná 



53 
 

splátka zaplatí hned a tím dojde ke snížení leasingového závazku.  Ve výsledovce se dle 

českých účetních předpisů objeví náklady na nájemné, odkupní cenu a rozpuštění časového 

rozlišení mimořádné splátky. Dle IFRS se navýší náklady ve formě úroku a odpisu předmětu 

leasingu a na stranu pasiv se v rozvaze přičtou závazky vůči pronajímateli.  

 

 Předmět leasingu byl oceněn hodnotou 373 672 Kč přitom na leasingových splátkách 

bylo uhrazeno v průběhu 54 měsíců včetně kupní ceny 447 541,40 Kč. Rozdíl mezi těmito 

dvěma částkami je 73 869,40 Kč, což je kumulovaný úrok za celou dobu leasingu. IFRS 

zakazuje tuto částku rozpočítat a dávat měsíčně do nákladů, protože je v rozporu z tzv. 

efektivní úrokovou mírou, kterou standardy vyžadují používat. Proto se postupuje tak, že se 

vždy aktuální výše nesplaceného závazku násobí konstantní úrokovou mírou.  

 

 Pro úpravu výkazu dle IFRS se vychází z výkazu, které jsou vedeny dle českých 

předpisů. Musí se ovšem v tomto případě eliminovat nájemné včetně odkupní ceny, a tato 

eliminace se přemění do účtování dle IFRS ve formě úroků a závazků. Z konkrétního příkladu 

je patrné, že výsledky podle českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví se liší v jednotlivých letech, ale v součtu za celou dobu trvání finančního leasingu 

se tržní hodnota předmětu leasingu, úroky a leasingová cena předmětu neliší. 
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5 ZÁVĚR 
 

 Subjekty, které působí na českém trhu a mají povinnost vést účetnictví, se musí řídit 

českými účetními předpisy. Ovšem firmy, které obchodují na burzách cenných papírů, vedou 

účetnictví dle povinnost IAS/IFRS. Kvůli měnící se ekonomice takových společnosti stále 

přibývá. Právě Mezinárodní standardy účetního výkaznictví napomáhají k harmonizaci 

účetnictví a k sjednocení vykazování účetních výkazů, aby byly srozumitelné všem 

zainteresovaných uživatelům.  

 

 Účtování leasingu dle českých účetních předpisu vychází z právního vlastnictví 

předmětu leasingu. V českých účetních předpisech je pronajaté aktivum vedeno v účetnictví 

pronajímatele, kde je také odepisováno. Nájemce vede aktivum v podrozvahové evidenci a 

eviduje nájemné pouze ve formě daňově uznatelných nákladů. V případě, že nájemce na 

počátku finančního leasingu zaplatil mimořádnou leasingovou splátku, musí ji po celou dobu 

trvání leasingu časově rozlišovat. Z hlediska českých účetních standardů vychází účetní 

zachycení finančního leasingu z právního vlastnictví předmětu. 

 

 Naopak z pohledu IAS/IFRS se jedná o ekonomické vlastnictví předmětu leasingu. 

V rámci IAS/IFRS, především tedy standard IAS 17, je při finančním leasingu aktivum po 

celou dobu trvání leasingové smlouvy vedeno v účetnictví nájemce, který jej i odepisuje. 

V pasivech nájemce je veden dlouhodobý závazek vůči pronajímateli. Z jednotlivých 

leasingových splátek musí nájemce úrokovou mírou vyčíslit úrok, který pro nájemce 

představuje náklad.  

  

 Cílem bakalářské práce bylo vysvětlit a přiblížit pojem leasing, především ten finanční. 

Porovnat ho z pohledu českých účetních standardů a Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví a popsat rozdílné způsoby účtování finančního leasingu především u nájemce. 

 

 První část byla věnována charakteristice finančního leasingu v pojetí české legislativy 

jak z právního tak účetního hlediska. Je uvedeno i vykazování u nájemce i pronajímatele. 

 

 Druhá kapitola se zabývá způsobem vykazování finančního leasingu dle IAS/IFRS jak 

na straně nájemce tak i pronajímatele.  
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 Ve třetí části byly nabyté vědomosti aplikovány na konkrétní leasingovou smlouvu. 

Rozdílné účetní zachycení má dopad na účetní výkazy a tím i na výsledek hospodaření. 

Zobrazení finančního leasingu dle českých účetních předpisů pouze v podrozvahové evidenci 

nájemce má za následek podhodnocení ekonomických zdrojů a také závazků účetní jednotky. 

I když je vykazování finančního leasingu podle IAS 17 náročnější než podle českých účetních 

předpisů, je více věrohodné a pravdivě zachycuje ekonomické skutečnosti. Proto by pro české 

účetnictví bylo dobré se v budoucnu přiklánět k vykazování podle mezinárodního systému.  
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Seznam zkratek 
 

apod.   a podobně 

atd.   a tak dále 

BÚ   bankovní účet 

CCL   celková cena leasingu 

CL   cena leasingu 

č.   číslo 

D   dal 

DIČ   daňové identifikační číslo 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

DM   dlouhodobý majetek 

DPH   daň z přidané hodnoty 

DrHM   drobný hmotný majetek 

i   úroková míra 

IAS   mezinárodní účetní standardy 

IASB   Rada pro mezinárodní účetní standardy 

IASC   Výbor pro mezinárodní účetní standardy 

IČ   identifikační číslo 

IFRIC   Interpretační výbor mezinárodního účetního výkaznictví 

IFRS   mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

KC   kupní cena 

Kč   korun českých 

LK   leasingový koeficient 

LS   leasingová splátka 

m   počet splátek v rámci jednoho úrokového období 

MD   má dáti 

min.   minimální 

n   počet let plateb 

obr.   obrázek 

ObZ   obchodní zákoník 

odst.   odstavec 

PC   pořizovací cena 

Sb.   sbírky 
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SH   současná hodnota 

SIC   stálý interpretační výbor 

tab.   tabulka 

tj.   to jest 

tzn.   to znamená 

tzv.   tak zvaně 

ZDP   zákon o daních z příjmů 

ZDPH   zákon o dani z přidané hodnoty 

ZS   zvýšená splátka 

ZU   zákon o účetnictví 
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