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Anotácia 

Doktorská dizertačná práca je venovaná problematike (finančného) leasingu v oblasti 

účtovania a vykazovania podľa metodickej úpravy v IAS/IFRS, v porovnaní s metodikou 

platnou v Českej republike a s metodikou platnou v Slovenskej republike. Práca reaguje na 

aktuálnu situáciu v medzinárodnom účtovníctve v súvislosti s novým návrhom štandardu  

o leasingoch. Výsledky doktorskej dizertačnej práce spolu s názorom odbornej verejnosti 

podporujú a odzrkadľujú dôraz kladený na verný a pravdivý obraz informácií v účtovníctve  

a výkazníctve (v účtovnej závierke) ako aj rešpektovanie zásady prednosti obsahu pred 

formou. Z uvedeného dôvodu práca obsahuje aj metodické návrhy nového spôsobu 

vykazovania predmetu leasingu (resp. práva na užívanie majetku) v podmienkach Českej 

republiky. Vyššie uvedené systémy účtovania a vykazovania leasingu (vrátane návrhov) sú 

porovnávané pomocou dekompozičnej metódy AHP s cieľom zistiť užitočnosť jednotlivých 

variantov. 

Kľúčové slová: Leasing, právna úprava Českej republiky, Medzinárodné štandardy 

finančného výkazníctva, Medzinárodné účtovné štandardy. 

 

Annotation  

A doctoral thesis, with its title is Comparison and Assessment of Impacts in Lease Reporting 

in Selected Accounting System,  is dedicated to the issue of (finance) lease in accounting and 

reporting according to the methodological adjustments in IAS/IFRS, and is compared with the 

methods valid in the Czech Republic and the methods valid in the Slovak Republic. The work 

responds to the current situation in international accounting in relation to the new proposal for 

leasing standards. Partial thesis’s results, together with the opinion of the professional 

community support reflect emphasis on the true and fair view of information in the 

accounting and reporting (the financial statements) as well as it respects the principle of 

substance over form. For this reason, the work also contains proposals for new methodical 

ways of reporting the leased asset (use of right) in terms of Czech Republic. The above 

mentioned systems of accounting and reporting lease (including drafts) are compared using 

the decomposition method AHP to determine the usefulness of the different variants. 

Key words: Lease, Legislative in the Czech Republic, International Financial Reporting 

Standards, International Accounting Standards. 
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1 Úvod 

Vývoj vedy, techniky a technologické postupy v súčasnosti napredujú míľovými 

krokmi. To, čo je dnes nové, nemusí byť zajtra konkurencieschopné. Všetky subjekty sa 

snažia udržať rýchle tempo zmien. Potreba nezaostať v modernizácii je trend podmieňujúci 

konkurenčnú schopnosť subjektu. Možnosti na dosiahnutie tohto cieľa je hneď niekoľko.  

Jednou z nich je financovanie nákupu nových zariadení a technológií (t. j. investičných 

potrieb) z vlastných zdrojov. V prípade, ak nie je dostatok vlastných finančných prostriedkov, 

môžu byť použité aj iné – cudzie zdroje. Klasickým a osvedčeným spôsobom je financovanie 

pomocou úveru. Ďalšou často využívanou alternatívou je aj finančný prenájom (finančný 

leasing).  

Leasing (prenájom) zariadení má dlhú a bohatú históriu. Na rozdiel od dnešných 

sofistikovaných zmlúv boli prvé nájmy veľmi jednoduché, avšak vykazujú mnohé podobné 

základné prvky, (Asociácia lízingových spoločností SR). Počiatky leasingu siahajú už do čias 

Mezopotámie a aj iných starovekých štátnych útvaroch, kde si bezzemkovia prenajímali pôdu. 

Túto obrábali a majiteľom pozemkov platili vopred dohodnutú rentu peniazmi, alebo časťou 

úrody, (REOS LEASING). Napriek skutočnosti, že presný dátum o prvej nájomnej zmluve 

nie je známy, najstaršie záznamy o prenájme sú zmluvy zrealizované okolo roku 2000 p. n. l., 

v starom sumerskom meste Ur. Sumerské dokumenty o nájme, ktoré boli vpísané do tabuliek 

z vlhkej hliny, zaznamenali zmluvy týkajúce sa prenájmu poľnohospodárskych nástrojov, 

pôdy, práv na vodu pre dobytok a ostatné zvieratá.
1
 Ďalšie staré civilizácie, zahrňujúce 

Grékov, Rimanov a Egypťanov, objavili v nájme atraktivitu a výhodnosť a v tom čase jedinú 

možnosť financovania pôdy, zariadení a dobytka. Starovekí Féničania, ktorí boli dlho známi 

svojimi skúsenosťami v námorníctve a obchode, prenajímali svoje lode, často i s posádkou.  

V stredoveku bola činnosť v prenájme obmedzená predovšetkým na hospodárske nástroje  

a kone. Počiatkom 19. storočia nastal veľký nárast množstva a hodnoty leasovaných zariadení 

vo Veľkej Británii. Rozvoj poľnohospodárstva, priemyslu a dopravy si vyžadoval nové typy 

zariadení, z ktorých mnohé boli vhodné na leasingové financovanie. V USA boli známe prvé 

                                              
1
 Kňazi z kláštorov (prenajímatelia) prenajímali tieto výrobné prostriedky miestnym roľníkom (nájomcom). 

Nájdené najstaršie dokumenty však nevylučujú možnosť, že leasing mohol existovať inde na svete ešte skôr, ale 

nezachovala sa žiadna dokumentácia. V mnohých starých právnych systémoch je zmienka o finančnom nástroji 

zvanom prenájom. Najpozoruhodnejší záznam o právach v prenájme pochádza približne z roku 1700 p. n. l., keď 

známy babylonský kráľ Chamurapi, včlenil staré sumerské a achainské zákony týkajúce sa prenájmu do svojich 

zbierok zákonov. 
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prenájmy strojov a zariadení počnúc rokom 1700
2
, (REOS LEASING). Skutočný nárast však 

nastal až rozvojom železníc v 19. a začiatkom 20. storočia. Leasing automobilov nastal  

v USA v 40. rokoch minulého storočia. Niektorí výrobcovia si zakladali vlastné finančné 

organizácie, (Asociácia lízingových spoločností SR). Vznik leasingových spoločností, ako ich 

poznáme dnes a úspech modernej alternatívy financovania však nastal až po 2. svetovej vojne. 

V 50-tych rokoch v USA, v 60-tych rokoch v západnej Európe a od roku 1990 aj u nás, 

(REOS LEASING). 

Finančný prenájom a úver majú obdobný ekonomický účel, obe alternatívy sú založené 

na veriteľsko-dlžníckom vzťahu. Základná diferencia spočíva v tom, že zatiaľ čo pri úvere 

užívateľ získa reálne finančné prostriedky na obstaranie majetku, pri finančnom prenájme 

nedochádza k reálnemu poskytnutiu týchto prostriedkov. Z tejto diferencie vyplýva, že zatiaľ 

čo, pri úvere je právnym aj ekonomickým vlastníkom obstarávaného predmetu  

dlžník – užívateľ, v aktívach ktorého je tento majetok aj vykazovaný, pri finančnom leasingu 

je však situácia komplikovanejšia. Pri finančnom leasingu je právnym vlastníkom 

leasovaného majetku prenajímateľ (veriteľ – leasingová spoločnosť) a ekonomickým 

užívateľom nájomca. Záleží od legislatívnej úpravy resp. metodiky účtovníctva každej 

krajiny, ktorá zo zmluvných strán a akým spôsobom bude o predmete leasingu účtovať 

a následne ho vykazovať v účtovej závierke
3
. 

Cieľom práce je vytvoriť návrhy a odporúčania prispievajúce k odstráneniu aktuálnych 

rozdielov pre účtovanie a vykazovanie leasingu v Českej republike v konfrontácii s IAS/IFRS, 

a to na základe analýzy problematiky leasingu (prenájmu) v účtovnom zobraní 

podnikateľských subjektov (t. j. osôb vedúcich účtovníctvo) podľa medzinárodnej metodiky 

(IAS/IFRS, ktorej základ spočíva vo vernom a pravdivom zobrazení – vykazovaní),  

v porovnaní s účtovným zobrazením a zistením rozdielov v Českej republike i v Slovenskej 

republike a posúdiť uvedené metodiky (vybrané účtovné systémy) z pohľadu 

                                              
2
 V roku 1877 sa spoločnosť BELL Telephone Company v USA rozhodla, že na masívnu podporu predaja 

svojich telefónnych aparátov poskytne záujemcom možnosť kúpiť si ich nie v hotovosti, ale postupnými 

splátkami. Znamenalo to ohromný nárast predaja vtedy pomerne drahých aparátov a telefonizáciu USA. 
3
 Účtovná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Príloha t. j. Poznámky) je sústava výkazov, ktorá prezentuje 

informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažných tokoch účtovnej jednotky pre potreby širokého 

okruhu používateľov pri odhade budúceho vývoja peňažných tokov, ich časového rozvrhnutia a istoty a pri 

prijímaní ekonomických rozhodnutí. Účtovná závierka poskytuje výsledky starostlivosti manažmentu o zverené 

zdroje a informuje o stave majetku, záväzkov, vlastného imania, výnosov a nákladov, ziskov a strát a o iných 

zmenách vo vlastnom imaní a peňažných tokoch. Informácie poskytované účtovnou závierkou musia byť 

zrozumiteľné, spoľahlivé, relevantné a porovnateľné, (Marušincová, 2012). 
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viackriteriálneho hodnotenia variantov (konkrétne pomocou metódy analytického 

hierarchického procesu).  

Obsah dizertačnej práce je rozdelený do štyroch hlavných kapitol, ktorým predchádza 

úvod a rekapitulácia zistených poznatkov je uvedená v závere. V prvej časti (pozostávajúcej 

z druhej a tretej kapitoly) sú vymedzené metódy použité pri spracovaní doktorskej dizertačnej 

práce, účtovanie a následne aj vykazovanie predmetu (finančného prenájmu) leasingu  

z pohľadu IFRS/IAS, podľa súčasnej platnej právnej úpravy súvisiacej s účtovaním 

a vykazovaním (finančného) leasingu hmotného majetku v Českej republike a v Slovenskej 

republike ako aj objasnenie existujúcich (metodických) problémov vzťahujúcich sa 

k leasovanému majetku. Druhú časť práce tvorí štvrtá kapitola, kde je aplikované 

viackriteriálne (skupinové) porovnanie
4
 prezentovaných metodík účtovania a vykazovania 

zrealizované pomocou metódy analytického hierarchického procesu, a piata kapitola 

obsahujúca odporúčania a návrhy, vyplývajúce zo spracovania problematiky leasingu 

využiteľné v metodike Českej republiky.  

Kľúčovú oblasť práce predstavuje účtovanie a vykazovanie finančného
5
 leasingu podľa 

medzinárodnej metodiky, podľa legislatívnej úpravy v Českej republike a podľa legislatívnej 

úpravy v Slovenskej republike, nakoľko vykazovanie finančného prenájmu (leasingu)  

v Slovenskej republike predstavuje aproximáciu k medzinárodnej metodike (IAS/IFRS).  

Z toho vyplýva, že úprava vykazovania predmetu leasingu v Slovenskej republike by 

mohla predstavovať návod na zmenu pôvodnej českej metodiky v účtovaní a vykazovaní 

finančného leasingu, o ktorom by bolo možné povedať, že korešponduje s IAS 17. 

O leasingu ako o spôsobe financovania alebo predmete účtovania a vykazovania sa už 

síce popísalo mnoho, ale stále existuje zásadný rozpor v účtovaní a vykazovaní predmetu 

finančného leasingu podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (ďalej len 

                                              
4
 Základnými prednosťami metód viackriteriálneho rozhodovania variantov (možnosti riešenia) je, že: umožňujú 

rozhodovateľovi posudzovať varianty vzhľadom k rozsiahlemu súboru kritérií; nútia rozhodovateľa, aby 

explicitne (nie intuitívne) vyjadril svoje porozumenie dôležitosti jednotlivých kritérií hodnotenia; celý proces 

hodnotenia variantov sa stáva transparentným, reprodukovateľným a jasným i pre iné subjekty, ktorým sa voľba 

variantu viac či menej dotýka, (Fotr, Švecová a kol., 2010, str. 163). 
5
 Vzhľadom na skutočnosť, že leasing je z investičného, účtovného, zmluvno-právneho i daňového hľadiska 

českej legislatívy ako aj v IFRS/IAS (IAS 17 – Leases) veľmi rozsiahlou témou, v ktorej existuje rozdielny 

pohľad na predmet vykazovania finančného leasingu bude tvoriť podstatnú časť doktorskej dizertačnej práce. 

Situácia v oblasti operatívneho leasingu podľa aktuálnych ustanovení porovnávaných metodík je riešená 

obdobne. 
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IAS/IFRS
6
) a národnou legislatívnou úpravou v Českej republike. V dizertačnej práci bude 

práve tento problém riešený, výsledkom čoho budú poskytnuté návrhy na elimináciu 

rozdielov týchto metodík. 

Problematika leasingu je dnes veľmi aktuálnou a diskutovanou témou, a to nielen ako 

samotnej formy financovania majetku, ale hlavne vo vzťahu jeho účtovania (podľa národnej 

i podľa nadnárodnej = medzinárodnej metodiky), pretože práve účtovníctvo je nosnou 

oblasťou pre poskytovanie relevantných (verných a pravdivých) informácií vykazovaných 

v účtovnej závierke prenajímateľa a v účtovnej závierke nájomcu. V súčasnosti sa pripravuje 

novela medzinárodného štandardu o leasingoch (IAS 17 – Leases), ktorá bude mať výrazný 

dopad na posudzovanie leasingových zmlúv (či už o finančnom alebo operatívnom leasingu 

do budúcna, predpokladá sa tiež, že sa nebude rozlišovať medzi finančným a operatívnym 

leasingom). 

 

 

 

   

  

                                              
6
 Originál názvu štandardov je: International Accounting Standards (Medzinárodné účtovné štandardy) / 

International Financial Reporting Standards (Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva). 
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2 Metódy použité pri spracovaní dizertačnej práce 

Pri spracovaní predkladanej práce a k naplneniu vyššie uvedeného cieľa práce boli 

aplikované bežné metódy logické, dekompozičná metóda analytického hierarchického 

procesu a metóda citlivosti. 

2.1 Metódy logické  

Primárnym princípom práce bol systémový prístup. Systémový prístup prezentuje 

spôsob myslenia, resp. riešenia problémov, pri ktorom sa javy chápu komplexne v ich 

vnútorných a vonkajších súvislostiach. Pod pojmom systém sa myslí účelové usporiadanie 

entít (prvkov, zložiek, komponentov, elementov systému) a vzťahov (väzieb, súvislosti) 

medzi týmito entitami, (Senderská a Varga, 2000). V práci aplikovanie tejto metódy spočíva 

v tom, že jednotlivé metodiky (IAS/IFRS, česká legislatívna úprava i slovenská legislatívna 

úprava) predstavujú systém, vstupmi do systému sú jednotlivé informácie o transakciách, 

ktoré sa v systéme spracujú do výstupov systému, čím sa v účtovníctve a vykazovaní myslí 

účtovná závierka (účtovné výkazy). 

V práci boli použité metódy logické, ku ktorým patrí: analýza, syntéza, abstrakcia, 

konkretizácia a komparácia, ale aj deskriptívny a normatívny prístup, (Molnár). 

Analýza predstavuje rozklad alebo rozloženie celku (javu, objektu vlastností, vzťahov, 

faktov) na menšie časti. Táto metóda umožňuje odhaľovať rôzne stránky i vlastnosti javov či 

procesov, ich stavbu; vyčleňovať ich etapy aj rozporuplné tendencie; oddeliť podstatné od 

nepodstatného, odlíšiť trvalé vzťahy od náhodných, a pod. Je pre ňu charakteristický postup 

od celku k častiam. V práci bola táto metóda aplikovaná pri rozbore účtovania a vykazovania 

finančného leasingu z pohľadu jednotlivých metodík (IAS/IFRS vrátane prebiehajúcej 

novelizácie štandardu o leasingoch, českej i slovenskej úpravy). Metóda analýzy bola 

aplikovaná aj pri viackriteriálnom porovnávaní variantov (viackriteriálne porovnávanie resp. 

analýza predstavuje súbor samostatných metód, viď nižšie metóda analytického 

hierarchického procesu).  

Opakom metódy analýzy je metóda nazývaná syntéza. Ide o metódu myšlienkového 

alebo faktického zjednocovania, skladania základných prvkov predmetu, javu či procesu do 

jediného celku a následne odvodiť podklady pre prijatie zodpovedajúcich záverov. Syntéza 

má ako metodologický princíp analýzu vždy doplňovať, a tým umožňuje poznanie predmetu  
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v jeho úplnosti. Pomocou syntézy je možné nájsť vzťahy nejakého javu k iným javom, zaradiť 

jav (proces) do väčšieho celku a objasniť vzťahy a mechanizmus funkcií tohto javu. Pod 

pojmom syntéza je možné rozumieť aj proces, pri ktorom sa spojovaním častí do celku hľadá 

štruktúra, umožňujúca vopred stanovené správanie. Z toho vyplýva, že syntéza môže spočívať 

i v hľadaní najvhodnejšieho variantu dosahovaného kombináciou jednotlivých prvkov a ich 

vlastností, (Synek a kol., 2007). Vzhľadom na vyššie uvedené bola metóda syntézy použitá 

spoločne s metódou analýzy, ako aj pri zostavovaní nových metodických návrhov (záverov) 

na riešenie nezrovnalostí pri súčasnom evidovaní predmetu leasingu.  

Abstrakcia (odhliadnutie) je metóda, pri ktorej sa oddeľujú nepodstatné, náhodné 

vlastnosti skúmaného javu (objektu) od vlastností všeobecných a podstatných. Takýmto 

spôsobom je možné zistiť všeobecné vlastnosti a vzťahy, čo vede k objasneniu podstaty javu. 

Abstrakcia vytvára vedecké pojmy, kategórie, prírodné a spoločenské zákony, prevádza reálne 

hodnoty do sústavy všeobecne užívaných symbolov; taktiež môže byť východiskom pre 

zovšeobecnenie či porovnanie, od abstrakcie je možné sa znovu vrátiť ku konkrétnemu,  

k empírii, k pokusu, (Synek a kol., 2007). Pri spracovaní dizertačnej práce bola táto metóda 

použitá napr. pri návrhoch nových metodických postupoch, kde sa opomína problematika 

dane z pridanej hodnoty. 

Opakom abstrakcie je metóda konkretizácie (špecifikácie, znázornenia), pre ktorú je 

charakteristický prechod od všeobecného ku konkrétnemu. Konkretizácia je procesom 

vyhľadávania konkrétneho prvku z určitej triedy objektov, (Synek a kol., 2007). V tejto práci 

bola konkretizácia použitá pri stanovovaní riešenia (návrhov) na vytvorenie nového spôsobu 

účtovania a vykazovania predmetu finančného leasingu v Českej republike podľa zásady, kde 

je ekonomická podstata uprednostňovaná pred jej (napr. právnou) formou (obsah prednosť 

pred formou). 

Komparácia (porovnávanie) je všeobecná metóda poznávania a súčasne je jednou 

z najpoužívanejších vedeckých metód práce. Ide o vyhľadávanie objektov alebo javov, ktoré 

majú spoločnú črtu alebo črty; zisťovanie zhodných alebo rozdielnych vlastností 

pozorovaných entít (predmetov, javov, úkazov či ukazovateľov), (Synek a kol., 2007). V práci 

bolo porovnávanie zrealizované pri vzájomnom posudzovaní jednotlivých metodík a aj 

v samotnej kapitole o viackriteriálnom rozhodovaní. 

Deskriptívny prístup predstavuje popis skutočného stavu skúmaného systému, (Molnár). 

V práci bol tento prístup využitý v popise účtovania a vykazovania predmetu finančného 

leasingu z pohľadu medzinárodnej, českej i slovenskej úpravy. Normatívny prístup vychádza 
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z analýzy a navrhuje teoretické postupy ako by systém mal (mohol) fungovať t. j. postupy 

vedúcemu k žiaducemu stavu, (Molnár). Za aplikáciu tejto metódy je možné považovať 

navrhované riešenia novej metodiky pre účtovanie a vykazovanie finančného leasingu. 

2.2 Metóda analytického hierarchického procesu 

Metóda analytického hierarchického procesu patrí medzi metódy viackriteriálneho 

rozhodovania. Základnými prednosťami metód viackriteriálneho rozhodovania variantov 

(možnosti riešenia) je, že: umožňujú rozhodovateľovi posudzovať varianty vzhľadom 

k rozsiahlemu súboru kritérií; nútia rozhodovateľa (skupiny rozhodovateľov), aby explicitne 

(nie intuitívne) vyjadril svoje porozumenie dôležitosti jednotlivých kritérií hodnotenia; celý 

proces hodnotenia variantov sa stáva transparentným, reprodukovateľným a jasným i pre iné 

subjekty, ktorým sa voľba variantu viac či menej dotýka, (Fotr a Švecová a kol., 2010).  

Pri aplikácií metód viackriteriálneho hodnotenia variantov tvorí základ: rozhodovateľ 

(subjekt, ktorý rozhodovanie uskutočňuje), účel rozhodovania, cieľ rozhodovania, varianty 

rozhodovania, kritériá rozhodovania, preferencie kritérií rozhodovania, súhrnné kritérium 

rozhodovania, (Zmeškal a kol., 2013). 

Účelom (cieľom) aplikácie úloh viackriteriálneho hodnotenia variantov je: nájdenie 

najlepšieho (optimálneho) variantu, usporiadania variantov od najlepšieho po najhorší, 

usporiadanie do hierarchických zhlukov, rozdelenie variantov na skupinu akceptovateľných 

a neakceptovateľných variantov, stanovenie množiny efektívnych (nedominovaných, 

paretovských) alebo vylúčiť neefektívne varianty, (Zmeškal, 2009). 

Pre výsledné rozhodnutie t. j. pre výber optimálneho variantu resp. pre posúdenie súboru 

variantov je skonštruované súhrnné kritérium (váženého súčtu), ktoré môže mať podobu 

viackriteriálnej funkcie úžitku (skóre), kompromisné kritérium (cieľové programovanie na 

báze minimálnej vzdialenosti), súhrnná (fuzzy) preferenčná relácia, (Zmeškal a kol., 2013). 

V tejto kapitole sa bude pracovať s prakticky najčastejšie používanou možnosťou 

súhrnného kritéria, ktorou je metóda váženého súčtu (WSA – Weighted Sum Approach),  

kde sa súhrnné kritérium vypočíta podľa vzťahu: 
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kde vj je váha
7
 j-tého kritéria, ∑ vj je súčet všetkých (nenormovaných) váh kritérií,  

xij vyjadruje (normované) hodnotenie i-tého variantu podľa j-tého kritéria. Taktiež je možné 

pracovať s normovanými váhami jw , ktoré sa dajú získať nasledujúcou úpravou: 

 
1

.
j

j m

j

j

v
w

v





 

(2.2) 

Medzi metódy stanovenia váh kritérií patrí aj Saatyho metóda, predstavujúca základný 

kameň metódy AHP, ktorá bude použitá v aplikačnej časti pri porovnávaní finančného 

leasingu a úveru. 

2.2.1 Kritériá a ich normalizácia pri viackriteriálnom rozhodovaní 

Kritériá predstavujú faktory (hľadiska), podľa ktorých sú varianty posudzované, budú 

označované fj. Je možné ich klasifikovať podľa povahy (maximalizačné a minimalizačné), 

podľa kvantifikovateľnosti (kvantitatívne a kvalitatívne). Pre kvanfikovateteľné kritéria je 

možné údaje usporiadať do kritériálnej matice. Pri riešení úloh pomocou metód 

viackriteriálneho hodnotenia variant sa spravidla musí poznať upravená (normalizovaná) 

kriteriálna matica hodnotenia variantov X (kde xij vyjadruje hodnotenie i-tého variantu podľa 

j-teho kritéria), vektor váh w (kde wj je normalizovaná váha j-teho kritéria). V uvedenej 

matici X stĺpce odpovedajú kritériám (f1 až fm) a riadky hodnoteným variantom (a1 až an). 

Kriteriálna matica  

a vektor váh môžu vyzerať nasledovne: 
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(2.3) 

Pre výpočty a porovnanie je žiaduce, aby zadané hodnoty kritérií xij boli normalizované 

do jednotkového intervalu tzn., aby ijx  [0;1]. Všeobecne sa tieto hodnoty dajú získať  

                                              
7
 Pri riešení problému je veľmi dôležité či je niektoré kritérium preferované pred iným, vyjadrením čoho je 

preferencia (miera dôležitosti, váha) kritéria. Čím je kritérium dôležitejšie, tým je jeho váha vyššia. 
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z čiastočných funkcií utility (užitočnosti) takto, ).( ijij yux   Funkcia u môže byť ako funkcia 

lineárna, tak progresívna alebo degresívna. V tejto práci bude užitá normalizácia kritérií 

pomocou absolútnej vzdialenosti, podľa vzťahu: 

 
.

1





m

i

ij

ij

ij

y

y
x  (2.4) 

 

Najvýznamnejšou metódou z tejto skupiny je metóda analytického hierarchického 

procesu (AHP). Popis a aplikácia tejto metódy sú obsahovou náplňou nasledujúcich 

podkapitol.  

2.2.2 Deskripcia metódy analytického hierarchického procesu 

Metóda AHP, vychádzajúca zo Saatyho metódy párového porovnania, je štruktúrovaná 

technika určená na riešenie komplexných rozhodnutí, (Saaty, 1980), (Gironimoa a kol., 2013), 

(Deng a kol., 2014). Táto metóda sa zakladá na matematickom postupe a ľudskej psychológii.  

Všeobecne platí, že proces uplatňovania metódy AHP môže byť rozdelený do troch 

krokov. Najprv sa vytvorí hierarchická (dekompozičná) štruktúra rozhodovacieho problému, 

(Deng a kol., 2014), tzn., že ide o dekompozičnú metódu. Základná hierarchická štruktúra 

pozostáva z troch úrovní a to: cieľ, kritériá a alternatívy, (Saaty, 2001); (Saaty a Peniwati, 

2008). Druhý krok pozostáva v zostavení matice (resp. matíc) párového porovnania, kde budú 

porovnávané kritériá medzi sebou s cieľom posúdenia ich miery významnosti (t. j. určenie 

váh jednotlivých kritérií) Tretím krokom je vzájomne posúdenie variantov voči sebe  

z hľadiska jednotlivých kritérií. 

 

Hierarchická štruktúra rozhodovacieho problému 

Najpoužívanejší spôsob zobrazovania hierarchie je diagram. Pomocou nasledujúceho 

obrázku (Obr. 2.1) je znázornená štruktúra rozhodovacieho problému pozostávajúca z cieľa, 

skupín kritérií, samotných kritérií a variantov riešenia. 
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Obr. 2.1 Hierarchická štruktúra metódy AHP 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Ramíka (1999, str. 35). 

 

Prvá úroveň hierarchie v uvedenom obrázku predstavuje cieľ vyhodnocovania (výber 

najlepšieho variantu, usporiadanie variantov, atď.). Druhá úroveň hierarchie predstavuje 

skupiny kritérií vyhodnocovania (Cieľ vyhodnocovania závisí bezprostredne na tom, aké 

kritériá vyhodnocovania budú použité.). Tretiu úroveň hierarchie tvoria samotné kritériá 

vyhodnocovania. Štvrtá (posledná) úroveň hierarchie pozostáva z variantov, ktorých úžitok 

závisí na ich vzťahu k hodnotiacim skupinám kritérií a kritérií.  

Členenie modelu podľa hierarchie je dôležité z dôvodu jednoduchšieho hodnotenia 

výsledkov podľa kritérií, ľahšieho overenia (ak hodnotenia vyvolajú pochybnosť), 

presnejšieho zmyslového obsahu kritérií a väčšej zhody stanovísk expertov pri hodnotení. 

 

Významnosť kritérií 

Po zostavení štruktúry rozhodovacieho problému sa pri riešení rozhodovacieho 

problému pomocou metódy AHP stanovia preferencie kritérií. 

Základným východiskom pre konštrukciu preferencií (váh) uvažovaných kritérií 

pomocou metódy AHP je zostavenie matice párových porovnaní 
ijs   S , ktorá je 

štvorcového rádu  mm  . Prostredníctvom prvku matice ijs je vyjadrená veľkosť preferencie  

i-tého kritéria vzhľadom k j-tému kritériu. Pre ohodnotenie dvojíc kritérií sa používa 

deväťbodová stupnica, viď Tab. 2. 1. Pre prvky na diagonále matice platí vzťah sii = 1 (každé 

Cieľ 

Skupina kritérií 1 

Kritérium 11 

Variant 6 

Kritérium 12 

Variant 5 

Skupina kritérií 2 

Kritérium 21 

Variant 4 

Kritérium 22 

Variant 3 

Skupina kritérií 3 

Kritérium 31 

Variant 2 

Kritérium 32 

Variant 1 
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kritérium je samo voči sebe rovnocenné). Ide o recipročnú
8
 maticu, tzn., že pre inverzné 

prvky matice platí vzťah: 

 1
, , 1,..., .ji

ij

s i j m
s

   (2.5) 

Tab. 2.1 Saatyho odporúčaná deväťbodová stupnica 

Škála Vysvetlenie 

1 Kritériá (i a j) sú rovnocenné. 

3 Slabo preferované kritérium i pred j. 

5 Silno preferované kritérium i pred j. 

7 Veľmi silno preferované kritérium i pred j. 

9 Absolútne preferované kritérium i pred j. 

2, 4, 6, 8 
Stredné hodnoty medzi dvoma susednými posúdeniami. 

Jemnejšie rozdelenie významu kritérií. 

Zdroj: Brožová a kol. (2003); Ramík, (1999). 

Prvky tejto matice nebývajú spravidla dokonale konzistentné. V realite neexistuje, aby 

rozhodovateľ dokázal zadať prvky matice tak, aby boli úplne konzistentne, pretože sa môže 

dopustiť pri rozhodovaní chýb v podobe subjektivity či môžu nastať rôzne šumy (napr. 

nejasné porozumenie). Z toho vyplýva, že nie vždy platí: 

 , , , 1,..., .ij ih hjs s s h i j m    (2.6) 

Podmienkou relevantného hodnotenia je však, aby Saatyho matica bola konzistentná. To sa 

posudzuje podľa ukazovateľa konzistentnosti C.R. (consistency ratio), ktorého hodnota pre 

zachovanie dôveryhodnosti by mala byť menej ako 10 % (t. j. 0,1): 

 max

. . 1. . ,

. . . .

m

C I mC R
R I R I

 

   
(2.7) 

kde C.I. je index konzistentnosti (consistency index), λmax je najväčšie vlastné číslo matice, 

ktoré je možné spočítať nasledovne: 

  
,

1

1

max 




m

j j

j

wm

wS
  (2.8) 

kde m je počet kritérií, R.I. je index náhodnosti (random index), ide o priemerné číslo 

tabelizované pre rôzny počet kritérií (C.R. je počítaný pre minimálny rozsah m = 3, pre m = 1 

a 2 sa automaticky predpokladá konzistentnosť matice), jeho hodnoty sú zobrazené 

v Tab. 2.2, w je vektor normovaných váh, (Alonso a Lamata, 2006). Odhadom váh vj je 

                                              
8
 Pre nepreferované kritériá sa používajú recipročné hodnoty z uvedenej Saatyho stupnice. 
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geometrický priemer riadku
9
 (predstavuje ešte nenormovanú hodnotu kritéria), ktorý sa 

následne upraví na normovanú hodnotu ako podiel nenormovanej hodnoty jedného kritéria 

a súčtu všetkých nenormovaných hodnôt): 

 1

1

  .
m m

j ij

j

v s


 
  

 
  

 

(2.9) 

Tab. 2.2 Hodnoty R.I. pre rôzny počet kritérií Saatyho matice 

m 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R.I. 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,54 1,56 1,57 1,58 

Zdroj: Donegan a Dodd (1991). 

V prípade skupinového rozhodovania pri použití metódy AHP je nutné pristúpiť 

k agregovaniu výsledkov rozhodovania rozhodovateľov (teda, ak rozhodovatelia otvorene 

nespolupracujú, výsledkom čoho je jedna spoločná rozhodovacia matica). Escobar a kol. 

(2004) ako aj mnohí ďalší autori (Saaty, 1980; Aczél a Saaty, 1983; Ramanathan a Ganesh, 

1994; Forman and Peniwati, 1998) uvádzajú dva rozdielne prístupy agregácie. Prvý prístup je 

založený na agregovaní individuálnych rozhodnutí (tento prístup bude použitý v budúcej 

doktorskej dizertačnej práci) pomocou váženého geometrického priemeru riadku. Druhý 

spôsob agreguje individuálne priority.  

Pri skupinovom rozhodovaní a použití metódy váženého geometrického priemeru sa pre 

určenie konzistencie použije index geometrickej konzistencie (GCI – Geometric Consistency 

Index), ktorý je možné spočítať nasledovne: 

 

 
 ,1

1

1

j








m

i

ije
nn

CI  (2.10) 
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GCI   (2.11) 

kde .,...1,, mji
w

wa
e

i

jij

ij 


  Akceptovateľné limity hodnôt GCI sú zaznamenané v Tab. 2.3. 

Tab. 2.3 Hodnoty GCI pre rôzny počet kritérií Saatyho matice 

m 3 4 5 6 7 8 9 10 

GCI 0,31 0,35 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Zdroj: Escobar a kol. (2004). 

 

                                              
9
 Vypočítaný na základe funkcie GEOMEAN v Exceli. 
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Metóda AHP bude použitá na posúdenie množiny prezentovaných metodík ako aj 

navrhovanej metodiky účtovania a vykazovania (finančného) leasingu v praktickej časti tejto 

práce. 

2.3 Analýza citlivosti 

Na základe zistených hodnôt súhrnného kritéria (váženého súčtu) pre jednotlivé varianty 

podľa vzťahu (2.1) bolo určené poradie variantov a následný výber optimálneho variantu. Po 

výbere optimálneho variantu resp. po stanovení poradia variantov je dôležité vedieť či tento 

výber je stabilný, tzn. ako je poradie vybraných variantov citlivé na zmeny váh. Pre zistenie 

stability variantov sa zralizuje analýza citlivosti hodnotenia variantov na zmeny hodnôt váh. 

Pri analýze citlivosti sa postupuje nasledovne. Uvažované sú varianty m a n, pre ktoré 

platí U(am)>U(an). Pre tieto varianty sa hľadá limitná hodnota 
nm

k

, , o ktorú keď sa zvýši k-tá 

váha, 
nm

kkk vv ,´  , tak sa zmení poradie, t. j. U´(am) < U´(an). V prípade, ak sa zavedie 

substitúcia ,, 
j

jjmm vxA ,, 
j

jjnn vxA  po úpravách budú nasledujúce základné 

pravidlá pre stanovenie citlivostných limitov váh, bližšie (Zmeškal, 2009), (Zmeškal a kol. 

2013), 

 ,

, ,

,m n m n
k

n k m k

A A

x x






pre , , 0,n k m kx x   (2.12) 

 ,

, ,

,m n m n
k

n k m k

A A

x x






pre , , 0,n k m kx x   (2.13) 

 
,, nmk pre .0,,  kmkn xx  (2.14) 

Vo vzťahoch (2.12) a (2.13) platí, že čím sú koeficienty menšie, tým sú varianty  

m a n citlivejšie na váhu k. Posledný vzťah (2.14) prezentuje situáciu, pri ktorej sú varianty  

m a n na základe svojich váh rovnocenné tzn., že varianty sú necitlivé na zmeny váh. Takto je 

možno vytvoriť prehľad zmien váh (limitov, hraničných hodnôt), ktoré vedú k zmene poradia 

variantov. Je možné posudzovať nielen varianty z výberu vzhľadom k najlepšiemu variantu, 

ale i ostatné varianty medzi sebou. Na základe zistených limitov je možné pre jednotlivé 

varianty kritérií stanoviť veľkosť nových váh. Nové váhy kritérií 
,

jw , ktoré vyvolajú zmenu 

v poradí variantov je možné získať podľa vzťahu: 

nm

k

,

nm

k

,
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. (2.15) 

 

Po posúdení jednotlivých metodík (variantov) účtovania a vykazovania leasingu bude 

v praktickej časti zrealizovaná aj analýza citlivosti, ktorá zhodnotí citlivosť poradia všetkých 

variantov na zmenu váh kritérií. 
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3 Teoretické východiská a súčasný stav v problematike leasingu 

Účtovné jednotky využívajú na zabezpečenie svojej operatívy rôzne formy financovania 

dlhodobého majetku. Veľký podiel na financovaní majetku tvorí prenájom v prípade, že 

účtovná jednotka nemá dostatok disponibilných peňažných prostriedkov. Bežne v praxi 

označujeme prenájom aj pojmom leasing
10

, ktorý pochádza z anglického slova „to lease“, 

(Stanley a Barčáková, 2013).  

Obsahovou náplňou tejto kapitoly bude účtovné zaznamenanie a vykazovanie 

finančného leasingu podľa medzinárodnej úpravy, podľa metodiky platnej v Českej republiky, 

v Slovenskej republike ako aj oboznámenie s aktuálnou situáciou v medzinárodnom štandarde 

o leasingoch. 

3.1 Leasing v Medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva 

Na svete existujú dva ucelené prístupy účtovných zásad a štandardov (dva základné 

modely účtovníctva), ktoré tvoria základ vznikajúceho svetového účtovníctva. Prvými sú 

historicky staršie, prepracovanejšie, podrobnejšie americké Všeobecne uznávané účtovné 

zásady (United States Generally Accepted Accounting Principles, ďalej len US GAAP), ktoré 

sa stali vzorom pre Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (International 

Accounting Standards / International Financial Reporting Standards, ďalej len IAS/IFRS), 

ktoré predstavujú druhý súbor zásad. Oba uvedené prístupy sú podobné a je možné ich 

považovať za jeden systém. S výhľadom do budúcna by IAS/IFRS mal byť používané v 140 

krajinách sveta zatiaľ čo US GAAP sú používané iba v USA, (Jílek a Svobodová, 2013).  

3.1.1 Všeobecné vymedzenie IAS/IFRS  

História IFRS sa datuje od roku 1973, kedy bol súkromnou profesijnou účtovnou 

inštitúciou založený Výbor pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASC – International 

Accounting Standards Committee) s cieľom pripraviť vysoko kvalitné globálne účtovné 

štandardy, ktoré by umožnili zostavovanie transparentných a porovnateľných účtovných 

závierok podnikov na celom svete. Štandardy vydávané IASC boli označované skratkou IAS 

                                              
10

 Táto forma financovania je dnes najrozšírenejšou pri obstarávaní dlhodobého hmotného majetku, (Stanley 

a Barčáková, 2013), a práve z tohto dôvodu bude práca zameraná prevažne na (vykazovanie) dlhodobý hmotný 

majetok. 
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(Medzinárodné účtovné štandardy), poradovým číslom a názvom štandardu. Interpretácie mal 

na starosti Stály interpretační výbor (SIC – Standing Interpretations Committee). 

Od roku 1983 členmi IASC boli všetky profesionálne inštitúcie združené 

v Medzinárodnej federácii účtovníkov (IFAC – International Federation of Accounts). 

V roku 2001 rolu IASC prevzala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB – 

International Accounting Standards Board) a od roku 2002 sú po novom vydávané štandardy 

označované skratkou IFRS (Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva), poradovým 

číslom a názvom štandardu. 

V súčasnosti teda vedľa seba existujú napríklad štandardy IAS 1 - Prezentácia účtovnej 

závierky i IFRS 1 - Prvé použitie IFRS, a každý sa zaoberá úplne niečím iným. 

Okrem vyššie uvedených orgánov vznikla nadriadená Nadácia IASC (IASCF –

International Accounting Standards Committee Foundation, IASC Foundation), ktorá bola 

v januári 2010 premenovaná na Nadáciu IFRS (IASB Foundation), je to nezisková organizácia 

v americkom štáte Delaware.  

Úplný súbor IFRS (IFRS v širšom znení)
11

 je tvorený nielen štandardmi IFRS a IAS, ale 

i interpretáciami, ktoré objasňujú, rozpracovávajú a upresňujú pravidlá štandardov. Tieto 

interpretácie boli do roku 2002 vydávané pod skratkou SIC (podľa názvu interpretačného 

výboru Standing Interpretation Committee), po novom vydávané interpretácie sú označované 

skratkou IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee).  

IAS/IFRS sú určené primárne pre obchodovateľné podniky (pre podniky, s ktorých 

kapitálovými alebo dlhovými cennými papiermi môže byť obchodované na verejných trhoch), 

ich cieľom je dosahovanie zisku. IAS/IFRS zahrňujú široký rozsah činností, od bežného 

nákupu tovarov na ďalší predaj cez najrôznejšie výrobné odvetvia, poľnohospodárstvo, 

finančné služby, ťažobné a prieskumné činnosti atď.  

                                              
11

 Užší význam IFRS predstavuje len 13 Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva. 
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3.1.2 Finančný leasing v medzinárodnom koncepte 

Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 17 – Leases
12

 je prvý štandard, v ktorom bola vo 

väčšej miere (v porovnaní s inými štandardmi) uplatnená zásada „prednosť obsahu pred 

formou“. Štandard stanovuje účtovné pravidlá zobrazenie leasingu v účtovných závierkach 

nájomcov a prenajímateľov. 

Tento štandard upravuje účtovanie a vykazovanie všetkých „bežných“ leasingov a ich 

foriem, napr.: strojov, dopravných prostriedkov a podobne.  

Štandard sa nevzťahuje na leasingy, ktoré sú riešené v iných štandardoch ide napr. 

o oblasť prenájmov k prieskumu alebo využitiu ložísk nerastných surovín, ropy, zemného 

plynu a podobných neobnoviteľných zdrojov; nevzťahuje sa tiež ani na leasing licenčných 

zmlúv na filmy, videozáznamy, hry, rukopisy, patenty a autorské práva.  

Do pôsobnosti IAS 17 nespadajú biologické aktíva držané nájomcom na základe 

finančného leasingu a poskytovaných prenajímateľom v rámci operatívneho leasingu. IAS 17 

sa nepoužije (ako základ pre oceňovanie) pre nehnuteľnosti držané nájomcom, ktoré sa účtujú 

ako investície do nehnuteľností a nepoužije sa ani v prípade investícií do nehnuteľností 

poskytovaných prenajímateľom v rámci operatívneho leasingu. 

Leasing (Lease) predstavuje dohodu (zmluvu), na základe ktorej prevádza prenajímateľ 

za úhradu na nájomcu právo používať aktívum počas dohodnutej doby, buď za jednorazovú 

platbu, alebo sériu platieb počas zmluvného obdobia. Rozlišujú sa dva základné druhy 

leasingu a to: finančný leasing a operatívny leasing, (IASB, 2011). 

„Finančný leasing (Finance Lease)
13

 je leasing, ktorý na nájomcu v podstate prevádza 

všetky riziká
14

 i ekonomické úžitky (odmeny)
15

 z vlastníctva aktíva. Po klasifikácii nie je 

rozhodujúce či po skončení prenájmu dôjde k prevedeniu predmetu prenájmu do vlastníctva 

nájomcu. Prenesenie rizík spojených s užívaním aktíva je spojené s tým, že nájomca nemá 

prakticky možnosť ukončiť finančný leasing bez toho, aby neniesol straty a riziká s ním 

spojené. Nájom je ukončený buď splatením celého záväzku voči prenajímateľovi, alebo je ako 

                                              
12

 Oficiálny (anglický) názov medzinárodného účtovného štandardu zaoberajúci sa prenájom (leasingom) „IAS 

17 Leases“. Pojem v slovenčine resp. v češtine „leases“ však znamená zmluvy o prenájme, príp. nájomné 

zmluvy, na rozdiel od pojmu „leasing“, ktorý predstavuje činnosť (aktivitu) zaoberajúcu sa (pre)nájmom. 
13

 Prevádza v podstate všetky riziká a odmeny plynúce z vlastníctva. 
14

 Riziká zahrňujú možnosti strát z nevyužitej kapacity alebo technologického zastarávania a z kolísania               

v návratnosti spôsobeného meniacimi sa ekonomickými podmienkami. 
15

 Odmeny môžu byť reprezentované očakávaním ziskovej činnosti počas ekonomickej životnosti majetku           

a prírastkom zo zhodnotenia alebo z realizácie zostatkovej hodnoty. 
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nesplatený zostatok pôžičky na konci prenájmu prinavrátený prenajímateľovi, (IASB, 2011, 

17.4).“  

Finančný leasing je nevypovedateľný
16

 zo strany nájomcu. Predčasné vypovedanie zo 

strany prenajímateľa je možné predovšetkým z dôvodov neplatenia leasingového nájomného 

(splátok), alebo zničenia predmetu leasingu. Náklady na predčasné ukončenie, vrátane 

všetkých pohľadávok hradí leasingový nájomca. 

Za operatívny leasing (Operating Lease)
17

 sa považuje leasing, ktorý nespĺňa 

podmienky finančného leasingu. Pri tomto druhu leasingu nedochádza k prevodu všetkých 

podstatných rizík a odmien plynúcich z vlastníctva aktíva, z prenajímateľa na nájomcu. 

Pri rozhodovaní o klasifikácii leasingu (na finančný resp. operatívny) sa uprednostňuje 

podstata transakcie pred právnou formou. Typ leasingu sa určí v deň vzniku leasingovej 

zmluvy, to je jeden z dvoch významných okamihov vzťahujúcich sa k tejto problematike.  

Vznik (resp. počiatok) leasingovej zmluvy
18

 (Inception of the Lease) predstavuje buď 

dátum uzavretia leasingovej zmluvy alebo deň viazanosti strán hlavnými opatreniami 

dohodnutými o leasingu, a to podľa toho, ktorý z týchto termínov nastane skôr. K tomuto 

dátumu: je leasing klasifikovaný ako finančný
19

 alebo operatívny. K tomuto dátumu leasingu 

je určená aj reálna hodnota (fair value) najímaného aktíva, na základe ktorej je posudzované, 

či ide o finančný leasing a zistenú trhovú úrokovú mieru, ktorú je nutné porovnať 

s implicitnou úrokovou mierou leasingu.  

Druhým významným okamihom viažucim sa k leasingu je začiatok doby trvania 

leasingu tzn. otvorenie leasingu (Commencement of the Lease Term) je to dátum, ku ktorému 

je nájomca oprávnený užívať predmet leasingu. Začiatok doby (trvania) leasingu je dátumom 

prvotného vykázania leasingu (t. j. vykázania majetku, záväzkov, výnosov alebo nákladov 

vyplývajúcich z leasingu). 

                                              
16

 Nevypovedateľný leasing (Non-cancellable Lease) je možné zrušiť iba v prípade: výskytu nejakej veľmi málo 

pravdepodobnej skutočnosti; súhlasu prenajímateľa (poskytovateľa leasingu); ak nájomca uzavrie novú 

leasingovú zmluvu na rovnaký alebo podobný majetok s rovnakým prenajímateľom. 
17

 Vzhľadom na skutočnosti, že situácia vo vykazovaní operatívneho leasingu v národnej a medzinárodnej 

metodike je porovnateľná, nebude táto oblasť analyzovaná v dizertačnej práci. 
18

 Vznik leasingu je skorší dátum z dátumu uzatvorenia leasingovej zmluvy a z dátumu prijatia záväzku strán 

k základným podmienkam leasingu. (The earlier of the date of the lease agreement and the date of commitment 

by the parties to the principal provisions of the lease.) Podľa Dvořákovej (2014) ide o deň platnosti (založenia) 

leasingovej zmluvy. 
19

 V prípade finančného leasingu sú určené čiastky, ktoré by mali byť vykázané na začiatku doby trvania 

leasingu (otvorenia leasingu). 
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Posúdenie či je leasing finančným leasingom alebo operatívnym záleží na podstate 

transakcie, a nie na označení v zmluve (tzn., že rozhodujúcim ukazovateľom je ekonomická 

podstata a nie forma zmluvy).
20

 Určenie typu leasingu predstavuje kľúčovú informáciu, 

z ktorej vyplýva správne zobrazenie v účtovníctve prenajímateľa i nájomcu.  

 

Medzi skutočnosti (resp. faktory, identifikátory pre klasifikáciu), ktoré pomáhajú odlíšiť 

finančný leasing od operatívneho leasingu je možné považovať situácie, pri ktorých: 

 na konci nájomnej doby prevádza prenajímateľ vlastnícke právo k aktíva na nájomcu, 

 má nájomca opciu po skončení leasingu odkúpiť aktívum za cenu, ktorá bude podstatne 

nižšia než bude reálna hodnota (fair value) tohto aktíva (a v dobe vzniku leasingovej 

zmluvy je dostatočne isté, že toto právo bude využité), 

 dohodnutá doba trvania leasingu je podstatnou časťou ekonomickej životnosti aktíva,  

i keď vlastníctvo nebude prevedené
21

, 

 v deň vzniku leasingovej zmluvy je súčasná hodnota minimálnych leasingových platieb 

vyššia alebo rovná reálnej hodnote (fair value) prenajatého aktíva, 

 prenajaté aktíva sú tak zvláštnej povahy, že len tento konkrétny nájomca ich môže využiť 

bez zásadných úprav bez väčších úprav. 

 

Okrem uvedených (hlavných) faktorov na posúdenie existujú ešte doplňujúce 

identifikátory, na základe ktorých môže byť leasing klasifikovaný finančného leasingu a to 

v prípade, ak: 

 má nájomca právo zrušiť leasingový vzťah za predpokladu, nájomca nesie 

prenajímateľove straty spojené so zrušením leasingu, 

 zisky alebo straty z pohybu reálnej hodnoty (fair value) u zvyškovej (reziduálnej) 

hodnoty
22

 pripadajú nájomcovi (táto podmienka pripadá do úvahy iba v prípade zaručenej 

                                              
20

 Klasifikácia leasingu sa urobí na pri vzniku leasingu. Pokiaľ sa nájomca a prenajímateľ kedykoľvek dohodnú 

na zmene podmienok leasingu inak ako obnovením leasingu, a spôsobom, ktorý by mal za následok odlišnú 

klasifikáciu leasingu (ako pri vzniku leasingu), a následne by zmenené podmienky boli účinné od začiatku 

leasingu, revidovaná zmluva je považovaná za novú zmluvu po celú dobu platnosti zmluvy. Zmeny v odhadoch 

(napríklad zmeny v odhadoch ekonomickej životnosti alebo zostatkovej hodnoty prenajatého majetku) alebo 

zmeny v okolnostiach (napríklad nedodržanie záväzkov nájomcom) však nespôsobujú novú klasifikáciu leasingu 

na účtovné účely. 
21

 Nájomca si prisvojí podstatnú časť úžitku, ktoré sú v aktíve obsiahnuté. 
22

 Ak je v rámci finančného leasingu dohodnuté v zmluve navrátenie aktíva, môže byť stanovená tzv. zaručená 

zvyšková hodnota. Zaručená zvyšková hodnota aktíva určuje minimálnu hodnotu, ktorá musí byť 
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zvyškovej hodnoty; napr. vo forme zľavy na nájom rovnajúcej sa väčšej časti výťažku 

z predaja aktíva na konci leasingu), 

 nájomca je schopný pokračovať v leasingu v ďalšom období za nájomné, ktoré je nižšie 

ako trhové nájomné.  

Vymedzené indikátory finančného leasingu nie je možné vždy považovať za konečné 

(smerodajné), pokiaľ z ich charakteristických čŕt jasne vyplýva, že leasing neprevádza všetky 

podstatné riziká a odmeny vyplývajúce z vlastníctva, nie je možné leasing klasifikovať ako 

finančný, ale naopak ako operatívny leasing. Príkladom takejto situácie môže byť, keď sa na 

konci leasingu prevádza vlastníctvo aktíva za premenlivú čiastku vo výške reálnej hodnoty 

aktíva, alebo ak je stanovené podmienené nájomné, v dôsledku ktorého nie sú nájomcom 

prevedená všetky podstatné riziká a úžitky, (IASB, 2011). 

 

Vo vyššie uvedených identifikátoroch sú kurzívou zvýraznené pojmy a slovné spojenia, 

ktoré sú priamo v IAS 17 definované. Tieto výrazové prostriedky súvisiace s leasingom je 

možné nájsť aj v rôznych publikáciách venovaných problematike IAS/IFRS, (Krupová, 2005), 

(Hinke, 2013), (Krupová, 2005), (Dvořáková, 2014), (IASB, 2011), (Jílek a Svobodová, 

2013), a iní. Z dôvodu, aby nedošlo k nejasnostiam a zámenám sú v nasledujúcej časti 

spomínané pojmy definované.  

 

Reálna hodnota
23

 je čiastka, za ktorú môže byť majetok vymenený, alebo záväzok 

uhradený medzi informovanými, ochotnými stranami v transakcii za obvyklých podmienok, 

(IASB, 2011). 

Doba trvania leasingovej zmluvy
24

 (Lease Term) je nevypovedateľné obdobie, na ktoré 

nájomca uzavrel zmluvu o nájme majetku spolu so všetkými ďalšími podmienkami, na ktoré 

                                                                                                                                             
prenajímateľovi vrátená. Ak aktívum nedosiahne v okamžiku navrátenia túto hodnotu, je nájomca (alebo tretia 

strana s nájomcom spriaznená) povinný rozdiel doplatiť. V prípade nezaručenej zvyškovej hodnoty nájomca 

aktívum vráti a nemá povinnosť žiadnej platby, (Dvořáková, 2014). 
23

 Od 1. 1. 2013 nadobudol účinnosť aj nový medzinárodný štandard IFRS 13 – Reálna hodnota, v ktorom sú 

uvedené oblasti, ktoré nespadajú do jeho pôsobnosti. Medzi tieto „nespadajúce“ oblasti patrí aj leasing spadajúci 

pod dikciu IAS 17, (Cvečková, 2013). V novom štandarde o leasingoch sa predpokladá oceňovanie leasovaného 

majetku a záväzku na strane nájomcu v súčasnej hodnote budúcich leasingových platieb, (IASB, 2014). 
24

 Nevypovedateľné obdobie, počas ktorého má nájomca dohodnúť leasing aktíva; plus iné lehoty, po ktorých má 

nájomca opciu pokračovať v leasingu aktíva (zadarmo či za úhradu), pričom na začiatku leasingu je dostatočne 

isté, že opciu využije. 
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má nájomca opciu pokračovať v nájme majetku za ďalšiu platbu alebo bez nej, pričom na 

začiatku leasingu je primerane isté, že nájomca túto opciu využije. 

Ekonomická životnosť (Economic Life) má dve podoby. Buď sa jedná o obdobie, počas 

ktorého sa očakáva, že aktívum bude ekonomicky využiteľné jedným alebo viacerými 

užívateľmi, alebo o očakávaný počet výrobkov alebo predaných jednotiek, ktoré sú získané 

z daného aktíva jedným alebo viacerými požívateľmi. 

Doba použiteľnosti (doba životnosti, Useful Life) je očakávané obdobie, od začiatku 

doby leasingu (otvorenia leasingu), počas ktorého bude podnik spotrebovávať ekonomické 

úžitky plynúce z aktíva. Doba použiteľnosti nie je obmedzená trvaním leasingu. 

Minimálne leasingové platby
25

 (Minimum Lease Payments) predstavujú platby (všetky 

platby v podobe pravidelných splátok, záloh na splátky či na kúpnu cenu aktíva, ak je spojené 

s jej zaplatením alebo je to pravdepodobné), ktoré počas doby trvania leasingu, ktoré sa 

nájomca zaviazal uhradiť (s výnimkou podmieneného nájomného
26

, nákladov na služby  

a dane, ktoré sú refundované prenajímateľom spoločne). Z pohľadu nájomcu
27

 sú do 

minimálnych leasingových platieb zahrňované i čiastky, ktoré sa zaviazla uhradiť iná – 

spriaznená strana. Z pohľadu prenajímateľa je súčasťou minimálnych leasingových platieb 

reziduálna hodnota, ktorú sa prenajímateľovi zaviazal uhradiť buď nájomca, strana spojená 

s nájomcom, alebo nezávislá tretia nespriaznená strana s prenajímateľom (ktorá je finančne 

schopná splniť záväzky vyplývajúce zo záruky).  

Minimálne leasingové platby sú nutné na určenie úrokovej miery leasingu, na základe 

ktorej sú úroky uznané v nákladoch počas doby trvania leasingu. Minimálne leasingové platby 

nezahrňujú: všetky platby (ktoré platí nájomca za služby poskytované prenajímateľom napr. 

opravy a pod., tie sú zachytené ako výnos nájomcu v období, s ktorým sa časovo i vecne 

viažu) a podmienené nájomné (predstavuje časť leasingových platieb, ktorá je stanovená 

variabilne, napríklad percentom z dosiahnutého úžitku z aktíva či v závislosti na trhovej 

úrokovej miere). 

                                              
25

 V prípade leasingu automobilu – do minimálnych leasingových platieb budú zahrnuté jednotlivé splátky          

a kúpna cena automobilu na konci leasingu, ktorá je obvykle výrazne nižšia než jeho reálna hodnota pri ukončení 

leasingu. 
26

 Podmienené nájomné je časť leasingových platieb, ktorá nie je stanovená pevnou čiastkou, ale je založená na 

budúcej hodnote faktora, ktorý sa mení z iných príčin ako z obyčajného plynutia času (napr. percento budúceho 

predaja, rozsah budúceho použitia, budúce cenové indexy, budúce trhové úrokové miery). 
27

 Na strane nájomcu sa do minimálnych leasingových platieb taktiež zahrňuje kúpna cena aktíva na konci 

leasingu, pokiaľ je výrazne nižšia než je jeho reálna hodnota a je tak zrejmé, že nájomca opciu na kúpu tohto 

aktíva využije. 
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 Zaručená zvyšková (reziduálna
28

) hodnota (Guaranteed Residual Value) z pohľadu 

nájomcu predstavuje časť zostatkovej hodnoty, ktorá je zaručená nájomcom alebo stranou 

spriaznenou s nájomcom (suma záruky je maximálnou sumou, ktorá by sa mohla stať 

v každom prípade splatnou). Zaručená zvyšková hodnota z pohľadu prenajímateľa 

predstavuje časť zostatkovej hodnoty, ktorá je zaručená nájomcom alebo treťou stranou, ktorá 

nie je spriaznená s prenajímateľom aktíva a je finančne schopná splniť záväzky vyplývajúce 

zo záruky. 

Nezaručená zvyšková (reziduálna) hodnota (Unguaranteed Residual Value) je taká časť 

reziduálnej hodnoty prenajatého aktíva, ktorej realizácia nie je zaručená prenajímateľom 

alebo je zaručená len stranou spriaznenou s prenajímateľom. 

Ďalšie pojmy súvisiace s leasingom budú vysvetlené v nasledujúcich podkapitolách, 

podľa toho, k akej oblasti problematiky sa budú viazať. 

3.1.2.1 Finančný leasing z pohľadu nájomcu podľa požiadaviek v IAS 17 

Finančný leasing predstavuje zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom, 

v ktorom prenajímateľ požičiava namiesto peňažných prostriedkov konkrétne aktívum, ktoré 

je v priebehu doby trvania nájmu splatené.
29

  

Na začiatku doby trvania (finančného) leasingu (tzn. pri otvorení leasingu) dochádza na 

strane nájomcu k zachyteniu predmetu prenájmu v aktívach a zároveň k zachyteniu záväzku 

z prenájmu. Aktívum i záväzok sú vykázané v nižších hodnotách reálnej hodnoty aktíva alebo 

súčasnej hodnoty minimálnych leasingových platieb. Minimálne leasingové splátky sú 

uvedené v splátkovom kalendári, ktorý je súčasťou leasingovej zmluvy. Pre výpočet ich 

súčasnej hodnoty je potrebné stanoviť úrokovú sadzbu. Pre nájomcu by bolo výhodné získať 

hodnotu implicitnej úrokovej sadzby t. j. tú, ktorú za financovanie požaduje prenajímateľ.  

Implicitná úroková miera leasingu (Interest Rate Implicit in Lease) je diskontná miera, 

ktorá na začiatku leasingu spôsobuje, že sa súčet všetkých súčasných hodnôt leasingových 

                                              
28

 Zaručená zvyšková hodnota aktíva sa stanovuje v zmluve o leasingu medzi prenajímateľom a nájomcom         

v prípade dohody, že aktívum sa na konci leasingu vráti prenajímateľovi. Ide o minimálnu hodnotu aktíva, v 

ktorej musí nájomca predmetné aktívum prenajímateľovi vrátiť. V prípade, že aktívum v čase skončenia leasingu 

túto hodnotu už nedosahuje, rozdiel musí nájomca doplatiť. Taktiež môže ísť aj o stav prenajatého majetku, 

v ktorom nájomca vráti predmet leasingu prenajímateľovi. 
29

 Nájom je ukončený buď splatením celej čiastky peňažnými prostriedkami, alebo je nesplatený zostatok 

pôžičky na konci nájmu vrátený prenajímateľovi v podobe opotrebovaného aktíva. 
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platieb a súčasná hodnota nezaručenej reziduálnej hodnoty rovná súčtu trhovej hodnoty
30

 

prenajatého majetku a všetkých začiatočných priamych nákladov prenajímateľa
31

. V podstate 

je to sadzba (predstavujúca vnútorné výnosové percento prenajímateľa – leasingovej 

spoločnosti stanovené na začiatku leasingu), za ktorú by prenajímateľ poskytol nájomcovi 

úver na získanie tohto majetku na aktívnom trhu. Vo väčšine prípadov implicitná úroková 

sadzba nie je nájomcovi známa.  

Pokiaľ implicitná úroková miera
32

 nie je známa a nie je jasná ani reálna hodnota 

alebo výpočet úrokovej sadzby z trhového hľadiska je podozrivý (sadzba je príliš nízka, alebo 

príliš vysoká), použije sa k diskontovaniu leasingových splátok inkrementálna úroková 

miera
33

 (resp. prírastková úroková sadzba u nájomcu). Ide o je trhovú úrokovú mieru, ktorú 

by nájomca zaplatil za podobný leasing, alebo ak nie je možné takúto úrokovú mieru zistiť, 

tak sa použije úroková miera, ktorou by bol úročený úver, ktorý by spoločnosť získala za 

bežných trhových podmienok na obstaranie príslušného aktíva v okamihu vzniku leasingu 

stanovená na začiatku leasingu, ktorú by musel nájomca prijať v prípade, že by si vypožičať, 

(Paseková, 2012). 

Na začiatku doby leasingu nastane prvotné vykázanie predmetu leasingu, pri ktorom 

nájomca uzná vo Výkaze o finančnej situácii finančný leasing ako aktívum a záväzok plynúci 

z finančného leasingu buď v reálnej hodnota prenajímaného aktíva, alebo v súčasnej hodnote 

minimálnych leasingových platieb podľa toho, ktorá z uvedených hodnôt bude nižšia. 

Z uvedeného vyplýva, že pri prvotnom uznaní sú hodnoty aktíva a záväzku vykázané 

v rovnakej výške. V prípade, že by boli v súvislosti s leasingom aktíva vynaložené nájomcom 

ďalšie priame náklady (náklady spojené s jednaním a zaistením leasingových zmlúv), hodnota 

                                              
30

 Podľa IFRS/IAS sa trhovou hodnotou myslí hodnota označovaná ako Fair Value, viď vyššie.  
31

 Počiatočné priame náklady prenajímateľa (Initial Direct Costs) sú prírastkové náklady, ktoré sú priamo 

priradené rokovaniu a dojednávaniu leasingu (ide napríklad o náklady spojené s uzatvorením leasingovej 

zmluvy), okrem nákladov, ktoré sú vynaložené výrobcom alebo obchodníkmi (ktorí sú zároveň prenajímateľmi).  
32

 V prípade, ak má nájomca k dispozícií o informácie o minimálnych leasingových platbách, nezaručenej 

reziduálne (zvyškovej) hodnote, reálnej hodnote predmetu prenájmu, počiatočných priamych nákladoch 

prenajímateľa a o dobe leasingu, môže implicitnú úrokovú mieru vypočítať. Táto úroková miera predstavuje 

vnútorné výnosové percento (IRR - Internal Rate of Return - predstavuje priemernú ročnú výnosnosť) 

prenajímateľa. Ide o sadzbu, pri ktorej sa hrubá investícia leasingu (súčet minimálnych leasingových platieb 

a nezaručenej reziduálnej hodnoty) rovná súčtu reálnej hodnoty prenajatého aktíva a počiatočných priamych 

nákladov prenajímateľa. Vzťah a postup pre výpočet IRR je možné nájsť v publikácii od Dluhošovej (2010).      

Z uvedenej rovnice nie je možné implicitnú úrokovú mieru vypočítať priamo, preto je možné k výpočtu použiť 

funkciu IRR v tabuľkovom procesore Microsoft Excel, (Dvořáková, 2014). 
33

 Za inkrementálnu úrokovú mieru je možné považovať niektorú referenčnú úrokovú sadzbu napr. PRIBOR 

(sadzba v ČR) alebo EURIBOR (sadzba v eurozóne), navýšenú o úrokové riziko konkrétneho nájomcu. Výška 

tejto úrokovej miery sa môže u jednotlivých nájomcov líšiť v závislosti na faktoroch ako je: úverové zaťaženie, 

úverové minulosť, likvidita, úverové hodnotenie, a iné. 
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aktíva sa zvýši o tieto náklady. Záväzky vzniknuté v súvislosti s finančným leasingom aktíva 

sú vykázané v členení na dlhodobé a bežné.  

Pri následnom ocenení finančného leasingu u nájomcu sa minimálne leasingové 

platby rozdelia na splátku istiny (ktorá bude zachytená ako zníženie dlhodobého – 

nesplateného záväzku u nájomcu z finančného leasingu v jeho súvahe), na úrok (t. j. finančné 

náklady
34

, ktoré sa alokujú do jednotlivých období počas doby leasingu do výkazu ziskov  

a strát spôsobom, ktorý zaistí konštantnú úrokovú mieru u zostatku záväzku). Čiastka úroku je 

pre každé obdobie určená ako súčin úrokovej miery (ktorá je konštantná počas celej doby 

trvaniu leasingu v jednotlivých obdobiach) a aktuálnej výšky nesplateného záväzku.
35

  

Vzhľadom na skutočnosť, že predmet obstaraný prostredníctvom finančného leasingu 

vykazuje vo svojej účtovnej závierke nájomca a je to práve nájomca, kto má právo tento 

majetok odpisovať. Odpisy najatého majetku by mali byť účtované (na základe odpisového 

plánu) konzistentne s aktívami, ktoré nájomca vlastní. Pri stanovenej výške odpisov treba 

vychádzať z rovnakých postupov, ako sú uplatňované v súvislosti s ostatným majetkom 

účtovnej jednotky, teda v súlade s IAS 16 – Pozemky, budovy a zariadenia alebo  

IAS 38 – Nehmotné aktíva. Pokiaľ sa predpokladá, že doba použiteľnosti najatého aktíva je 

dlhšia ako doba prenájmu, a predpokladá sa prechod vlastníctva po skončení prenájmu, bude 

aktívum odpisované počas celej doby predpokladanej životnosti. V prípade, ak nájomca nemá 

istotu, že na konci doby trvania leasingu nadobudne vlastnícke právo k prenajatému majetku, 

musí sa majetok úplne odpísať počas doby trvania leasingu alebo doby použiteľnosti, podľa 

toho, ktorá je z týchto dôb kratšia. Povinnosťou nájomcu je ku dňu zostaveniu účtovnej 

závierky zohľadniť prípadné zníženie hodnoty prenajatého aktíva
36

. 

V deň zostavenia účtovnej závierky nájomca v súvislosti s finančným leasingom 

zverejní informácie týkajúce sa: čistej účtovnej hodnoty aktív (k súvahovému dňu pre každú 

triedu aktív), rozdielu medzi súhrnnou hodnotou budúcich minimálny leasingových platieb 

a ich súčasnou hodnotou (k súvahovému dňu)
37

, podmieneného nájomného vykázaného  

v nákladoch daného obdobia, celkových budúcich očakávaných minimálnych platieb (ktoré 

                                              
34

 Rovnomerné rozdelenie finančných nákladov po dobu leasingu nie je obvykle prípustné. 
35

 V praxi je pomerne náročné dodržať presné rozdelenie leasingových splátok, preto IAS 17 umožňuje 

mimoriadnu splátku leasingových splátok použiť nejakú formu aproximácie. 
36

 Viď IAS 36 Zníženie hodnoty majetku. 
37

 Okrem toho musí účtovná jednotka zverejniť aj celkovú hodnotu budúcich minimálny leasingových platieb   

(k súvahovému dňu) a ich súčasných hodnôt, a to v členení: (a) do jedného roku, (b) nad jeden ale do piatich 

rokov, (c) nad päť rokov. 
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budú obdržané z nevypovedateľného sub-leasingu k súvahovému dňu), všeobecného popisu 

nájomcových významných zmlúv
38

.  

Ďalej musia byť v súvislosti s leasingom rešpektované požiadavky na zverejnenie aj 

podľa iných medzinárodných štandardov
39

. 

3.1.2.2 Finančný leasing z pohľadu prenajímateľa podľa požiadaviek v IAS 17 

Prenajímateľ neobstaráva majetok (ktorý bude poskytnutý formou finančného leasingu 

inej účtovnej jednotke) s cieľom, aby z neho priamo poberal úžitok, ale s cieľom, aby tento 

majetok poskytol za úplatu nájomcovi. Nájomca preberá všetky podstatné riziká a úžitky 

späté s prenajatým majetkom. Z tejto skutočnosti v metodike IAS/IFRS vyplýva, že  

na začiatku doby leasingu (pri prvotnom vykázaní) prenajímateľ prestane v svojom Výkaze 

o finančnej situácii vykazovať aktívum, ktoré je predmetom finančného leasingu ako 

konkrétny druh majetku, ale uzná ho (a následne prezentuje v rámci finančného leasingu) ako 

pohľadávku
40

 v čiastke rovnajúcej sa čistej investícii leasingu (Net Investment in Lease). 

Hodnota čistej investície do leasingu má základ v hrubej investícii do leasingu (Gross 

Investment in Lease) pozostávajúca zo súčtu všetkých minimálnych leasingových platieb 

v rámci finančného leasingu, ktoré získa prenajímateľ v priebehu doby leasingu, a prípadnej 

nezaručenej zostatkovej hodnoty vzniknutej poskytovateľovi leasingu. V praxi prenajímateľ 

bežne vynakladá počiatočné priame náklady (vo forme provízie, právnych poplatkov, a iné), 

ktoré sa priamo viažu k leasingovej zmluve
41

. Pri finančnom leasingu (okrem leasingu 

poskytovaného výrobcom či obchodníkom
42

) sú počiatočné priame náklady zahrnuté do 

počiatočného ocenenia pohľadávky z finančného leasingu a následne znižujú čiastku výnosov 

zaúčtovaných počas doby trvania leasingu. Čistá investícia do leasingu predstavuje hrubú 

                                              
38

 V tomto všeobecnom popise významných leasingových zmlúv u nájomcu by nemali byť opomenuté údaje 

informujúce: na akom základe sa stavuje podmienené platené nájomné; či existuje (ak áno, a za akých 

podmienok) opcia na predĺženie alebo nákup; a obmedzenia stanovené v leasingových zmluvách. 
39

 IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, IAS 36 Zníženie hodnoty majetku, IAS 38 Nehmotný majetok, IAS 

40 Investičný nehnuteľný majetok, IAS 41 Poľnohospodárstvo. 
40

 V okamihu vzniku zmluvy o leasingu je pohľadávka z finančného leasingu (u prenajímateľa) vyjadrená 

v reálnej hodnote aktíva prenechaného k leasingu (prípadne navýšená o počiatočné priame náklady 

prenajímateľa). 
41

 Pod pojmom priame poplatky sa nemyslia predajné alebo odbytové náklady. 
42

 U výrobcov a obchodníkov, ktorí sú prenajímateľmi, sú tieto náklady z definície počiatočných priamych 

nákladov vylúčené, sú teda vylúčené i z čistej investície do leasingu a sú vykazované ako náklady v období, 

kedy je zaúčtovaný zisk z predaja, v prípade finančného leasingu je to spravidla na začiatku doby leasingu (t. j.  

v bežnom účtovnom období), (Jílek a Svobodová, 2013). 
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investíciu leasingu diskontovanú pomocou implicitnej úrokovej miery leasingu
43

. Rozdiel 

medzi hrubou a čistou investíciou do leasingu sa nazýva nerealizovaný finančný výnos 

(Unearned Finance Income
44

). 

Pred vznikom (otvorením) finančného leasingu je predmet finančného leasingu 

u prenajímateľa (leasingovej spoločnosti) klasifikovaný ako aktívum držané na predaj 

v súlade s IFRS 5 – Dlhodobé aktíva držané na predaj a ukončenej činnosti (a zaúčtované 

v súlade s týmto štandardom).  

Pri následnom ocenení predmetu finančného leasingu z pohľadu prenajímateľa je 

hodnota pohľadávky z leasingu zvyšovaná o časovo príslušný úrok (efektívna úroková miera) 

a znižovaná o prijaté splátky.  

Prenajímateľ každú prijatú platbu pohľadávky z titulu leasingu rozdelí medzi splátku 

istiny (t. j. úmor pohľadávky znižuje pohľadávku prenajímateľa z leasingu vo Výkaze 

o finančnej situácii) a finančný výnos (predstavuje úhradu výdavkov a odmeny prenajímateľa 

za jeho investíciu – službu poskytnutú nájomcovi).  

Prenajímateľ sa usiluje o alokáciu finančného výnosu počas doby trvania leasingu na 

systematickej a racionálnej báze. Alokácia je založená na modeli odrážajúcim konštantnú 

periodickú návratnosť čistej finančnej investície prenajímateľa do finančného leasingu. 

Leasingové platby súvisia s príslušným obdobím. 

V priebehu leasingu treba pravidelne sledovať, či sa nezmenil odhad nezaručenej 

reziduálnej hodnoty. Pokiaľ došlo k zmene, je nutné uskutočniť revíziu výnosov za dobu 

leasingového vzťahu.  

                                              
43

 Táto úroková miera, predstavuje diskontovanú mieru, ktorá na začiatku leasingu spôsobuje, že sa súčet 

všetkých súčasných hodnôt leasingových platieb a súčasná hodnota nezaručenej reziduálnej hodnoty rovná súčtu 

trhovej hodnoty prenajatého majetku a všetkých začiatočných priamych nákladov prenajímateľa. Podľa ods. 38 

v IAS 17 je implicitná úroková miera leasingu definovaná tak, že počiatočné priame náklady sú automaticky 

zahrnuté do pohľadávok z finančného leasingu (tzn., že už nie je potrebné ich zvlášť pripočítavať). Pre výpočet 

implicitnej úrokovej miery na strane prenajímateľa je potrebné mať k dispozícií informácie: o minimálnych 

leasingových platbách, nezaručenej reziduálnej hodnote, reálnej hodnote prenajímaného aktíva, počiatočných 

priamych nákladoch a o dobe trvania leasingu, (tieto pojmy už boli charakterizované vyššie). 
44

 K alokácii nerealizovaného výnosu by mal prenajímateľ používať úrokovú mieru, ktorá mu zaručí nemennú 

požadovanú výnosnosť ako nesplatené čisté investície počas doby trvania leasingu. Veľkosť úroku v konkrétnom 

období je tak daná násobkom zvolenej úrokovej miery a aktuálnej výšky nesplatenej čistej investície. Rozdiel 

medzi hodnotou pravidelnej leasingovej platby a vypočítanou výšku úroku je časť, ktorá znižuje čistú 

pohľadávku za dané obdobie. 
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Výnos z predaja je vykazovaný buď v reálnej hodnote aktíva alebo v súčasnej hodnote 

leasingových platieb pripadajúcich prenajímateľovi, ktorá je vypočítaná pri použití trhovej 

úrokovej miery, a to podľa toho, ktorá z uvedených čiastok má nižšiu hodnotu. 

Náklad na predaj predstavuje vstupná cena alebo účtovná hodnota predmetu prenájmu 

po odčítaní nezaručenej reziduálnej hodnoty. Ostatné náklady, ktoré boli vynaložené 

v súvislosti so zjednaním leasingových zmlúv, sú vykázané ako náklad bežného obdobia 

v období, kedy došlo k otvoreniu prenájmu. Náklady aj výnosy spojené s predajom sú na 

základe akruálneho princípu zachytené do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.  

Obdobne ako nájomca, tak aj prenajímateľ v deň zostavenia účtovnej závierky 

v súvislosti s finančným leasingom zverejní informácie týkajúce sa: rozdielu medzi hrubou 

investíciou do leasingu a súčasnou hodnotou minimálnych leasingových platieb  

(k súvahovému dňu)
45

, nerealizovaného finančného výnosu (rozdiel medzi hrubou a čistou 

investíciou leasingu), nezaručenej reziduálnej hodnote (zahrnutej do očakávaných úžitkov 

prenajímateľa), kumulované opravné položky vytvorené k neuhradeným pohľadávkam 

z minimálnych leasingových platieb, podmienené nájomné (uznané ako výnos daného 

obdobia) a všeobecného popisu o významných leasingových zmluvách
46

.  

3.1.2.3 Základné informácie o predaji a spätnom leasingu v súvislosti s finančným 

leasingom 

Pri obstaraní majetku formou „predaja a spätého leasingu“ podstata operácie spočíva  

v predaji aktíva nájomcom prenajímateľovi a jeho následný prenájom. Po uskutočnení predaja 

sa pôvodný majiteľ stáva nájomcom. Cieľom tejto transakcie pre nájomcu je získať finančné 

prostriedky. Predajná cena a leasingové platby sú obvykle na sebe závislé. Účtovné 

zachytenie operácií predaja a spätného leasingu je závislé na type leasingu, ktorý je súčasťou 

tejto transakcie, (Dvořáková, 2014); (Jílek a Svobodová, 2013). 

V prípade, ak operácie predaja a spätného leasingu smerujú k finančnému leasingu je 

prebytok predajnej ceny nad účtovnou hodnotou aktíva (zisk z predaja) časovo rozlíšený 

                                              
45

 Prenajímateľ vykáže i hrubú investíciu leasingu, súčasnú hodnotu pohľadávky z minimálnych leasingových 

platieb splatných (za každé uvedené obdobie zvlášť) do jedného roka, v rozmedzí od jedného do piatich rokov, 

nad päť rokov. 
46

 V tomto všeobecnom popise významných leasingových zmlúv u prenajímateľa by nemali byť opomenuté 

údaje informujúce: o podnájme (subleasingu); o podmienenom nájomnom; o opcii na budúcu kúpu predmetu; 

o obmedzeniach stanovených v leasingových zmluvách. 
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počas doby leasingového vzťahu. Aktívum a záväzky z prenájmu sú vykazované v reálnej 

hodnote. V súlade s obsahom operácie nie je možné vykázať zisk ani stratu spojenú 

s predajom aktíva prenajímateľovi v danom období. S prijatím peňažných prostriedkov 

vznikne nájomcovi dlhodobý záväzok (prevod vlastníctva aktíva bude len inou formou 

poskytnutej záruky). 

Podľa IAS 17 platí, že: rozdiel medzi predajnou cenou a účtovnou zostatkovou hodnotou 

je časovo rozlíšený počas celej doby trvania leasingu; a aktívum a záväzky budú nájomcom 

oceňované v nižšej zo súčasnej hodnoty minimálnych leasingových platieb a reálnej hodnoty.  

Na predaj a spätný leasing sa vzťahuje ako u prenajímateľa, tak u nájomcu rovnaké 

požiadavky ako u zverejňovanie informácií o leasingu, (Bohušová, 2008). 

3.2 Vymedzenie leasingu podľa legislatívy platnej v Českej republike  

Pojem leasing má základ v anglickom výraze „(to) lease“ znamenajúceho najať, 

prenajať, či nájom alebo prenájom. Pri leasingu je nutné mať na zreteli ako právne hľadisko 

(vrátane účtovného a daňového pohľadu), tak i finančné hľadisko.  

3.2.1 Vymedzenie druhov leasingu, ich charakteristika a pojmy viažúce sa k leasingu 

z finančného hľadiska 

Leasingom sa z finančného hľadiska rozumie alternatívna forma financovania potrieb 

podniku cudzím kapitálom, pri ktorom veriteľ (prenajímateľ, leasingová spoločnosť) je 

vlastníkom predmetu nájmu (veci alebo práva), ktorý využíva vo svojej činnosti nájomca, 

(Valach, 2010).
 
 

V praxi je možné sa stretnúť s mnohými typmi leasingu. Najbežnejším členením je 

delenie leasingu z praktického hľadiska, kde sa rozlišujú dva základné druhy leasingu a to: 

leasing operatívny (prevádzkový; operating lease) a leasing finančný (kapitálový; capital 

lease). 

Odlišnosť medzi operatívnym a finančným leasingom spočíva najmä v tom, či dôjde 

alebo nedôjde k zmene osoby vlastníka predmetu nájmu po uplynutí doby, na ktorú bola 

leasingová zmluva zjednaná. Legislatívny poriadok Českej republiky uvádza, že prenajímaný 

majetok (resp. prenajímaná služba) je vždy počas trvania zmluvy vlastníctvom prenajímateľa. 
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Operatívny (prevádzkový) leasing býva charakterizovaný ako krátkodobý až 

strednodobý prenájom, tzn., že doba prenájmu je obvykle kratšia než doba ekonomickej 

životnosti prenajatého majetku, (Autorský kolektív, 2012). Pokiaľ sa hovorí o dĺžke 

operatívneho leasingu jeho minimálna alebo aj maximálna hranica nie je žiadnym spôsobom 

limitovaná. Náklady spojené s údržbou, opravami či servisnými službami hradí prenajímateľ 

(zmluvne je možné ich previesť na nájomcu). Na strane nájomcu je povinnosť platiť 

nájomné
47

 za užívanie predmetu nájmu, nie však právo na jeho kúpu. Z toho vyplýva, že po 

uplynutí doby, na ktorú bola leasingová zmluva zjednaná dochádza k vráteniu predmetu 

nájmu späť prenajímateľovi. Môže však nastať aj situácia, že za určitých podmienok dôjde 

k odkúpeniu predmetu leasingu. Dôležitou charakteristikou prevádzkového leasingu je, že 

leasingová zmluva je vypovedateľná a osobou nesúcou všetky riziká vyplývajúce 

z vlastníctva majetku je prenajímateľ, (Valach, 2010).  

Podľa Valacha (2010) je ďaleko významnejším a rozšírenejším z hľadiska financovania 

podnikového majetku finančný resp. kapitálový leasing. Sú preň príznačné nasledujúce črty. 

Prvou z nich je dĺžka doby prenájmu, ktorá je takmer totožná s dobou ekonomickej životnosti 

predmetu leasingu. Leasingové splátky kryjú obstarávaciu cenu prenajatého zariadenia 

(vrátane súvisiacich nákladov ako sú úroky z úveru prenajímateľa v banke, ako aj ziskovej 

marže prenajímateľa). ZDP stanuje minimálnu dobu trvania finančného leasingu. Taktiež 

platí, že leasingová zmluva nemôže byť za normálnych podmienok vypovedateľná. Na rozdiel 

od operatívneho leasingu prenajímateľ neposkytuje starostlivosť o servis, opravu, údržbu, 

poistenie prechádzajúce na nájomcu. Spravidla zmluva o finančnom leasingu obsahuje aj 

právo zmeny vlastníctva predmetu po uplynutí doby nájmu. Rozdiel je aj v tom, že finančný 

leasing slúži k trvalému obstaraniu majetku formou splátok.  

Z vyššie uvedených charakteristík operatívneho a finančného leasingu sú v Tab. 3.1 

zaznamenané rozdiely medzi základnými druhmi leasingu. 

  

                                              
47

 Jednotlivé splátky (nájomné) od jednotlivých nájomcov pokrývajú náklady prenajímateľa vrátane amortizácie 

a ziskovej marže leasingovej spoločnosti. S touto formou leasingu sa nespája žiadna navýšená splátka v prospech 

prenajímateľa, nedochádza k prenosu rizík a úžitku spojeného s vlastníctvom predmetu nájmu. Podľa toho, čo už 

bolo povedané nájomca nemá zmluvný nárok na prechod vlastníckych práv od prenajímateľa. Podstatou 

prevádzkového leasingu je dočasné užívanie predmetu (ide napríklad o počítače, stavebné stroje a zariadenia, 

kancelárske stroje, dopravné prostriedky, ai.) za odplatu (úhradu). 
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Tab. 3.1 Komparácia operatívneho leasingu a finančného leasingu 

Parameter Operatívny leasing Finančný leasing 

Doba trvania leasingu 
Väčšinou krátkodobý, výnimočne 

i dlhodobý leasing 

Väčšinou dlhodobý či strednodobý 

leasing 

Životnosť majetku 
Výrazne dlhšia ako doba trvania 

leasingu 

Zodpovedá dĺžke, na ktorú bola 

uzatvorená leasingová zmluva 

Vlastnícke právo k predmetu 

leasingu po skončení leasingu 

Vlastníkom zostáva leasingová 

spoločnosť tzn. prenajímateľ 

Po odkúpení predmetu za 

zostatkovú cenu sa vlastníkom 

stáva nájomca 

Výpoveď leasingovej zmluvy 
Je možná ako zo strany nájomcu 

i prenajímateľa 

Je možná len zo strany 

prenajímateľa 

Vlastnícke riziká Na strane prenajímateľa Na strane nájomcu 

Poistenie a údržba predmetu 

leasingu 
Platí a zaisťuje prenajímateľ 

Platí nájomca, zaisťuje nájomca či 

prenajímateľ podľa podmienok 

stanovených v zmluve 

Zdroj: Autorský kolektív (2013). 

Členením leasingu na operatívny leasing a na finančný leasing, sa delenie rozhodne 

nekončí. Mnohí autori napr. Benda a kol. (2006) a Valach (2010) uvádzajú, že okrem vyššie 

vymedzených základných druhov leasingu existujú aj ich rôzne modifikácie, a tak dochádza 

k širšiemu členeniu tohto finančného nástroja, viď nižšie. 

Vo finančnom leasingu sa rozlišuje priamy finančný leasing (direct lease), nepriamy 

finančný leasing (predaj a spätný prenájom; sale and lease back) a leveraged leasing (pre tento 

výraz ešte neexistuje český ani slovenský ekvivalent, môže sa použiť „úverovaný leasing“). 

Za priamy finančný leasing je považovaný produkt, keď nájomca určí druh 

požadovaného majetku (príp. aj možného dodávateľa, podmienky dodávky, cenu zariadenia)  

a prenajímateľ (leasingová spoločnosť resp. výrobca či dodávateľ) spracuje podmienky 

leasingu (napr.: leasingové splátky, akontáciu a i.), obstará požadovaný majetok od výrobcu. 

Medzi prenajímateľom a nájomcom dôjde k zatvoreniu leasingovej zmluvy, na základe ktorej 

prenajímateľ poskytne nájomcovi predmet leasingu a ten začne splácať dohodnuté splátky. 

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o druh finančného leasingu, tak je nájomca zodpovedný za 

poistenie, dane a údržbu. 

Predajom a spätným prenájmom sa myslí taká situácia, keď vlastník príslušnej 

majetkovej hodnoty – predmetu (ktorý používa), predá túto hodnotu leasingovej spoločnosti, 

a tá ho ihneď prenajme späť (pôvodnému – prvotnému) podnikateľovi, od ktorého daný 

predmet kúpila – predajcovi, z ktorého sa na základe leasingovej zmluvy stane nájomca. 

Leasingová spoločnosť zaplatí podnikateľovi trhovú cenu majetku a podnikateľ postupne platí 

leasingové splátky, ktoré pokrývajú nielen trhovú cenu, ale aj súvisiace náklady a zisk 

(maržu) leasingovej spoločnosti. Z toho vyplýva, že súhrn leasingových splátok má vyššiu 
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hodnotu ako trhová cena, ktorú poskytla leasingová spoločnosť podnikateľovi. Výhodou pre 

nájomcu (podnikateľa) je, že súčasne má k dispozícii ako predmet nájmu tak aj finančné 

prostriedky, ktoré môže opäť reinvestovať, avšak vlastníckeho práva k prenajatému majetku. 

Po skončení doby prenájmu nájomca predmet leasingu odkúpi a stáva sa jeho majiteľom.  

K členeniu leasingu na priamy a nepriamy leasing sa môže použiť aj hľadisko, či 

leasingová spoločnosť súčasne vystupuje alebo nevystupuje ako výrobca. Za priamy leasing 

sa v tomto prípade posudzuje stav, keď výrobca majetku je zároveň leasingovou 

spoločnosťou. Nepriamym leasingom sa potom rozumie opačná situácia, tzn., že výrobca je 

samostatným subjektom predávajúcim svoje výrobky samostatnej leasingovej spoločnosti, 

ktorá ho prenajíma nájomcovi. 

Leveraged leasing je charakterizovaný vzťahom medzi nájomcom, prenajímateľom  

a veriteľom. Postavenie nájomcu je v tomto prípade obdobné ako u bežného leasingu (vo 

všeobecnosti) tzn., že si vyberie predmet nájmu, získava príjmy z užívania a spláca nájomné 

formou leasingových splátok. Prenajímateľ obstará pre nájomcu požadovaný majetok, ktorý 

môže kryť čiastočne vlastným kapitálom a na časť si požičia finančné prostriedky od veriteľa, 

ktorým môže byť banka či poisťovňa. 

Alternatívy finančného leasingu môžu mať podľa zostatkovej ceny na konci nájmu  

a podľa charakteru dojednaných splátok viaceré eventuality. Napríklad podľa zostatkovej 

ceny sa rozlišuje: leasing s plnou amortizáciou a leasing s čiastočnou amortizáciou (leasing so 

zostatkovou cenou). 

Za leasing s plnou amortizáciou sa považuje situácia, keď primárne leasingové obdobie 

je zhodné s ekonomickou dobou životnosti prenajímaného majetku. Výška splátok plne 

pokrýva náklady prenajímateľa spojené s obstaraním majetku, s činnosťou spoločnosti, 

vrátane dopredu stanoveného zisku. Spravidla na konci leasingu je zvyšková hodnota majetku 

nízka ba až nulová.
48

 

Na základe vyššie uvedených údajov o leasingu s plnou amortizáciou je možné logicky 

vyvodiť informácie o leasingu s čiastočnou amortizáciou. V tomto prípade nedôjde 

v priebehu primárneho leasingového obdobia k plnej úhrade prenajímateľových nákladov 

spojených s obstaraním majetku, tzn., že po ukončení zmluvy s jedným nájomcom 
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 Leasingová zmluva musí obsahovať informáciu o následnom disponovaní s majetkom (tzn. o disponovaní po 

ukončení leasingovej zmluvy). Predmet leasingu môže ostať u nájomcu, alebo sa vráti prenajímateľovi, 

u ktorého sa však už nepredpokladá ďalšie využívanie, (Valach, 2010). 
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prenajímateľ hľadá spôsob ako disponovať ešte nie plne odpísaným majetkom. Po ukončení 

prvej leasingovej zmluvy prenajímateľ preberá časť rizika viažucu sa s ďalším využívaním 

majetku, požaduje preto vyššiu hodnotu splátok. Existuje mnoho spôsobov ako sa dá situácia 

s neodpísaným majetkom vyriešiť napr.: predĺženie zmluvu s nájomcom, predaj majetku 

nájomcovi za cenu príbuznú zostatkovej cene, prenájom príp. predaj inému kupujúcemu. 

Pri dvoch spomenutých formách delenia leasingu podľa zostatkovej ceny, existuje aj 

leasing s deľbou zvyškovej hodnoty. Ide o formu leasingu, pri ktorej sa nájomca zaväzuje 

predať na konci doby leasingu majetok za dohodnutú minimálnu čiastku, ktorú dostane 

prenajímateľ. V prípade predaja majetku za vyššiu než dohodnutú minimálnu cenu, rozdiel sa 

delí medzi prenajímateľa a nájomcu. V prípade, ak je však cena nižšia než minimálna, 

nájomca je povinný prenajímateľovi rozdiel uhradiť. Uvedený leasingový variant má 

motivovať nájomcu k solídnemu zaobchádzaniu s prenajatým majetkom tak, aby bola zaistená 

čo najvýhodnejšia možnosť predaja či už v priebehu alebo na konci doby leasingu. 

Podľa možnosti resp. nemožnosti odkúpenia majetku na konci doby leasingu dochádza 

k deleniu leasingu na: leasing bez nároku na kúpu a leasing s nárokom na kúpu. 

Po ukončení nájmu pri leasingu bez nároku na kúpu pripadá zvyšková hodnota majetku 

leasingovej spoločnosti. Analogicky platí, že pri leasingu bez nároku na kúpu leasingová 

zmluva obsahuje aj nárok nájomcu na kúpu majetku na konci doby leasingu. Súčasne platí, že 

nájomca získava vlastnícke právo k majetku. 

V praxi platí, že leasingové splátky môžu byť flexibilné podľa požiadaviek ako 

prenajímateľa tak aj nájomcu, tzn., že splátky môžu mať rôzny charakter. Splátky sa môžu 

realizovať ako: pravidelné rovnaké splátky, postupne rastúce či klesajúce splátky, 

nepravidelné splátky, splátky odvodené od krivky produkcie, splátky akceptujúce sezónnosť 

výroby, navýšená prvá splátka s nasledujúcimi splátkami rôzneho typu, koncentrácia 

niekoľkých splátok v deň uzatvorenia zmluvy v kombinácii s nulovými splátkami ku koncu 

nájmu, záručné depozitum pred začiatkom leasingu s nasledujúcimi splátkami rôzneho 

charakteru príp. kombinácia uvedených foriem splátok.  

Pre zmluvné strany (ako pre prenajímateľa tak aj pre nájomcu) je podstatný význam 

i interval leasingových splátok, ktorý môže byť napr.: mesačný, štvrťročný alebo polročný. 

Menej vyskytujúcimi sa sú splátky ročné.  
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Podľa sídla prenajímateľa a nájomcu je možné leasing špecifikovať ako tuzemský 

leasing (zúčastnené strany majú sídlo v rovnakom štáte) alebo ako zahraničný leasing (keď 

jeden z partnerov má svoje sídlo v zahraničí). 

Podnájom
49

 (Subleasing) predstavuje ďalší prenájom predmetu leasingu len so súhlasom 

prvého prenajímateľa, ide o prenájom predmetu leasingu užívaného na základe zmluvy tretej 

osobe. Predmet leasingového podnájmu ostáva vo vlastníctve pôvodného poskytovateľa 

leasingu tzn. leasingové spoločnosti. Príjemca leasingu z primárnej leasingovej zmluvy 

prenáša na tretiu osobu prospech z úžitkovej hodnoty predmetu leasingu.  

V praxi je možné stretnúť sa i s pojmom leasingový podnájom. Je to prenájom majetku, 

ktorý je užívaný na základe leasingovej zmluvy tretej osobe. Ide o podpornú zmluvu 

k pôvodnej leasingovej zmluve; vlastníkom majetku zostáva leasingová spoločnosť. Pri 

zachovaní práv a povinností pôvodnej leasingovej zmluvy nájomcu (so súhlasom 

prenajímateľa) prenáša na tretiu osobu možnosť užívať predmet leasingu. Uplatňuje si teda, 

ak pôvodný nájomca nemôže dočasne používať najatý majetok (napr. kvôli jeho sezónnemu 

charakteru), alebo ak sa naskytne možnosť lepšieho zhodnotenia majetku. S leasingovým 

prenájmom často pracujú požičovne áut, ktoré si časť vozového praku obstarávajú formou 

leasingu. 

 

Výhody a nevýhody leasingu v Českej republike 

Leasing vďaka svojej pružnosti, variabilite a neustálemu vývoju, sprievodným službám 

a schopnosti vyhovieť individuálnym požiadavkám klientov, poskytuje množstvo výhod. 

Využívanie leasingu je predovšetkým podmienené jeho výhodnosťou pre podnikateľov. 

Výhody leasingu oproti obstaraniu investícií inými spôsobmi sú základnými motivačnými 

faktormi, ktoré vedú investorov v rozhodovacom procese k voľbe leasingu ako spôsobu 

obstarania investičného majetku. 

Hlavnou výhodou leasingu tohto spôsobu obstarania je, že nájomca nepotrebuje 

k nákupu majetku k dátumu nákupu veľký objem finančných prostriedkov (finančné 

prostriedky vo výške celej obstarávacej ceny majetku), lebo platby za leasing sú rozložené do 

dlhšieho časového obdobia. Poskytnutie finančného leasingu býva časovo menej náročné než 
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 Subleasing sa volí napr. v prípade dočasnej či sezónnej nevyužiteľnosti predmetu leasingu pôvodným 

príjemcom leasingu či pri možnosti lepšieho zhodnotenia leasingovej majetkovej hodnoty. 
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zjednanie bankového úveru. S leasingom sa neviažu také prísne podmienky či obmedzenia 

ako napr. pri úvere, z toho vyplýva, klient môže získať financovať svoj zámer v prípade, ak 

mu bolo poskytnutie úveru zamietnuté. Výhodou je tiež aj to, že nájomné (leasingové splátky) 

je za podmienok stanovených v § 24 ods. 2 písm. h), a § 24 ods. 4 – 6 ZDP daňovo uznaným 

nákladom (výdavkom). Leasing (na rozdiel od úveru) nepredstavuje účtovné zvýšenie 

zadlženosti operatívy (hoci z ekonomického hľadiska o zadlženosť ide), pretože fakticky 

vzniknutý záväzok z leasingovej zmluvy sa neprejaví v súvahe podniku ako položka 

zvyšujúca cudzie zdroje. O záväzkoch z leasingu sa účtuje v podmienkach ČR len 

v podsúvahovej evidencii.
 50

 

Leasing poskytuje výhody aj pre prenajímateľa, napr.: umožňuje diverzifikáciu 

finančných transakcií. Rozširujú sa tak možnosti pre úspešné finančné podnikanie  

a dosahovanie zisku. Zmenšuje podnikateľské riziko, pre vlastníka je jednoduchšie a lacnejšie 

získať späť prenajatý majetok, ako je tomu napr. v prípade hypotéky. Z pohľadu 

prenajímateľa reprezentuje leasing efektívne zhodnotený úver. Zhodnotiteľnosť úveru je 

meraná leasingovou maržou, ktorú nájomca platí za vlastnú leasingovú službu, ako aj 

doplnkové služby. Prenajímateľ môže eventuálne znižovať aj podnikateľské riziko, pretože je 

preňho ako vlastníka ľahšie získať prenajatý majetok, ako u iných foriem zábezpek (napr.  

v prípade hypotéky). Leasing za určitých podmienok môže zvýšiť ziskovú maržu, pretože 

vlastník pri vhodnej hospodárskej politike získava zdroje obyčajne lacnejšie ako záujemca  

o kúpu formou akéhokoľvek typu úveru na komerčnej báze. 

Nevýhoda leasingu spočíva v tom, že majetok počas doby prenájmu zostáva stále vo 

vlastníctve prenajímateľa. Nájomca
51

 v tomto prípade nemá možnosť uplatňovať do svojich 

                                              
50

 Leasing neviaže prevádzkový kapitál a šetrí likvidné prostriedky podnikateľa, tzn., že ich nemusí naraz           

v celom objeme vydať na kúpu potrebného predmetu, ale môže formou nájomného platiť iba určitú a zostatok 

prostriedkov priebežne venovať na rozvoj podnikania a do prevádzkovej sféry, nájomca môže vlastný kapitál 

použiť na svoje vlastné účely; poskytuje výhody cash – flow splátky nájomného umožňujú rozpočtovanie            

a prognózy tejto finančnej kategórie a bezprostredne neohrozujú likviditu nájomcu; je to spôsob, ako získať na 

dlhodobé užívanie väčšie majetkové zložky bez zvýšenia aktív nájomcu (niekedy sa tomu hovorí aj 

„mimobilančné“ získanie majetku), a preto tento nepotrebuje kapitál na jeho finančné krytie. V praxi je bežným 

javom, že leasingová spoločnosť má podpísané dohody o spolupráci s poisťovňami, sprostredkuje poistenie 

alebo i pripoistenie lacnejšie ako individuálny zmluvný partner poisťovne, ako aj dohody o spolupráci so 

špeditérskymi firmami, získavajú pri transporte nižšie ako individuálny záujemca o prepravu. Poistenie predmetu 

leasingu môže byť lacnejšie z dôvodu množstva klientov leasingovej spoločnosti, ktorá dostane od poisťovne 

zľavu. 
51

 Nevýhodou pre nájomcu je, že leasing je drahšiu formou financovania ako úver, pretože súčasťou nájomného 

býva spravidla zisk leasingovej spoločnosti a všetky náklady s leasingom spojené. Nájomné značne prevyšuje 

kúpnu cenu prenajatého majetku. Táto nevýhoda je kompenzovaná vysokou výrobnou efektívnosťou najatého 

výrobného zariadenia, neexistencia odpisov, resp. ich minimálny rozsah po skončení leasingu zvyšuje základ 

dane z príjmov u nájomcu a následné zvýšenie dane v období po ukončení leasingu môže dosiahnuť čiastku 
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daňovo uznaných nákladov (výdavkov) daňové odpisy tohto majetku
52

. Práva nájomcu sú 

obmedzené (nemá vlastnícke právo a na technické zhodnotenie je potrebný súhlas 

prenajímateľa – kto ich bude hradiť). Vypovedanie zmluvy zo strany nájomcu je veľmi 

náročné a tiež možné problémy, ktoré nájomcovi vznikajú v prípade, keď je prenajatý majetok 

napr. odcudzený. Jednoduchšia administratívna náročnosť pri leasingu býva vykúpená vyššou 

hodnotou celkovej úhrady. Za predpokladu finančných problémov prenajímateľa (leasingovej 

spoločnosti) môže byť predmet finančného leasingu predmetom konkurzu. 

Nevýhoda leasingu u prenajímateľa spočíva vo vysokých nárokoch na kapitál. Výrobky 

kupuje v plnej výške ich ceny a nepredáva, ale prenajíma ich – zaplatené teda dostane neskôr 

vo forme splátok nájomného. Leasing je preto často vykonávaný bankami alebo ich 

dcérskymi spoločnosťami, ktoré majú relatívny dostatok voľných zdrojov. Ďalším negatívom 

je riziko zbankrotovania leasingového nájomcu a následného ďalšieho neprenajatia, resp. 

nepredanie predmetu leasingu; výška leasingových splátok je takmer vždy fixná, z toho 

vyplýva možnosť straty pri náraste inflácie a bankových úrokoch. 

 

V prípade rozhodnutia financovať svoje potreby formou leasingu, je nevyhnutné vedieť, 

koľko finančných prostriedkov bude takýto spôsob obstarania majetku (podnikateľský) 

subjekt stáť. Na základe nižšie uvedených parametrov (leasingovej ceny, leasingového 

koeficientu, leasingovej splátky a mimoriadnej splátky), ktorým je venovaná nasledujúca časť 

podkapitoly, si budúci nájomca môže sám vypočítať, aká alternatíva je pre neho primeraná.  

Celková leasingová cena je cena, ktorú platí nájomca prenajímateľovi. Zahrňuje zisk 

prenajímateľa a postupné splátky vstupnej ceny majetku, leasingovú maržu prenajímateľa, 

ktorá sa skladá z prenajímateľových nákladov spojených s prenajatým majetkom (napr. úroky 

z úveru, ktorý si leasingová spoločnosť berie na obstaranie majetku, ktorý potom prenajíma 

                                                                                                                                             
porovnateľnú s „daňovými úsporami“ z obdobia leasingu. Výsledným efektom potom nie je zníženie dane           

z príjmov, ale posun jej platby do časovo vzdialenejšieho obdobia. Po skončení leasingu, prechádza do 

vlastníctva nájomcu väčšinou už odpísaná alebo takmer odpísaná hodnota. Je nutné brať do úvahy aj prenesenie 

vlastníckych rizík na nájomcu a obmedzenie užívateľských práv nájomcu obsahom leasingovej zmluvy.             

V prípade bankrotu leasingovej spoločnosti, nájomca vráti predmet leasingu prenajímateľovi. Počas trvania 

kontraktu nájomca vo väčšine prípadov nemá možnosť predať alebo vrátiť zariadenie, čo by mu umožnilo 

korigovať predchádzajúce chybné rozhodnutie. 
52

 Pri kúpe na úver môže vlastník uplatňovať do daňových nákladov (výdavkov) daňové odpisy. Pri obstaraní 

formou leasingu je hlavný daňovým nákladom (výdavkom) nájomné, do ktorého sú odpisy iba nepriamo 

premietané prenajímateľom. Výnimku tvorí prenajatý nehmotný majetok, ktorý môže na základe § 32a ods. 3 

ZDP odpisovať okrem vlastníka tiež nájomca a ďalej technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku 

a tzv. iný majetok podľa ZDP, sú hradené nájomcom, pokiaľ sú splnene podmienky ZDP. 
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nájomcovi, prípadne poplatky banke za vedenie úverových účtov, iné správne náklady 

spojené s leasingom). Celková výška leasingovej ceny je daná súčtom jednotlivých 

leasingových splátok vrátane vyššej splátky
53

 na počiatku leasingu a budúcej kúpnej ceny 

predmetu leasingu. 

Pri financovaní majetku formou finančného leasingu sa okrem leasingovej ceny používa 

aj ukazovateľ s názvom leasingový koeficient
54

, ktorý udáva o koľko je vyššia leasingová cena 

prenajatého majetku oproti obstarávacej cene majetku. 

Leasingová splátka je (pravidelná) platba, ktorú uhrádza nájomca prenajímateľovi za 

právo užívať predmet leasingu, dohodnutá v leasingovej zmluve (príp. v splátkovom 

kalendári). 

 

Po všeobecnom charakterizovaní rôznych druhov leasingu, po vymedzení pozitívnych 

a negatívnych stránok a pojmov súvisiacich s leasingovým financovaním, bude nasledujúca 

časť kapitoly venovaná rozboru leasingového financovania z pohľadu zmluvných vzťahov, 

daňovej úpravy ako aj úpravy účtovania a vykazovania leasingu, ktorou sa možno riadiť pri 

uzatváraní zmlúv o leasingu i počas doby leasingu ako na strane prenajímateľa tak na strane 

nájomcu v Českej republike.   

3.2.2 Právna úprava leasingového financovania v Českej republike 

Právny aspekt leasingu spočíva v tom, že ide o zmluvný (právny) vzťah, v ktorom sa 

stretávajú viaceré subjekty. V Českej republike je to najčastejšie dodávateľ, prenajímateľ 

a nájomca. Prenajímateľom je osoba, ktorá majetok kupuje od dodávateľa a za úplatu ho 

poskytuje nájomcovi do užívania počas doby prenájmu. Vlastníkom majetku je prenajímateľ 

(leasingová spoločnosť), ktorý spolu s nájomcom uzatvárajú leasingovú zmluvu. 

                                              
53

 Vyššia splátka na počiatku finančného leasingu resp. prvá zvýšená splátka je čiastka, ktorú je povinný nájomca 

uhradiť pri uzatváraní leasingovej zmluvy. Jej výška sa pohybuje v intervale 10 – 60 % z obstarávacej ceny 

predmetu leasingu. Spravidla sa hodnota vyššej splátky požaduje vo výške 30 %. Táto splátka môže byť 

považovaná za mimoriadnu (tiež označovanú nutnú či prvú splátku), alebo za zálohu na budúcu kúpnu cenu po 

ukončení finančného leasingu, či za finančnú zálohu na budúce splátky. Viac o vyššej splátke finančného 

leasingu je uvedené v podkapitole 3.2.2.3 Finančný leasing z účtovného pohľadu podnikateľských subjektov.). 
54

 Výška leasingového koeficientu tak na prvý pohľad hovorí, aký násobok obstarávacej ceny prenajatého 

majetku zaplatí nájomca prenajímateľovi za dobru trvania leasingovej zmluvy. Jeho výška umožňuje základné 

(nie však jediné) orientačné meradlo pre zhodnotenie ponúk jednotlivých leasingových spoločností. 
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Leasing je v ČR upravovaný občiansko-právnymi a obchodno-právnymi normami 

v oblasti zmluvných vzťahov, ktorých dopady sa prejavujú v oblasti daní, účtovníctva  

a vykazovania. 

3.2.2.1 Zmluvná úprava leasingu v Českej republike 

V oblasti zmluvných vzťahov v Českej republike sa výraz leasing priamo nevyskytuje  

a je nahradzovaný pomenovaním nájom, prenájom či výpožička (vysvetlenie viď nižšie). 

Z uvedeného dôvodu medzi základné právne normy upravujúce túto problematiku t. j. pre 

zmluvy uzatvorené do 31. 12. 2013 sú:  

 zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že leasingová zmluva nie je definovaná (vymedzená) ani 

v uvedených ustanoveniach obchodného zákonníka a občianskeho zákonníka, zmluvné strany 

spíšu špecifickú (inominátnu, nepomenovanú) zmluvu v zmysle § 51 a § 49 občianskeho 

zákonníka, ktorej cieľom je prevod vlastníckeho práva k predmetu leasingu po skončení 

prenájmu, (Autorský kolektív, 2013). 

Ustanoveniami, ktorými je možné sa riadiť pri leasingu (resp. nájmu, prenájmu či 

výpožičke) sú ustanovenia právnych predpisov, ktoré sa týkajú nasledujúcich zmlúv. 

Zmluva o výpožičke je upravovaná v občianskom zákonníku v § 659 až § 662. Touto 

zmluvou vznikne vypožičiavateľovi právo vec počas dohodnutej doby bezplatne užívať. 

Požičiavateľ je povinný prenechať vypožičiavateľovi vec v stave spôsobilom k riadnemu 

užívaniu. Ak nie je dohodnuté inak, nesmie vypožičiavateľ ponechať vec inému používaniu. 

Požičiavateľ môže požadovať vrátenie veci i pred skončením stanovenej doby zapožičania, 

v prípade, že vypožičiavateľ vec neužíva riadne alebo že ju užíva v rozpore s účelom, 

ktorému slúži. 

Nájomná zmluva (§ 663 až § 723 občianskeho zákonníka). Rozdiel medzi nájomnou 

zmluvou a zmluvou o výpožičke spočíva predovšetkým v tom, že nájom sa uskutočňuje za 

odplatu (úhradu). Z tohto dôvodu je nájomná zmluva základom vytvorenia právneho vzťahu 

chápaného z hľadiska leasingu ako operatívny leasing. V § 663 až § 684 sú riešené všeobecné 

náležitosti nájomného vzťahu, je vymedzený pojem nájom a definované ustanovenie  
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o skončení nájmu. Taktiež je dôležité spomenúť § 721 až § 723, kde sú upravené zvláštne 

ustanovenia o podnikateľskom nájme vecí hmotných. 

Zmluva o nájme podniku je upravená obchodným zákonníkom v § 488b až § 488i. Touto 

zmluvou sa prenajímateľ zaväzuje prenechať svoj podnik nájomcovi, aby ho samostatne 

prevádzkoval a riadil na vlastné náklady a nebezpečenstvo a aby z neho poberal úžitky. 

Zmluva o nájme dopravného prostriedku sa nachádza sa v § 630 až § 637 obchodného 

zákonníku. Prenajímateľ sa v nej zaväzuje prenechať nájomcovi dopravný prostriedok 

k dočasnému užívaniu a nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné. Musí byť vyhotovená  

v písanej podobe. 

Zmluva o kúpe prenajatej veci, ktorú upravuje § 489 až § 496 obchodného zákonníka. 

Postupujeme podľa nej pri odkúpení najatého majetku, tzn. že má nenahraditeľnú rolu pri 

finančnom leasingu, (Valouch, 2012). 

Podľa vyššie uvedených informácií v legislatívnej úprave Českej republiky leasingová 

zmluva nie je definovaná, ale to neznamená, že v praxi sa takáto zmluva neuzatvára 

(nevyskytuje). Pri uzatváraní leasingovej zmluvy sa využíva § 273 ods. 1 až 3 obchodného 

zákonníka, podľa ktorých platí, že: časť obsahu zmluvy je možné určiť taktiež s odkazom na 

všeobecné obchodné podmienky
55

 vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami 

alebo s odkazom na iné obchodné podmienky, než sú stranám uzatvárajúcim zmluvu známe 

alebo k návrhu priložené. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami 

obchodných podmienok uvedených v prechádzajúcej vete (teda pred ustanoveniami  

v § 273 ods. 1.). K uzatvoreniu zmluvy je možné použiť zmluvné formuláre používané  

v obchodnom styku. 

Od 1. januára 2014 nadobudli v Českej republike účinnosť nové právne predpisy, a to: 

 zákon č. 89/2012 Zb., „nový“ občiansky zákonník (ďalej len NOZ), 

 zákon č. 90/2012 Zb., o obchodných korporáciách (ďalej len ZOK
56

), 

                                              
55

 Všeobecnými obchodnými podmienkami sa myslia podmienky leasingu hnuteľných vecí. Tieto podmienky, sú 

vytvorené Českou leasingovou a finančnou asociáciou (ďalej len ČLFA), ktoré je možné nájsť oficiálnych 

internetových stránkach www.clfa.cz. 
56

 ZOK predstavuje špecializovaný zákon, vyhradený pre právnu úpravu obchodných spoločností a družstiev, 

ktorý nahradí doterajší obchodný zákonník, (Havel a kol., 2012). ZOK upravuje všetky formy obchodných 

spoločností (tzn. spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovou spoločnosť, komanditnú spoločnosť, verejnú 

obchodnú spoločnosť, európsku spoločnosť a európske hospodárske záujmové združenia) a družstva (bytové 

družstvo, sociálne družstvo, európske družstvo a pod.). Dôvod uvedenej zmeny spočíva v tom, že z množstva 

noviel, ktoré boli zrealizované niekedy nebolo jasné, akým zákonníkom (občianskym či obchodným) sa majú 

právne vzťahy riadiť. ZOK zaviedol (pre už zavedené názvoslovie) nové pojmy (napr. obchodné korporácie je 
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 zákon č. 91/2012 Zb., o medzinárodnom práve súkromnom (ďalej len nový ZMPS
57

). 

NOZ reaguje na potrebu zmeny v súkromnom práve. Doterajší občiansky zákonník bol 

prijatý v roku 1964. Od tej doby bol už mnohokrát novelizovaný. Vychádza z pomerov 

uplatňovaných v 60-tych rokoch a z vtedajších názorov na súkromné právo. To zapríčinilo 

jeden z najväčších nedostatkov tohto zákonníku, ktorou bola roztrieštenosť úpravy 

občianskoprávnych vzťahov v niekoľkých rôznych právnych predpisoch. NOZ klade dôraz na 

národné (české) demokratické právne tradície, ale súčasne i na princípy a štandardy 

súkromného práva v Európe. 

V NOZ je problematika finančného leasingu upravovaná ustanoveniami, ktoré sa týkajú 

výprosy, vypôžičky, nájmu, pachtu a zapôžičky.
 
 

Zmluvou o výpožičke (§ 2193 až § 2200) požičiavateľ prenechá vypožičiavateľovi 

nezuživateľnú vec a zaväzuje sa mu umožniť jej bezplatné dočasné užívanie. Ustanovenia 

týkajúce sa výpožičky nevyžadujú vymedzenie doby trvania tejto zmluvy. V § 2196 sa 

uvádza, že vypožičiavateľ je povinný začať vec užívať bezodkladne po jej prenechaní, a vrátiť 

ju po splnení účelu.
58

 

Výprosa (§ 2189 až § 2192) sa od výpožičky odlišuje tým, požičiavateľ prenecháva 

vyprosníkovi vec k bezplatnému užívaniu a to bez zjednanej doby či účelu používania. 

Požičiavateľ môže požadovať jej vrátenie podľa vlastného uváženia a výprosník musí jeho 

žiadosti ihneď vyhovieť. Z uvedeného vplýva, že zákon nezaručuje výprosníkovi právo vec 

užívať (na rozdiel od vypožičiavateľa).
59

  

Podľa nájomnej zmluvy (§ 2201 až § 2331) sa prenajímateľ zaväzuje prenechať 

nájomcovi vec k dočasnému užívaniu a nájomca sa zaväzuje platiť za to prenajímateľovi 

                                                                                                                                             
novým pojmom pre obchodné spoločnosti a družstvá; obchodný závod predstavuje nový pojem pre podnik; pod 

výrazom pobočka sa myslí organizačná zložka; v ZOK sa objavujú aj úplne nové pojmy, ako napr.: lojalita (viď 

§ 51 ods. 1 ZOK). 
57

 K 31. 12 2013 prestáva platiť zákon č. 97/1963 Zb., o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom       

a od 1. 1. 2014 nadobudne účinnosti nový zákon č. 91/2012 Zb., o medzinárodnom práve súkromnom, viď 

Ministerstvo spravedlnosti ČR (2013). 
58

 Podľa § 2198 požičiavateľ sa nemôže domáhať predčasného vrátenia veci; výnimkou môže byť, ak užije 

vypožičiavateľ vec v rozpore so zmluvou; alebo ak potrebuje požičiavateľ vec nevyhnutne skôr z dôvodu, ktorý 

nemohol pri uzavretí zmluvy predvídať, môže sa domáhať jej predčasného vrátenia (ale len ak to bolo zjednané). 
59

 Výprosník nemôže vec vrátiť v dobe, kedy by tým spôsobil požičiavateľovi komplikácie, jedine, ak s tým 

požičiavateľ súhlasí. Škodu na veci výprosník nahradí požičiavateľovi, ak sa preukáže, že vec užíval 

primeraným spôsobom. 
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nájomné
60

. Prenajať je možné nehnuteľnú i hnuteľnú vec ako aj časť nehnuteľnej veci. Nájom 

znamená dočasné, úplatné prenechanie užívacieho práva k veci. 

V prípade, ak má užívateľ právo požívať (t. j. poberať z veci jej plody a výnosy), 

nejedná sa o nájom, ale o pacht. Pachtovnou zmluvou (§ 2332 až § 2357) sa „propachtovatel“ 

zaväzuje prenechať „pachtýři“ vec k dočasnému užívaniu a požívaniu a „pachtýř“ sa zaväzuje 

platiť „propachtovateli“ „pachtovné“
 61

 alebo poskytnúť pomernú časť výnosov z veci. 

„Pachtýř“ sa stará o „propachtovanou“ vec ako riadny hospodár. § 2349 až § 2357 sa 

vzťahujú na pacht závodu (v legislatívnej úprave platnej do 31. 12. 2013 sa jednalo o nájom 

podniku). 

NOZ sa prinavracia ku klasickému označeniu zápožičky (namiesto doterajšieho pojmu 

pôžička). S touto zmenou súvisí aj zmena označenia zmluvných strán z veriteľa na 

„zapůjčitele“ a z dlžníka na „vydlužitele“. Zmluvou o zapôžičke (§ 2390 až § 2394) vznikne, 

ak prenechá „zapůjčitel vydlužiteli“ zastupiteľnú vec tak, aby ju užil podľa ľubovoľnosti a po 

čase vrátil vec rovnakého druhu, viď § 2390 NOZ.
62

 

Zmluva o úvere
63

 (§ 2395 až § 2400) je až na drobné úpravy prevzatá z pôvodného 

obchodného zákonníka. Zmena nastala aj v označení zmluvných strán miesto veriteľa sa 

používa v NOZ označenie úverujúci (poskytovateľ úveru) a pre označenie dlžníka 

úverovaný.
64

  

Kúpa je v NOZ upravená v § 2079 až § 2183. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, 

že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke 

právo k nej. Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu  

(§ 2079 ods. 1 NOZ). 

                                              
60

 Nájomné sa platí mesačne pozadu. 
61

 Splatnosť (poľnohospodárského) pachtovného je k dňu 1. 10. Za predchádzajúci rok, viď § 2346 NOZ. 
62

 Ak neurčí zmluva, kedy má byť zapôžička vrátený, splatnosť závisí na vypovedaní zmluvy. Ak nie je              

o výpovedi zjednané nič iného, je výpovedná doba šesť týždňov, viď § 2393 ods. 1 NOZ. Pri peňažnej zapôžičke 

je možné zjednať úroky, viď § 2392 ods. 1 NOZ, avšak pri nepeňažnej zapôžičke je možné zjednať miesto 

úrokov plnenie primeraného väčšieho množstva alebo veci lepšej akosti, ale rovnakého druhu, viď § 2392 ods. 2 

NOZ. 
63

 Zmluvou o úvere sa úverujúci zaväzuje, že úverovanému poskytne na jeho požiadanie a v jeho prospech 

peňažné prostriedky do určitej čiastky, a úverovaný sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť 

úroky, viď § 2395. 
64

 Pokiaľ sa zmluva o úveru viaže len na určitý účel, môže úverujúci obmedziť poskytnutie peňazí iba na plnenie 

povinnosti úverovaného vzniknutých v súvislosti s týmto účelom, viď § 2398 ods. 2 NOZ. Úverovaný má 

povinnosť vrátiť úverujúcemu poskytnuté peňažné prostriedky v dohodnutej dobe, inak do mesiaca odo dňa, 

kedy bol o vrátenie požiadaný (§ 2399 ods. 1 NOZ).Ak úverovaný použije peňažné prostriedky na iný ako určitý 

účel, môže úverujúci od zmluvy odstúpiť a požadovať, aby úverovaný bez zbytočného odkladu vrátil, čo od neho 

získal, i s úrokmi. A to platí aj vtedy, ak je použitie peňazí k zmluvnému účelu nemožné, viď § 2400 NOZ.  
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Podľa Kolberga a kol. (2012) od 1. 1. 2014 je právna úprava inominátnych zmlúv 

uvedená v § 1746 a nasledujúcich v NOZ. 

3.2.2.2 Daňové hľadisko leasingového financovania v Českej republike 

Pri rozhodovaní o spôsobe financovania potrieb predovšetkým u podnikateľských 

subjektov je potrebné poznať aj daňové dopady vybranej formy obstarania majetku. Pre 

problematiku leasingu z daňového pohľadu sú kľúčové právne predpisy: 

 zákon č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZDP“),  

 zákon č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „ZDPH“), 

 pokyn Ministerstva financií Českej republiky č. D-300, k jednotnému postupu pri 

uplatňovaní niektorých ustanovení ZDP (ďalej len „D-300“). 

 

Finančný leasing vo vzťahu k dani z príjmov v Českej republike 

ZDP do 31. 12. 2013 pojem finančný leasing vymedzoval len ako finančný prenájom 

s následnou kúpou najatého hmotného majetku. Nápomocná v tomto ohľade nebola ani 

novelizácia obchodného zákonníka, ktorá taktiež v úprave súkromného práva Českej 

republiky nedefinuje pojem finančný leasing. Novelizácia ZDP účinná od 1. 1. 2014 však 

tento stav zmenila, pretože z pohľadu ZDP predstavuje finančný leasing špecifickú kategóriu 

(obstarávania majetku). Podľa nového ustanovenia v § 21d ZDP sa finančným leasingom pre 

účely dani z príjmov rozumie prenechanie veci (s výnimkou veci, ktorá je nehmotným 

majetkom) vlastníkom k užívaniu užívateľovi za úhradu, pokiaľ je pri vzniku zmluvy zjednané, 

že: po uplynutí zjednanej doby prevedie vlastník užívanej veci vlastnícke právo k nej na 

užívateľa veci (za kúpnu cenu alebo bezplatne) a zjednané právo
65

 užívateľa na prevod.
66

 

                                              
65

 Podľa predchádzajúcej právnej úpravy (ZDP) sa opčné právo za finančný leasing nepovažovalo. Podľa 

aktuálne právnej úpravy platí, že opčné právo musí byť v zmluve zjednané už v okamihu jej zjednania. 

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o „právo“ nie o „povinnosť“ prevodu, toto právo môže, ale nemusí byť využité. 
66

 Finančný leasing sa od nájmu a pachtu odlišuje tím, že obsahuje opčné právo užívateľa (po splnení zmluvných 

podmienok) na prevod predmetu finančného leasingu do jeho vlastníctva. Predmet finančného leasingu zostáva 

až do okamihu jeho prevodu vo vlastníctve poskytovateľa leasingu.  

Finančný leasing podľa § 21d ZDP zahrňuje zmluvy nájomné, zmluvy majúce povahu zmlúv pachtovných 

zmluvy, príp. obdobných, ak je ich predmetom dočasné užívanie veci za úplatu s následným prevodom 

vlastníckeho práva. 
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Na finančný leasing sa nevzťahujú ustanovenia ZDP o nájme. V prípade, ak však dôjde 

k predčasnému ukončeniu finančného leasingu, alebo po uplynutí zjednanej doby nenastane 

prevod vlastníckeho práva na užívateľa bude sa finančný leasing považovať spätne od 

okamihu uzatvorenia zmluvy za nájom. 

Zavedením výrazu finančný leasingu v ZPD nedochádza k zmenám daňovej 

uznateľnosti nájomného (po novom „úplaty“= platby za finančný leasing) tzn., že sa 

zachováva požiadavka minimálnej doby trvania finančného leasingu a požiadavka na výšku 

kúpnej ceny. Obdobne oplatia aj obmedzenia o predčasnom ukončení finančného leasingu, 

a to s cieľom daňového zrovnoprávnenia obstarávania majetku bežnou kúpou 

a prostredníctvom finančného leasingu,
67

. Uhradené platby za finančný leasing sú pre 

nájomcu daňovo uznateľným nákladom (podľa ustanovení v § 24 ods. 2 písm. h) bod 2 a 3 

ZDP). 

Ďalšími kritériami pre posúdenie daňovej uznateľnosti platby za finančnom leasingu sú 

v prípade riadneho ukončenia leasingovej zmluvy (od 1. 7. 2010) nasledujúce podmienky
68

  

v § 24 ods. 4. ZDP, podľa ktorých platí, že nájomné z finančného prenájmu s následnou 

kúpou najatého hmotného majetku, ktorý je možné podľa ZDP odpisovať, sa uznáva ako 

výdavky (náklad), ak: 

 doba nájmu hmotného majetku
69

 činí aspoň minimálnu dobu odpisovania uvedenú  

v § 30 ods. 1. V prípade hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny  

2 až 6 podľa prílohy č. 1 k ZDP je možné dobu nájmu
70

 skrátiť až o 6 mesiacov. Doba 

nájmu hmotného hnuteľného majetku činí aspoň minimálnu dobu odpisovania uvedenú  

v § 30 ods. 1. Pri hmotnom hnuteľnom majetku, ktorý je zaradený v odpisovej skupine 

                                              
67

 Z uvedeného vyplýva, že (od roku 2009) nie je možné využívať výhody rýchleho zahrnutia nákladov v podobe 

splátok do daňovo uznateľných nákladov (oproti postupnému zahrňovaniu vstupnej ceny do daňových nákladov 

prostredníctvom daňových odpisov). 
68

 Podmienky sa menia v závislosti aktuálnej ekonomickej situácie. Napríklad v čase po prepuknutí ekonomickej 

(finančnej) krízy existovala možnosť zrýchleného zahrnutia nájmu do daňových nákladov a vlastník predmetu 

nájmu ho mohol odpísať počas 24 mesiacov. 
69

 Novelou ZDP účinnou od 1. 1. 2008 skončila daňová výhodnosť finančného leasingu pre novouzatvorené 

leasingové zmluvy. Uvedeným dňom nastalo zjednotenie minimálnej doby trvania finančného leasingu 

a minimálnej doby odpisovania leasovaného majetku. Z uvedeného vyplýva, že do konca roku 2007 bolo možné 

finančný leasing uzavrieť na dobu troch rokov a počas tejto doby mohol prenajímateľ leasovaný predmet úplne 

odpísať, tzn., že na miesto štyroch rokov pre automobily v odpisovej skupine 1a, resp. miesto 5 rokov 

v odpisovej skupine 2 bolo možné tento majetok odpísať len za tri roky. Tým sa umožnil rýchlejší prenos 

obstarávacej ceny do daňových vádavkov v porovaní s odpisovaním neleasovaného majetku, pretože doba troch 

rokov je kratšia než doba odpisovania v skupinách 2 a 3. Z uvedeného dôvodu od roku 2008 finančný leasing 

stratil svoju atraktivitu pre mnohých poplatníkov, (Kolektív autorů, 2011). 
70

 Doba nájmu sa počíta odo dňa, kedy bola vec nájomcovi prenechaná v stave spôsobilom k obvyklému 

užívaniu, tzn., že majetok musí slúžiť na účel, pre ktorý je obstaraný. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx#par30
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/prilos2.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/prilos2.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx#par30
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/prilos2.aspx
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2 alebo 3 podľa prílohy č. 1 k ZDP je možné dobu nájmu skrátiť až o 6 mesiacov.  

V prípade nehnuteľnosti musí doba nájmu trvať najmenej 30 rokov (viď Tab. 3.2),  

Tab. 3.2 Prehľad minimálnej doby odpisovania majetku a doby trvania leasingovej zmluvy podľa jednotlivých 

skupín odpisovania 

Odpisová skupina Minimálna doba odpisovania majetku Minimálna doba trvania leasing. zmluvy 

1 3 roky  36 mesiacov 

2 5 rokov  54 mesiacov 

3 10 rokov 114 mesiacov 

4 20 rokov 
20 rokov hnuteľné veci 

30 rokov nehnuteľnosti 

5 30 rokov 30 rokov nehnuteľnosti 

6 50 rokov 30 rokov nehnuteľnosti 

Zdroj: § 30 ZDP. 

 po ukončení doby nájmu (podľa predošlého bodu) nasleduje bezprostredne prevod 

vlastníckych práv
71

 k predmetu nájmu medzi vlastníkom (prenajímateľom, leasingovou 

spoločnosťou) a nájomcom. Súčasne platí, že kúpna cena najatého hmotného majetku nie 

je vyššia než zostatková cena vypočítaná zo vstupnej ceny evidovanej u prenajímateľa, 

ktorú by predmet nájmu mal pri rovnomernom odpisovaní podľa § 31 ods. 1 písm. a) ZDP 

k dátumu predaja,
72

 po ukončení finančného prenájmu s následnou kúpou najatého 

hmotného majetku zahrnie nájomca odkúpený majetok do svojho obchodného majetku. 

 v prípade, ak je doba nájmu kratšia, ako je stanovené v prvej podmienke
73

, uznáva sa 

nájomné pri splnení ostatných podmienok, ako výdavok (náklad) u nájomcu len ak kúpna 

cena stanovená
74

 pri hmotnom majetku (odpisovanom) nebude nižšia ako zostatková 

cena
75 

vypočítaná rovnomerným spôsobom zo vstupnej ceny u prenajímateľa (vlastníka) 

počas doby, keď mohol byť tento majetok odpisovaný. 

 

Novelizáciou ZDP účinnou od 1. 1. 2014 sa nezmenil ani postup vzťahujúci sa 

k technickému zhodnoteniu leasovaného majetku. Pokiaľ sa užívateľ (nájomca) rozhodne 

zrealizovať úpravy na majetku, ktorý obstaral finančným leasingom, môže tak učiniť na 

                                              
71

 K prevodu vlastníckych práv dochádza na základe odkúpenia predmetu leasingu nájomcom. Dokladom 

k tomuto úkonu je v praxi najčastejšie faktúra vystavená leasingovou spoločnosťou 
72

 V prípade, ak by ku dňu kúpy prenajatá vec bola plne odpísaná (zostatková cena by bola nulová) táto 

podmienka sa považuje za bezpredmetnú a čiastka odkúpenia najatého predmetu môže byť stanovená 

v ľubovoľnej výške, bez toho, aby bola ovplyvnená daňová účinnosť splátok. 
73

 Podľa § 24 ods. 4 písm. a) ZDP. 
74

 Podľa § 24 ods. 5 písm. a) ZDP. 
75

 Pri výpočte zostatkovej ceny osobného automobilu sa vychádza zo vstupnej ceny vrátane DPH. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/prilos3.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx#par31
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základe súhlasu
76

 prenajímateľa, pretože prenajatý majetok, je počas celej doby trvania 

leasingovej zmluvy vo vlastníctve leasingovej spoločnosti (prenajímateľa). V prípade, že by 

úpravy majetku prekročili čiastku 40 000 Kč
77

, jednalo by sa o technické zhodnotenie. Za 

technické zhodnotenie sa podľa § 33, ods. 1 ZDP považujú: výdavky na dokončenie 

nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukciu a modernizáciu majetku, pokiaľ 

prevýšili u jednotlivého majetku v úhrne v zdaňovacím období čiastku 40 000 Kč. Významné 

je aj ustanovenie § 33 ods. 4 ZDP, ktoré hovorí, že: „technickým zhodnotením sú taktiež 

výdavky podľa ods. 1, pokiaľ ich hradí budúci nájomca na cudzom hmotnom majetku 

 v priebehu jeho obstarávania za podmienky, že sa stane nájomcom tohto hmotného majetku 

alebo jeho časti, a vlastník (prenajímateľ) tohto hmotného majetku nezahrnie výdavky 

vynaložené budúcim nájomcom do vstupnej ceny“.
78

  

 

Finančný leasing a daň z pridanej hodnoty 

ZDPH v súčasnosti nedefinuje pojem finančný leasing (resp. finančný prenájom).  

V roku 2009 vstúpila do platnosti novela ZDPH, podľa ktorej sa finančný prenájom rozpadá 

na dva druhy plnenia v závislosti na tom, ako príslušná leasingová (nájomná) zmluva 

upravuje prechod vlastníctva po skončení zmluvy. Záleží na samotnom znení uzatvorenej 

zmluvy.  

V prípade, ak bude v zmluve jednoznačne zakotvená povinnosť nájomcu odkúpiť 

predmet prenájmu, vyplýva teda zo zmluvy, že pôjde o dodanie tovaru
79

.  

V situácii, keď zmluva bude obsahovať ustanovenie o tom, že nájomca má iba 

oprávnenie na odkúpenie predmetu prenájmu, pôjde o poskytnutie služby
80

. 

                                              
76

 Pokiaľ by nájomca nedostal súhlas s odpisovaním technického zhodnotenia, môže začať s jeho odpisovaním až 

po odkúpení a následnom zaradení predmetu leasingu do svojho vlastníctva. Technické zhodnotenie bude 

predstavovať navýšenie obstarávacej ceny, v ktorej bude majetok zaradený do užívania. 
77

 Pokiaľ výdaje počas zdaňovacieho obdobia neprevýšili 40 000 Kč (sú úpravy uhradené nájomcom a 

zodpovedajú § 33 ZDP, potom si nájomca môže tieto výdaje podľa § 24, ods. 2 písm. zb) ZDP zahrnúť v danom 

zdaňovacom období priamo do daňových nákladov; v účtovníctve by sa táto hodnota prejavila na vrube účtu 548 

– Ostatné prevádzkové náklady).  
78

 V prípade ak má nájomca písomný súhlas s odpisovaním od prenajímateľa, postupuje sa podľa § 28 ods. 3 

ZDP, z ktorého vyplýva, že musí technické zhodnotenie zaradiť do odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený 

prenajatý majetok u prenajímateľa. Následne si nájomca zvolí spôsob odpisovania a tieto odpisy si môže 

uplatňovať do daňových nákladov. Po odkúpení majetku nájomca zvýši jeho kúpnu cenu o zostatkovú cenu 

technického zhodnotenia a pokračuje v odpisovaní. 
79

 Podľa § 13 ods.3 písm. d) ZDPH sa dodaním tovaru (príp. prevodom nehnuteľností) rozumie prevod práva 

užívať prenajatý tovar alebo prenajatú nehnuteľnosť na základe zmluvy, ktorá stanovuje povinnosť nájomcovi 

nadobudnúť tovar alebo nehnuteľnosť, ktoré sú predmetom zmluvy. 
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Leasingovú zmluvu, z ktorej má nájomca povinnosť nadobudnúť predmet do vlastníctva, 

je možné považovať za špecifické dodanie tovaru (nehnuteľnosti) a vypláva z nej jediné 

zdaniteľné plnenie v súlade s ustanovením § 21 ods. 2 písm. d) ZDPH. Povinnosť priznať  

a zaplatiť daň na výstupe vzniká prenajímateľovi dňom uskutočnenia zdaniteľného plnia. Za 

deň uskutočnenia zdaniteľného plnia je stanovený dátum, kedy dôjde k prenechaniu tovaru 

alebo nehnuteľnosti k užívaniu nájomcovi. Leasingovej spoločnosti (prenajímateľovi) vzniká 

k uvedenému dátumu povinnosť priznať a zaplatiť DPH na výstupe, zatiaľ čo nájomca si 

uplatňuje jednorazový odpočet DPH. 

Daňová povinnosť sa vypočíta z celkovej hodnoty všetkých uhradených splátok  

v priebehu doby leasingu (vrátane čiastky zaplatenej nájomcom na odkúpenie predmetu 

leasingu po skončení doby nájmu), tzn., že základom dane je všetko, čo vo forme úplaty 

získal (resp. má získať) platca za uskutočniteľné zdaniteľné plnenie, bez dane za toto 

zdaniteľné plnenie (zmluvná cena zjednaná za dodanie tovaru bez dane). Daň vypočítaná na 

vstupe a daň vypočítaná na výstupe sa vysporiada na začiatku leasingového vzťahu a splátky 

počas doby trvania leasingu nebudú už DPH obsahovať. Jednoducho povedané v tomto 

prípade sa DPH odvádza ihneď na začiatku leasingovej zmluvy, a to z úhrnu všetkých 

leasingových splátok a z predajnej ceny po skončení leasingu. 

Druhým variantom leasingovej zmluvy je zmluva, podľa ktorej má nájomca iba možnosť 

(oprávnenie, cesia, nie povinnosť) nadobudnúť predmet zmluvy do vlastníctva. Podľa 

ustanovenia v § 14 ods. 1 ZDPH ide o poskytnutie služby, pretože poskytnutím služby sú 

všetky činnosti, ktoré nie je možné považovať za dodanie tovaru resp. za prevod 

nehnuteľnosti. Pri tejto alternatíve je uskutočniteľným zdaniteľným plnením z pohľadu DPH 

každá leasingová splátka samostatne. 

Novelizáciou ZDPH od 1. 1. 2013 nastalo pri zdaniteľných plneniach alebo pri prijatej 

úplate k zvýšeniu základnej sadzby dane z 20 % na 21 %, a súčasne k zvýšeniu zníženej 

sadzby dane z 14 % na 15 %. U tovaru sa uplatňuje vo väčšine prípadov základná sadzba
81

 

dane. 

  

                                                                                                                                             
80

 Podľa § 14 ods.1 písm. b) ZDPH sa za poskytnutie služby považuje poskytnutie práva, využitie veci alebo 

práva, či inej majetkovo využiteľnej hodnoty. 
81

 Znížená sadzba sa použije len u tovaru vymedzeného podľa § 48a ZDPH. 
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3.2.2.3 Finančný leasing z účtovného pohľadu podnikateľských subjektov 

Z pohľadu účtovníctva je finančný leasing definovaný v ustanovení § 28 ods. 3 zákona 

č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoÚ) definovaný ako: 

„... poskytnutie majetku za úhradu (úplatu) do užívania, ak je užívateľ oprávnený alebo 

povinný v počas užívania alebo po jeho ukončení nadobudnúť vlastnícke právo  

k poskytnutému majetku.“ 

Každá účtovná jednotka musí podávať informácie o stave a pohybe svojho majetku, 

záväzkov, nákladoch a výnosoch, a teda nevynímajúc súvzťažnosti spojené s leasingom. 

V Českej republike je účtovanie leasingových operácií upravované nasledujúcimi predpismi. 

V ZoÚ sa okrem iného nachádza aj informácia o zásade (časovej a vecnej súvislosti) 

nezávislosti účtovného obdobia tzn. účtovná jednotka zaznamenáva účtovné prípady do 

obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia
82

. Za deň uskutočnenia účtovného prípadu sa 

považuje deň, kedy došlo k splneniu dodávky, platbe záväzku a i. V niektorých operáciách je 

preto nutné časové rozlíšenie nákladov a výnosov.  

Doplňujúcim predpisom k ZoÚ je Vyhláška č. 500/2002 Zb., ktorou sa uskutočňujú 

niektoré ustanovenia zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „vyhláška“). Oporou pre vykazovanie leasingu je možné nájsť aj v Českých 

účtovných štandardoch pre podnikateľov (ďalej len „ČÚŠ“) a to najmä ČÚŠ č. 001 (Účty 

a zásady účtovania na účtoch), č. 013 (Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok), č. 017 

(Zúčtovacie vzťahy), č. 019 (Náklady a výnosy).  

 

Zobrazenie finančného leasingu v účtovníctve prenajímateľa 

Podľa súčasne platnej legislatívnej úpravy ČR platí, že predmet, ktorý bude poskytnutý 

k finančnému leasingu štandardne obstará prenajímateľ (spravidla leasingová spoločnosť) ako 

svoj dlhodobý hmotný majetok. Prenajímateľ (právny vlastník) počas celej doby trvania 

leasingovej zmluvy predmet leasingu eviduje vo svojom účtovníctve a súčasne leasovaný 

majetok aj odpisuje (účtovne i daňovo, v prípade ak ide o odpisovaný majetok) v súlade so 

svojím odpisovým plánom, a to odo dňa, kedy bol predmet leasingu prenechaný nájomcovi 

                                              
82

 Podľa ustanovení ZoÚ sú ako nájomca tak aj prenajímateľ povinní úhrady nerovnomerných splátok 

nájomného časovo rozlišovať a to pomocou účtov skupiny 38 – Prechodné účty aktív a pasív. 
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k užívaniu v stave spôsobilom k užívaniu. Ide o tzv. „kontinentálny prístup“ vykazovania 

(predmetu leasingu), ktorý je postavený na právnom vlastníctve k predmetu leasingu. 

V deň vzniku prenechania majetku k užívaniu nájomcovi zaznamená prenajímateľ 

v podsúvahovej evidencii pohľadávku z finančného leasingu (75 – Majetok) vo výške 

celkovej leasingovej ceny (ktorú bude postupne znižovať o uhradenú hodnotu jednotlivých 

splátok podľa splátkového kalendára).  

V priebehu doby leasingu prenajímateľ účtuje aj o nájomnom („úplate“ za finančný 

leasing), ktoré predstavuje účtovný výnos (v účtovnej skupine 60 – Tržby za vlastné výkony 

a tovar) za poskytnutie predmetu k užívaniu nájomcovi. Uvedený výnos zahŕňa hodnotu 

odpisov leasovaného majetku, hodnotu refinancovania (úrokové náklady transakcie, režijné 

náklady – montáž, servisné služby príp. poistenie) a zisk prenajímateľa. Tento výnos sa účtuje 

súvzťažne s vznikom pohľadávky voči nájomcovi. Prenajímateľ pri inkase každej leasingovej 

splátky zaúčtuje vyrovnanie pohľadávky a zároveň aj v podsúvahovej evidencii zníži 

pohľadávku z (celkovej čiastky) finančného leasingu voči nájomcovi. 

Po ukončení doby platnosti leasingovej zmluvy (v prípade existencie opcie na 

odkúpenie predmetu leasingu nájomcom) prenajímateľ predmet leasingu vyradí zo svojho 

majetku (v podsúvahovej evidencii nastane vynulovanie pohľadávky z finančného leasingu) 

a na základe vystavenej faktúry prenechá predmet leasingu a prevedie vyplývajúce vlastnícke 

právo na nájomcovu. 

 

Zobrazenie finančného leasingu v účtovníctve nájomcu 

Nájomca (užívateľ) pri finančnom leasingu zaradí predmet leasingu do podsúvahovej 

evidencie ako aktívum – prenajatý majetok (75 – Majetok) súvzťažne s vznikom záväzku 

z finančného leasingu (77 – Záväzky)
83

. Povinnosťou nájomcu je uhrádzať leasingové splátky 

počas doby trvania leasingu, o ktoré sa bude znižovať hodnota jeho záväzku (voči 

prenajímateľovi) v podsúvahovej evidencii. Nájomné („úplata“ za finančný leasing) 

predstavuje z pohľadu nájomcu náklad účtovaný (účtovaný v účtovnej skupine 51 – Služby) 

súvzťažne s predpisom záväzku voči prenajímateľovi (v účtovej skupine 37 – Iné pohľadávky 

a záväzky).  

                                              
83

 Každá úhrada leasingovej splátky znamená čiastočné (postupné) zníženie záväzku u nájomcu z titulu 

finančného leasingu evidovaného v podsúvahovej evidencii, tzn. znižovanie zostatku záväzku až na nulovú 

hodnotu na účte skupiny 77- Záväzky. 
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Po ukončení leasingovej zmluvy (za bežných podmienok tzn. pri finančnom leasingu 

nastane prevod vlastníckych práv z prenajímateľa na nájomcu) nájomca z podsúvahovej 

evidencie vyradí predmet leasingu a v reprodukčnej obstarávacej cene zaradí predmet 

leasingu do svojho majetku (v súvahe) už ako plne odpísaný, tzn., že jeho zostatková cena 

bude nulová, (Strouhal, 2012).
84

 

 

 Vyššia splátka na počiatku finančného leasingu 

V leasingovej praxi je veľmi častá situácia, keď nájomca na začiatku leasingového 

vzťahu uhradí výrazne vyššiu finančnú čiastku. Spravidla nesprávne býva táto splátka 

považovaná za „akontáciu
85

“, nielen v praxi, ale aj v odbornej literatúre. Na základe tejto 

skutočnosti je vhodné analyzovať a vysvetliť problematiku a rozlíšenie medzi „vyššou 

splátkou“ a „akontáciou“
86

. 

Vyššia (jednorazová) finančná čiastka môže mať podobu: 

 mimoriadnej (nultej resp. prvej navýšenej) splátky nájomného (viaže k celej dobe trvania 

finančného leasingu, z toho vyplýva jej postupné rozpúšťanie do nákladov bežného 

účtovného obdobia v prospech účtu časového rozlíšenia na strane nájomcu), 

 zálohu na splátky nájomného (bežná finančná záloha, ktorej pomerná časť bude postupne 

znižovať splátky nájomného na strane nájomcu), 

 zálohu na budúcu kúpnu cenu predmetu finančného leasingu (na konci doby nájmu bude 

táto hodnota znižovať záväzok nájomcu k úhrade vyplývajúci z kúpnej ceny leasingu), 

(Autorský kolektív, 2013).  

 

Vykazovanie predmetu finančného leasingu v účtovnej závierke prenajímateľa 

Ku dňu zostaveniu účtovnej závierky prenajímateľ vykáže v Súvahe medzi aktívami 

predmet finančného leasingu v obstarávacej cene (v súvahovej položke B.II. – Dlhodobý 

                                              
84

 V prípade, ak cena, v ktorej nájomca preberie predmet leasingu do svojho vlastníctva, nedosiahne stanovený 

limit, aby mohol byť majetok zaradený do dlhodobého hmotného majetku, účtovná jednotka zaúčtuje tento 

majetok ako zásobu (dlhodobý drobný hmotný majetok prostredníctvom účtu 501 – Spotreba) a súčasne bude 

majetok evidovaný aj v podsúvahovej evidencii (75 – Majetok). 
85

 Akontácia v pravom zmysle slova predstavuje zálohu na budúcu kúpnu cenu. 
86

 Právny poriadok Českej republiky pojem „akontácia“ nepozná, v praxi sa však používa veľmi často, z toho 

vyplýva, že je kľúčovým prvom leasingovej zmluvy, v ktorej musí byť jasné stanovené, čo je pod výrazom 

„akontácia“ myslené, (Autorský kolektív, 2013). 
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hmotný majetok v brutto hodnote) a súčasne k tomuto majetku vykazuje aj oprávky (taktiež  

v súvahovej položke B.II. Dlhodobý hmotný majetok, ale ako korekciu – ak ide o odpisovaný 

majetok). V podsúvahovej evidencii prenajímateľ postupne znižuje hodnotu pohľadávky voči 

nájomcovi, túto informáciu zaznamenáva prenajímateľ vo výkaze Príloha. Vo Výkaze ziskov 

a strát prenajímateľ v nákladoch uvádza hodnotu účtovného odpisu leasovaného majetku  

(v položke E – Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku) a vo výnosoch tržbu 

z predaja služieb vzťahujúcu sa k pohľadávke voči nájomcovi za poskytnutie užívania 

predmetu finančného leasingu (v položke A.II.1 – Tržby za predaj vlastných výrobkov  

a služieb). 

V roku uplynutia doby leasingu (pri riadnom ukončení leasingu) prenajímateľ vyradí 

predmet leasingu z evidencie majetku, a to v prípade ak predmet nie je plne odpísaný najprv 

sa zrealizuje vyradenie v zostatkovej cene do nákladov (prostredníctvom nákladového účtu 

541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, to sa prejaví 

vo Výkaze ziskov a strát v položke F.1 – Zostatková cena predaného dlhodobého majetku). 

Dopad do súvahy sa prejaví ako korekcia k položke B.II. Dlhodobý hmotný majetok. Následne 

prenajímateľ predmet leasingu vyradí aj v obstarávacej cene, z čoho vyplýva, že tento 

majetok už v Súvahe vykazovať nebude. Vo Výkaze ziskov a strát sa v prípade úplatného 

prevodu vykáže výnos v podobe E.III.1 – Tržby z predaja dlhodobého majetku. 

 

Vykazovanie predmetu finančného leasingu v účtovnej závierke nájomcu 

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nájomca bude vykazovať vo Výkaze ziskov a strát 

náklady vzťahujúce sa k úhradám leasingových splátok, ktoré sa zaznamenávajú v položke 

B.2 – Služby. Vo výkaze Príloha nájomca uvedie hodnotu leasovaného (prenajatého) majetku 

v cene nadobudnutej od prenajímateľa a (postupne znižujúcu sa podľa úhrad leasingových 

splátok) hodnotu záväzku z finančného leasingu voči prenajímateľovi. 

3.2.3 Porovnanie národnej úpravy a nadnárodnej úpravy v oblasti finančného leasingu 

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva sú stále viac uznávané vďaka svojej 

vysokej úrovni, ktorú dosiahli. Aj napriek tomu, že nepredstavujú zákon, v súčasnom období 

globalizácie sa stali medzinárodne uznávané a sú používané stále narastajúcim počtom 

spoločností. Taktiež mnoho krajín začína uznávať IFRS/IAS vo svojej národnej legislatíve 
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ako akceptovateľný rámec finančného vykazovania pre účely zostavovania primárnej 

účtovnej závierky. 

Od vstupu Českej republiky do EÚ prešlo už desať rokov, no ešte stále existujú rozdiely 

medzi českou legislatívou, legislatívou EÚ a legislatívou IAS/IFRS.  

Pri spracovaní tejto práce bolo zistených mnoho nezrovnalostí. Súčasná legislatíva 

v oblasti dani z príjmu a účtovníctva finančný leasing síce definuje, ale v zmluvných 

vzťahoch tento pojem definovaný nie je. Súčasne dochádza ku kolízii medzi ustanoveniami 

podľa ZPD, kde sa s finančným leasingom viaže zjednané opčné právo (to je v súlade aj 

IAS/IFRS), ale ustanovenia v ZDPH uvádzajú dve alternatívy posudzovania finančného 

leasingu ako právo tak i povinnosť nájomcu odkúpenia leasovaného predmetu. Z uvedeného 

vypláva, že definícia finančného leasingu v ČR existuje, ale nie je jednotná v uvedených 

právnych normách.  

Vzhľadom na skutočnosť, že leasing je pomerne frekventovanou formou financovania 

majetku, bolo by vhodné a primerané vyplniť vzniknutú medzeru. Inominátne zmluvy síce 

poskytujú náhradu, ale vhodnejšie by bolo vytvoriť jednoznačnú právnu úpravu pre leasing 

(samozrejme aj so zakotvením a jasným stanovením pojmu „akontácia“, keďže ani tento 

pojem sa v práve Českej republiky nedefinuje).  

Úprava leasingu podľa národného účtovníctva je taktiež nedostatočná. Neexistuje 

žiadny účtovný predpis – štandard, ktorý by upravoval vykazovanie samotného leasingu. 

V porovnaní s úpravou podľa IAS 17 boli zistené zásadné rozdiely ako v účtovaní, tak 

následne aj pri vykazovaní – zostavovaní účtovnej závierky.  

Podstata rozdielov vyplýva zo vzťahu medzi „právnou formou a ekonomickou podstatou 

(obsahom)“. Zatiaľ čo národná úprava kladie dôraz na princíp právneho vlastníctva tzn., že 

forma má prednosť pred obsahom, t. j. predmet leasingu vo svojich aktívach vykazuje 

účtovná jednotka, ktorá z neho nepoberá úžitky a má možnosť ho odpisovať je len jeho 

právnym vlastníkom, zatiaľ čo skutočný užívateľ tento predmet vykazuje len v podsúvahovej 

evidencii a odpisy si uplatňovať nemôže (hoci za splnenia určitých podmienok môžu byť 

splátky nájomného považované za daňovo uznateľné).  

Podsúvahová evidencia a vykazovanie prenajatého majetku vo výkaze Príloha prispelo 

k čiastočnému priblíženiu sa k zásade verného a poctivého obrazu účtovníctva, nie je možné 

to však považovať za dostatočné riešenie situácie. 
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Zatiaľ čo u prenajímateľa dochádza k neopodstatnenému zvyšovaniu hodnoty aktív  

(o hodnotu majetku, ktorú nevyužíva k svojej podnikateľskej činnosti, všetky podstatné riziká 

a pôžitky previedol na nájomcu), u nájomcu – ekonomického užívateľa sa (okrem už 

spomínanej podsúvahovej evidencie) samotný predmet leasingu nezobrazuje v účtovníctve 

(účtovanie o časovom rozlíšení iba o záväzku nevypovedá verne a pravdivo o užívaní 

predmetu leasingu). Jednoduchým príkladom môže byť aj to, že prenajímateľ by mal pri 

vykazovaní účtovných odpisov zohľadniť skutočné opotrebenie majetku, ale v prípade, ak 

užívateľom je iný subjekt, nie je možné túto zásadu naplniť, a už pri takejto nenáročnej 

transakcii dochádza k skresľovaniu výsledku hospodárenia, následne základu dane a daňovej 

povinnosti.  

Spôsob vykazovania majetku, kde má „forma prednosť pred obsahom“ kritizujú aj 

krajiny, ktoré vedú účtovníctvo v súlade s IFRS/IAS. Je možné konštatovať, že uvedený 

spôsob vykazovania nie je dostatočne správny, je preto na mieste zamyslieť sa nad tým, či 

namiesto hľadania akejsi „tretej cesty“ vo vykazovaní predmetu leasingu v podsúvahovej 

evidencii (nie to ani logické a ani v súlade medzinárodnými štandardmi) by nebolo vhodnejšie 

prebrať metodiku leasingu platnú podľa IAS 17, ktorá okrem vyššie uvedených nedostatkov 

domácej legislatívy zohľadňuje aj to, že hodnota peňazí do budúcna klesá. Pracuje totiž nielen 

s reálnou hodnotou majetku, ale aj s jeho súčasnou hodnotou. Taktiež u prenajímateľa 

(nájomcu) dochádza k rozlišovaniu pohľadávky (záväzku) na časť dlhodobú resp. 

strednodobú a krátkodobú počas doby trvania leasingovej zmluvy. 

Vzorom pre Českú republiku by mohla byť Slovenská republika, kde sa zmenila 

pôvodná metodika vykazovania finančného leasingu (ešte platná v Českej republike) zmenila 

na vykazovanie, o ktorom je možné povedať, že takmer korešponduje s IAS 17.
87

 

V súčasnosti stále prebieha proces Konvergencie, ktorým sa zjednotia IFRS/IAS a US 

GAAP (hoci sú založené čiastočne na rovnakých alebo podobných princípoch) a docieli sa tak 

jednotnosť, kompatibilita a kvalitná porovnateľnosť účtovných dát. Následne po plánovanej 

novele IAS 17 by bolo vhodné prijať vykazovanie leasingu v súlade s týmto novelizovaným 

Medzinárodným účtovným štandardom. 

                                              
87

 Na základe získaných poznatkov zo Slovenskej republiky sa v doktorskej dizertačnej práci predpokladá 

vytvorenie spôsobu (metodiky), ktorá by mohla byť následne aplikovaná aj v Českej republike. 
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3.3 Finančný leasing v Slovenskej republike 

V tejto kapitole je prezentované účtovanie a vykazovanie finančného prenájmu  

v Slovenskej republike po vstupe do EÚ a poukázať na klady a zápory; vyhodnotiť súčasnú 

situáciu v danej problematike, s cieľom poskytnúť eventuálne možné riešenie pre oblasť 

finančného leasingu v Českej republike. 

Na úvod je potrebné poznamenať, že právny poriadok Slovenskej republiky ani právo 

EÚ náležitosti leasingovej zmluvy ani iné právne aspekty leasingu samostatne neupravuje
88

. 

Pri riešení právnych otázok súvisiacich s leasingom dochádza k vzájomnému uznávaniu 

súkromno-právnych rozhodnutí súdov členských štátov EÚ a ich vymáhanie v iných štátoch 

únie. Samostatný predpis EÚ, ktorý by sa týkal výlučne leasingu, neexituje, (Zubaľová, 

2004). Nepriamo je jeho realizácia ovplyvňovaná jednotlivými smernicami a predpismi, 

(Benda a kol., 2006). Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IAS/IFRS) sa do 

právnych predpisov EÚ preberajú cez nariadenia
89

 Európskej Komisie. 

Vykazovanie finančného prenájmu (leasingu) pred vstupom Slovenskej republiky do 

EÚ, bolo obdobné s aktuálnym vykazovaním v Českej republike, ktoré je založené na 

nákladovom princípe (a podsúvahovej evidencii). 

Vstup Slovenskej republiky (ďalej len SR) do EÚ si vyžiadal mnoho legislatívnych 

reforiem. Predvstupové procesy SR súviseli aj s harmonizáciou v oblasti daní
90

, ktorá výrazne 

ovplyvňuje problematiku finančného prenájmu (finančného leasingu). Nemožno opomenúť 

ani spoločné účtovné postupy, ktorých cieľom je zabezpečiť možnosti medzinárodného 

porovnávania informácií o finančných situáciách, o výsledkoch hospodárenia účtovných 

jednotiek, (Zubaľová, 2004). 

Významnou oblasťou harmonizačného procesu bola aj problematika finančného 

prenájmu (finančného leasingu). 

                                              
88

 Vzhľadom na skutočnosť, že v právom poriadku Slovenskej republiky nie je pojem leasing definovaný, 

nahrádza sa v tejto oblasti synonymom prenájom (resp. nájom). V SR existuje aj slovenská podoba pojmu 

leasing, ktorá sa píše tak, ako sa výraz vyslovuje t. j. lízing, (Kolektív autorov, 2003). 
89

 Nariadenie je všeobecný akt záväzný v plnom rozsahu, ktorý prijíma Rada Európskej únie spolu s Európskym 

parlamentom alebo Európska komisia. 

Na rozdiel od smerníc, ktoré sú určené členským štátom, a rozhodnutí, ktoré sú určené presne vymenovaným 

adresátom, je nariadenie určené všetkým. 

Je priamo uplatniteľné, čo znamená, že predstavuje právny predpis, ktorý je okamžite platný vo všetkých 

členských štátoch rovnako ako vnútroštátne právo a bez toho, aby museli zasiahnuť vnútroštátne orgány. 
90

 Premetom skúmania tejto kapitoly bude daň z príjmov (viď Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) a daň ž 

pridanej hodnoty (viď Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), nakoľko v najväčšej miere ovplyvňujú 

oblasť leasingu. 
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Finančný prenájom (leasing) predstavuje nájomný vzťah medzi prenajímateľom 

(leasingová spoločnosť, majiteľ) a nájomcom (obstarávateľom, používateľom) založený na 

oddelení právneho a ekonomického vlastníctva prenajatého predmetu. Právnym vlastníkom 

počas celej doby trvania finančného prenájmu až do zaplatenia poslednej splátky je 

prenajímateľ. Ekonomickým vlastníkom je nájomca, pretože prenajatý predmet používa, ako 

keby bol jeho vlastníkom t. j. poberá z neho plynúce ekonomické úžitky a nesie prevádzkové 

riziká, ako aj riziká spojené s voľbou dodávateľa a voľbou predmetu prenájmu, (Mateášová, 

2013). 

3.3.1 Právna úprava finančného leasingu v podmienkach Slovenskej republiky 

Úprava problematiky finančného prenájmu je v SR rozdelená do troch oblasti, o ktorých 

informácie sú zaznamenané v Tab. 3.3. 

Tab. 3.3 Právna úprava finančného prenájmu v SR 

Oblasť úpravy prenájmu Právne normy 

Problematika zmluvných vzťahov 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len 

„Občiansky zákonník“) 

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) 

Problematika z účtovného hľadiska 

Opatrenie Ministerstvo financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 

osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného 

účtovníctva, v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania“) 

Opatrenie Ministerstvo financií SR č. 4455/2003-92, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom 

vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu 

údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na 

zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného 

účtovníctva, v z. n. p. 

Problematika z daňového hľadiska 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len 

„ZoDP)“ 

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. 

účinný od 1. 5. 2004 (ďalej len „zákon o DPH)“ 

Zdroj: Mateášová (2013), vlastné spracovanie. 

3.3.1.1 Problematika zmluvných vzťahov v oblasti finančného prenájmu 

Ustanovenia Obchodného zákonníka či Občianskeho zákonníka v Slovenskej republike 

nedefinujú finančný prenájom a ani podmienky uzatvárania zmluvy o finančnom prenájme. 
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V obchodnej praxi leasingové spoločnosti pri uzatváraní nájomných vzťahov využívajú (tak 

ako v Českej republike) tzv. inominátne (nepomenované) zmluvy. Podľa Obchodného 

zákonníka v § 269 ods. 2 sa uvádza, že „účastníci môžu uzavrieť takú zmluvu, ktorá nie je 

upravená ako typ zmluvy“ alebo podľa § 51 Občianskeho zákonníka platí, že „účastníci môžu 

uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená, zmluva však nesmie odporovať 

obsahu alebo účelu tohto zákona“. 

Zmluvy, ktoré sa uzatvárajú za účelom finančného leasingu, je možné považovať za 

kombináciu nájomnej zmluvy a zmluvy o kúpe prenajatej veci
91

 (upravenej v § 489 až § 496 

Obchodného zákonníka). 

3.3.1.2 Úprava finančného prenájmu (leasingu) v účtovných predpisoch 

Podľa pôvodných pravidiel (platných do konca roku 2003) bol prenajímateľ osobou, 

ktorá predmet finančného leasingu vykazovala vo svojom majetku a súčasne ho odpisovala, 

leasingové splátky vykazoval prenajímateľ do výnosov. 

Začiatkom roku 2004 nadobudlo účinnosť mnoho ustanovení vo viacerých zákonoch 

slovenského právneho poriadku, (Dobšovič, 2004). K týmto zmenám sa zaraďuje aj zmena 

vzťahujúca sa k účtovaniu a vykazovaniu predmetu finančného leasingu, podľa ktorej  

o predmete leasingu účtuje prenajímateľ ako o tovare a v aktívach vykazuje pohľadávku  

z prenájmu. Platby sú rozlíšené už v zmluve na istinu a finančný výnos, (Mäsiarová, 2004). 

Hlavným princípom nového prístupu vykazovania finančného leasingu bolo, aby 

majetok aj keď je obstaraný leasingom, bol účtovaný a vykazovaný u toho subjektu, ktorý ho 

aktívne využíva a prináša mu ekonomický úžitok práve z používania pri jeho hlavnej činnosti 

(t. j. ak užívateľ neobstaral majetok za účelom ďalšieho prenájmu). Možno tiež povedať, že 

obsah dostal prednosť pred formou, napriek tomu, že právne majetok stále patrí vlastníkovi, 

(prenajímateľovi), (Demčáková a Cvečková, 2007).
92.

 Účtovné zobrazenie predmetu leasingu 

vychádza zo skutočnosti, že majetok obstaraný formou finančného prenájmu je vykazovaný 

v súvahe nájomcu, ktorý ho aj odpisuje, (Vašeková 2004). 

                                              
91

 Zmluva o kúpe prenajatej veci musí mať písomnú podobu. 
92

 Táto zmena súčasne predstavovala (a predstavuje) zapracovanie zásady verného a pravdivého obrazu               

z IAS/IFRS do slovenských predpisov sa zmenil i pohľad na účtovanie o predmete finančného prenájmu. 
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V súčasnosti účtovné jednotky vedúce podvojné
93

 účtovníctvo postupujú pri účtovaní 

finančného prenájmu podľa § 30a Postupov účtovania definuje základné pojmy na účely 

účtovania, ktorými sú: finančný prenájom, dohodnuté platby, istina u prenajímateľa a istina 

u nájomcu. 

Finančným prenájmom sa rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe 

nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas 

dohodnutej doby nájmu
94

 tohto majetku. 

Dohodnutými platbami sa rozumie jednotlivé platby uhrádzané nájomcom 

prenajímateľov počas dohodnutej doby finančného prenájmu majetku; súčasťou dohodnutých 

platieb je aj kúpna cena
95

, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu majetku 

prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. 

Istinou u prenajímateľa sa rozumie celková suma dohodnutých platieb znížená 

o nerealizované finančné výnosy; nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné 

výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery
96

  

a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery.  

Istinou u nájomcu sa rozumie celková suma dohodnutých platieb znížená 

o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume 

istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce 

finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými budúcimi výnosmi. 

Namieste je pripomenúť, že charakteristika finančného prenájmu (leasingu) je  

v legislatívnej úprave Slovenskej republike iná než podľa IAS 17
97

, ale vystihuje jeho 

podstatu. Podľa § 30a Postupov účtovania je finančným prenájmom obstaranie dlhodobého 

                                              
93

 Právna úprava SR stále rozlišuje podvojné účtovníctvo a jednoduché účtovníctvo. 
94

 16b) § 2 písm. s) druhý bod zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z. 
95

 19a) § 2 písm. s) prvý bod zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z. 
96

 Úrokové výnosy a náklady sú vykazované v zisku alebo strate použitím metódy efektívnej úrokovej miery. 

Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje odhadované budúce peňažné platby a príjmy počas 

životnosti finančného majetku alebo záväzku (prípadne obdobia kratšieho) na účtovnú hodnotu finančného 

majetku alebo záväzku. Efektívna úroková miera je stanovená pri prvotnom vykázaní finančného majetku           

a záväzku a nie je neskôr revidovaná. 

Výpočet efektívnej úrokovej miery zahŕňa všetky zaplatené alebo prijaté poplatky, transakčné náklady                

a diskonty alebo prémie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery. Transakčné náklady sú 

prírastkové náklady, ktoré je možné priamo priradiť nadobudnutiu, vydaniu alebo vyradeniu finančného majetku 

alebo záväzku. Na výpočet efektívnej úrokovej miery je možné použiť v programe Microsoft Excel funkciu 

s názvom „EFFECT“. 
97

 Pri finančnom leasingu podľa aktuálneho IAS 17 sa prevádzajú všetky riziká a odmeny spojené s užívaním 

aktíva na nájomcu. Vlastnícke právo môže alebo nemusí byť prevedené. Štandard taktiež uvádza aj viaceré 

identifikátory, podľa ktorých je možné určiť a následne vykázať leasing ako finančný. 
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hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci 

(kúpna opcia), kde doba nájmu predstavuje najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových 

predpisov [§ 26 ods. 1], nie však menej ako 3 roky; pri nájme pozemkov doba nájmu činí 

najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do štvrtej odpisovej 

skupiny
98,99

, (Farkaš, 2006). 

 

Predmet finančného prenájmu (leasingu) v Slovenskej republike z pohľadu prenajímateľa 

Prenajímateľ pri štandardom postupe obstaráva predmet leasingu ako tovar, ktorý  

vo svojom účtovníctve oceňuje v súlade so zákonom o účtovníctve v obstarávacej cene.
100

 Na 

strane prenajímateľa však predmet finančného leasingu vykázaný nebude, pretože v deň 

odovzdania majetku nájomcovi, ho prenajímateľ vyradí na ťarchu nákladového účtu  

(504 – Predaný materiál) súvzťažne s príslušným účtom majetku (132 – Tovar na sklade 

a v predajniach), (Vašeková, 2004), súčasne zaznamená v svojom účtovníctve vo výške 

istiny
101

 (pozostávajúcej z pohľadávky z nájmu a kúpnej ceny prenajatého majetku) 

pohľadávku (na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu) so súvzťažným zápisom v prospech 

príslušného výnosového účtu (napr.: 604 – Tržby za tovar).  

V deň splatnosti dohodnutých platieb prenajímateľ účtuje na ťarchu účtu  

374 – Pohľadávky z nájmu splatný finančný výnos so súvzťažným zápisom v prospech účtu 

662 – Úroky
102

. Dohodnuté platby prenajímateľ rozdelí na splátku istiny a leasingový 

(výnosový) výnos a to na základe zmluvy o finančnom prenájme (napr.: v splátkovom 

kalendári týchto platieb). 

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky prenajímateľ vykáže v Súvahe v aktívach 

(namiesto predmetu finančného prenájmu) pohľadávku z nájmu, ktorú rozdelí (pomocou 

                                              
98

 Pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny podmienok na nového nájomcu táto podmienka platí na nájomnú 

zmluvu ako celok. V prípade, ak nie sú splnené podmienky pre finančný prenájom podľa ZoDP, nejde                 

o finančný prenájom ani pre účtovníctvo, (Mateášová, 2013). 
99

 U pozemkov predstavuje doba nájmu nie menej ako 12 rokov t. j. 60 % z 20 rokov. 
100

 Prenajímateľ môže predmet finančného prenájmu účtovať ako dlhodobý hmotný majetok (DHM). V taktom 

prípade sa pri účtovaní jeho odovzdania postupuje ako pri predaji DHM s prihliadnutím na skutočnosť, či ide už 

o DHM plne odpísaný alebo ide o DHM, ktorý má ešte zostatkovú cenu. V takomto prípade je potrebné najprv 

vyradiť majetok v zostatkovej cene (čo sa prejaví vo Výkaze ziskov a strát) a následne ho vyradiť aj z evidencie 

majetku zo Súvahy. Štandardne prenajímateľ obstaráva predmet finančného prenájmu ako tovar prostredníctvom 

účtov 131 – Obstaranie tovaru a 132 – Tovar na sklade a v predajniach, (Mateášová, 2013). 
101

 Istina predstavuje súhrn všetkých platieb (ktoré sú znížené o nájomné t. j. o nerealizované finančné výnosy), 

ktorej súčasťou je i kúpna cena. 
102

 Spôsob zaúčtovania záleží od toho, či sú splátky uhrádzané na príslušné mesačné obdobie vopred alebo 

pozadu, (Mateášová, 2013). 
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analytického členenia) na čiastku dlhodobú (s dobou splatnosti nad jeden rok od zostavenia 

účtovnej závierky) a čiastku krátkodobú (s dobou splatnosti do jedného roku od zostavenia 

účtovnej závierky).
103

  

Vo Výkaze ziskov a strát (v roku poskytnutia predmetu finančného prenájmu) sa 

u prenajímateľa vykáže v nákladoch úbytok majetku (predmetu leasingu) ale aj výnos 

z predaja majetku. V následných rokoch výnos z titulu prijatých úrokov, t. j. ide o položku 

výnosové úroky.
104

 

V Poznámkach prenajímateľ (právny vlastník predmetu finančného prenájmu) vykazuje 

informáciu o majetku, ktorý poskytol formou finančného prenájmu, v položke Iné aktívum. 

Tento majetok je v priebehu účtovného obdobia zaznamenaný v podsúvahovej evidencii. 

 

V prípade, ak by došlo k predčasnému ukončeniu finančného prenájmu postup ako pre 

stranu prenajímateľa tak aj pre nájomcu je uvedený v Postupoch účtovania. 

 

Predmet finančného prenájmu (leasingu) v Slovenskej republike z pohľadu nájomcu 

Nájomca v deň prijatia majetku účtuje na ťarchu majetkového – kalkulačného účtu 

(042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku) v ocenení rovnajúcom sa istine
105

 

so súvzťažným zápisom v prospech záväzkového účtu (474 – Záväzky z nájmu). Náklady 

(príp. poplatky
106

) súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu, ktoré nie sú 

súčasťou istiny, sa účtujú na ťarchu kalkulačného účtu (042 – Obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku) so súvzťažným zápisom v prospech iného záväzkového účtu (napr.:  

                                              
103

 V Súvahe ide o položky s názvom Iné pohľadávky. 
104

 Dôležité je neopomenúť, že do výnosov je potrebné zahrnúť (podľa zásady vecnej a časovej súvislosti) 

finančný výnos pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka.  

V prípade, ak je prenajímateľ súčasne aj poskytovateľom iných služieb viažucich sa k finančnému prenájmu 

bude účtovať a následne aj vykazovať Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. 
105

 Za ocenenie majetku v účtovníctve obstaraného prostredníctvom finančného prenájmu je hodnota istiny, ktorá 

je definovaná v Postupoch účtovania, kde sa uvádza, že istinou je suma dohodnutých platieb uhrádzaná 

nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu, znížená o nerealizované finančné 

náklady (úrok). Súčasťou dohodnutých platieb (a následne aj istiny) je aj kúpna cena, za ktorú na konci 

dohodnutej doby finančného prenájmu majetku prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku 

z prenajímateľa na nájomcu. 
106

 Poplatok za spracovanie zmluvy, nazývaná aj paušálny poplatok (poplatok za uzatvorenie zmluvy) je              

u nájomcu nákladom súvisiacim s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, keďže však nie je súčasťou istiny, 

zaúčtuje sa účtovným zápisom na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a v prospech 

účtu 379 – Iné záväzky (nie je možné použiť účet 474 – Záväzky z nájmu pretože, ako už bolo napísané, nejde o 

súčasť istiny), (Jarinkovičová a kol., 2005). 
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321 – Dodávatelia alebo 379 – Iné záväzky). Následne bude majetok prevedený 

z obstarávacieho účtu na účet majetkový (napr.: 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí). 

Dlhodobý majetok aj ten, ktorý má účtovná jednotka obstaraný formou finančného 

prenájmu (dlhodobý hmotný majetok), sa používaním opotrebováva. Proces opotrebenia sa 

vyjadruje formou odpisov. V legislatívnej úprave SR sa rozlišujú odpisy účtovné a odpisy 

daňové. Vzhľadom na to, že je táto časť dizertačnej práce venovaná účtovnému vykazovaniu 

prenajatého majetku budú v nej analyzované účtovné odpisy. Úprava daňových odpisov je 

uvedená v podkapitole 3.2.2.2 tejto práce (časť: Finančný leasing vo vzťahu k dani z príjmov 

v ČR). 

V ZoÚ [§ 28 ods. 1] sa okrem iného uvádza, že pri splnení podmienok tohto 

ustanovenia, hmotný majetok odpisuje tá účtovná jednotka, ktorá o ňom účtuje a ktorá ho 

používa tzn. nájomca. Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu 

odpisuje podľa ustanovenia uvedenom v § 20 Postupov účtovania
107

, kde sa uvádza, že 

nájomca je povinný zostaviť si odpisový plán, na základe ktorého vykonáva odpisovanie 

majetku. Uvedený majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve
108

, viď [§ 28 

ods. 3 ZoÚ], počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich 

ekonomických úžitkov z majetku, viď [§ 28 ods. 4 ZoÚ]. Účtovné odpisy by mali 

zohľadňovať reálne opotrebenie majetku v priebehu daného obdobia.  

V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný 

náklad na ťarchu účtu 562 – Úroky so súvzťažným zápisom na v prospech účtu 474 – Záväzky 

z nájmu. Dohodnuté platby, ktoré uhrádza nájomca prenajímateľovi, je v účtovníctve potrebné 

rozdeliť (napr. v súlade so splátkovým kalendárom) na čiastku zničujúcu istinu (záväzok) a na 

leasingový úrok. 

                                              
107

 Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo 

prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková hodnota sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému 

nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na 

opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.  

Podľa Postupov účtovania platí: „V účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok sa účtuje o dlhodobom majetku, ku 

ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o majetok štátu. O dlhodobom 

majetku sa účtuje v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá nemá k tomuto majetku vlastnícke právo alebo právo 

správy, ak ide o dlhodobý hmotný majetok obstaraný finančným prenájmom; “ viď [§ 32 ods. 2, písm. g)].  
108

 Odpisovou základňou pre účtovné odpisy je hodnota majetku, v ktorej bol prenajatý predmet zaradený do 

účtovníctva t. j. istina navýšená o náklady súvisiace z obstaraním (ktoré nie sú súčasťou istiny), z daňového 

hľadiska ide o vstupnú cenu majetku, viď [§ 26 ods. 8 ZoDP]. 
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Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nájomca vykáže v Súvahe v aktívach predmet 

obstaraný formou finančného prenájmu, a to v súvahovej položke Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí v hodnote, v ktorej bol majetok zaradený do užívania. V pasívach 

nájomca v súvislosti s finančným prenájmom vykáže záväzok z titulu finančného prenájmu, 

a to vo výške neuhradenej časti zostávajúceho dlhu voči prenajímateľovi v členení na 

dlhodobý záväzok (ktorého splatnosť činí viac ako jeden rok od zostavenia účtovnej závierky) 

a krátkodobý záväzok (so splatnosťou do jedného roka od zostavenia účtovnej závierky). 

Okrem vplyvu na Súvahu má finančný prenájom dopad aj do Výkazu ziskov a strát. 

Nájomcovi v súvislosti s finančným prenájmom vznikajú náklady v podobe odpisov majetku 

(pri odpisovanom majetku) t. j. ide o položku Odpisy a opravné položky Dlhodobému 

nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku, ako aj náklady z titulu platených 

úrokov, t. j. ide o položku nákladové úroky (za poskytnutie majetku na užívanie).
109

 

Súčasťou účtovnej závierky sú aj Poznámky (Príloha), kde sa uvádzajú doplňujúce či 

rozširujúce informácie k údajom z vyššie uvedených výkazov (napr.: údaje o odpisovom 

pláne prenajatého majetku).  

3.3.1.3 Úprava finančného prenájmu (leasingu) v daňových predpisoch 

Obsahovou náplňou tejto kapitoly je prezentovať vzťah daňovej problematiky 

(konkrétne dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov) a finančného prenájmu (leasingu) 

v Slovenskej republike. 

Finančný prenájom v zákone o dani z pridanej hodnoty v Slovenskej republike 

Pojem finančný nájom (prenájom), ani pojem leasing nie je v zákone o DPH
110

 osobitne 

definovaný. Táto skutočnosť však neznamená, že obstaranie majetku formou finančného 

leasingu nepodlieha DPH.  

Obstaranie majetku formou finančného prenájmu (t. j. poskytnutie práva užívať hmotný 

majetok) sa z pohľadu zákona o DPH posudzuje podľa § 9 ods. 1 písm. b) ako dodanie 

služby
111

. Finančný prenájom je podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH považovaný za o opakované 
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 Súčasťou splátok môže byť aj poistné, či platby za doplnkové služby viažuce sa k predmetu nájmu, v takomto 

prípade ide o Ostatné náklady na hospodársku činnosť. 
110

 Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov 
111

 V členských štátoch EÚ je možné sa stretnúť s odlišným pohľadom na klasifikovanie finančného leasingu 

s dohodnutým právom kúpy prenajatej veci z pohľadu DPH, podľa ktorého sa finančný leasing považuje za 

dodanie tovaru. Pre takéto sporné prípady Európska komisia stanovila, že dodanie tovaru by malo byť 
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dodanie služby, pretože ide o dodanie rovnakého druhu služby v opakovaných dohodnutých 

lehotách.
112

 

Základom dane z pridanej hodnoty [podľa § 22 ods. 1 zákona o DPH] je pri dodaní 

tovaru alebo služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od 

príjemcu plnenia alebo od inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o DPH. Do 

základu dane je platiteľ dane povinný zahrnúť aj súvisiace náklady ako napríklad províziu, 

náklady na prepravu a náklady na poistenie požadované dodávateľom od kupujúceho alebo 

zákazníka. Do základu dane sa podľa § 22 ods. 3 zákona o DPH nezahŕňajú výdavky platené 

v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka (prechodné položky). 

Z hľadiska DPH prenajímateľovi (platiteľ DPH) vzniká pri finančnom prenájme daňová 

povinnosť dňom dodania tovaru alebo služby. Nájomca (platiteľ DPH) si uplatňuje nárok na 

odpočet tak, ako vzniká daňová povinnosť prenajímateľovi a to, z jednotlivých splátok bez 

ohľadu na skutočnosť, či bola resp. nebola splátka zaplatená (s výnimkou splátky zaplatenej 

vopred v predchádzajúcom zdaňovacom období, keď daňová povinnosť, a teda aj nárok na 

odpočet dane vzniká v deň prijatia platby pred dodaním služby, viď § 19 ods. 4 zákona 

o DPH).  

V splátkovom kalendári je DPH vyčíslená na každú dohodnutú platbu, pričom platba 

(základ na vyčíslenie DPH) sa skladá zo splátky istiny, úroku a ak prenajímateľ zabezpečuje 

aj poistenie predmetu leasingu, tak aj z poistného.  

Prax si stále vyžaduje dodatočné úpravy noriem, ktoré by pomohli zaviesť jednotný 

postup pri daňovom a účtovnom zachytení finančného prenájmu, (Vašeková, 2004).
113

 

                                                                                                                                             
považované za také dodanie, pri ktorom existuje dohoda zmluvných strán, že prechod vlastníckeho práva 

z prenajímateľa na nájomcu sa uskutoční zaplatením prvej splátky, viď Smernica Rady 2006/112/ES 

o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
112

 Ak je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu inú ako v písmene b) za 

obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom 

každého 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru alebo služby neskončí, viď § 19 ods. 3 písm. a) 

zákon o DPH; tzn., že táto služba sa považuje za dodanú najneskôr posledným dom obdobia, na ktoré sa 

vzťahuje platba za opakovane dodávanú službu. V tento deň vzniká daňová povinnosť a súčasne aj právo na 

odpočítanie dane. 
113

V Slovenskej republike DPH z istiny u osobných automobilov nie je súčasťou obstarávacej ceny, preto sa 

účtuje ako daňový náklad na účte 548 – Ostané náklady na hospodársku činnosť a v prospech účtu                  

474 – Záväzky z prenájmu (§ 25 ods. 6 ZoDP). Pri finančnom prenájme osobného automobilu platiteľ nemá 

nárok na odpočet DHP z ceny automobilu a od 1. 1. 2004 nemá nárok ani na odpočítanie DPH z finančnej časti, 

teda dohodnutej platby zníženej o istinu. Pri automobiloch sa táto časť skladá z dvoch častí: nájomného               

a poistného. Nutnosť oddeleného účtovania nevyplýva len z požitia rôznych nákladových účtov, nájomné           

v zmysle Postupov účtovania sa účtuje na ťarchu účtu 562 – Úroky a poistné na ťarchu účtu 568 – Ostatné 

finančné náklady, ale aj odlišného prístupu k ich daňovej uznateľnosti. Nájomné je daňovo uznateľné za 
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Finančný prenájom v zákone o dani z príjmov v Slovenskej republike 

Finančným prenájmom sa podľa § 2 písm. s) ZoDP rozumie obstaranie hmotného 

majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom 

cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na 

daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, je súčasťou 

celkovej sumy dohodnutých platieb, ak vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu 

po skončení nájmu na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného 

prenájmu a ak doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 a nie 

menej ako tri roky alebo ak je predmetom prenájmu pozemok, doba trvania nájmu pozemku je 

najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 4, 

pričom pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny podmienok na nového nájomcu táto 

podmienka platí na nájomnú zmluvu ako celok. 

Z uvedeného teda vyplýva, že s účinnosťou od 1. 1. 2004 sa (podľa ZoDP) mení spôsob 

zahŕňania leasingovej ceny do daňových výdavkov reflektujúc zmeny účtovných predpisov. 

V súlade s ustanovením v § 24 ods. 1 písm. e) majetok prenajatý formou finančného prenájmu 

odpisuje nájomca. Nájomca odpisuje prenajatý majetok podľa § 26 ods. 8 ZoDP počas doby 

trvania nájmu do výšky 100 % obstarávacej ceny, a to rovnomerne pomernou časťou 

pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby nájmu, tzn., že sa nevyužívajú klasické 

daňové odpisy [podľa § 27 a § 28 ZoDP]. 

„Nájomné sa zahŕňa do daňových výdavkov len vo výške sumy, ktorá prevyšuje 

obstarávaciu cenu za podmienky, že doba trvania leasingového kontraktu trvá najmenej 60 % 

doby odpisovania (uvedenej v § 26 ods. 1 ZoDP), nie však menej ako tri roky. Súčasne platí, 

že vlastnícke právo musí prejsť na nájomcu po skončení finančného prenájmu za kúpnu cenu, 

ktorá nie je vyššia, ako by bola zostatková cena, ktorú by prenajatý majetok mal pri 

rovnomernom odpisovaní podľa ZoDP,“ (Mäsiarová, 2004).  

Podľa § 26 ods. 8 ZoDP odpíše nájomca hmotný majetok prenajatý formou finančného 

prenájmu počas trvania doby nájmu do výšky 100 % hodnoty istiny zistenej podľa osobitného 

                                                                                                                                             
podmienky, že do základu dane je zahrňované rovnomerne, ale pri poistnom sa rovnomernosť výšky poistného 

neskúma. Pretože platiteľ nemá nárok na odpočítanie DPH, v zmysle rovnakého ustanovenia ako pri 

posudzovaní DPH pri istine môžeme DPH považovať za daňový náklad. (Vašeková, 2004). 
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predpisu (ZoÚ). Znamená to, že odpisy
114

 prenajatého hmotného majetku sa zahrňujú do 

daňových nákladov rovnomerne počas celej doby trvania prenájmu pomernou časťou 

pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu. Začne sa odpisovať v tom mesiaci, 

v ktorom bol majetok poskytnutý nájomcovi a odpisuje sa v závislosti od počtu mesiacov, 

počas ktorých sa majetok používal na zabezpečenie príjmov. Preto daňové odpisy nebudú 

totožné s účtovnými odpismi. Je tu však určitá nezrovnalosť v základni na odpisovanie pri 

daňovom odpisovaní a účtovnom odpisovaní prenajatého hmotného majetku. V daňovom 

odpisovaní sa vychádza z istiny a pri odpisovaní v účtovníctve z obstarávacej ceny 

prenajatého majetku, ktorej súčasťou sú aj náklady súvisiace s obstaraním predmetu 

finančného prenájmu (napr. poplatok za uzavretie leasingovej zmluvy), (Lacová, 2005, s. 35). 

Podľa ZoDP sa za daňový výdavok uznáva každý náklad vynaložený na dosiahnutie, 

zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný  

v účtovníctve daňovníka (v prípade ak tento zákon neustanovuje inak).  

Nájomca výdavky (náklady) súvisiace s finančným prenájmom musí účtovať v súlade  

s platnými predpismi, ale do základu dane ich zahŕňa za podmienok stanovených ZoDP. Ide 

konkrétne o nájomné (resp. úrok) [§ 19 ods. 3 písm. o) ZoDP] a odpisy prenajatého majetku 

[§ 26 ods. 8 a 9 ZoDP]. 

Daňovým výdavkom nájomcu pri finančnom prenájme je okrem odpisov aj tzv. úrok. 

ZoDP nedefinuje úrok, iba odkazuje na účtovné predpisy. Účtovné predpisy úrok nepriamo 

definujú ako nerealizované finančné náklady (nájomné). Termín „nerealizované“ znamená len 

to, že o týchto nákladoch sa neúčtuje pri uzavretí leasingovej zmluvy, ale až v budúcnosti, a to 

počas obdobia prenájmu. Budúce finančné náklady u nájomcu sa rovnajú budúcim finančným 

výnosom u prenajímateľa. Inak povedané, nerealizované finančné náklady vlastne predstavujú 

sumu platieb podľa splátkového kalendára, ktorá prevyšuje obstarávaciu cenu, za ktorú sa 

prenajímaný majetok inak bežne predáva (viď§ 30a Postupov účtovania). 

Nájomca zahrnie úrok (nerealizované finančné náklady) do daňových výdavkov tak, ako 

bude postupne účtovať o jednotlivých platbách podľa splátkového kalendára (každá jednotlivá 

splátka zahŕňa aj úrok), a to pri podvojnom účtovníctve na ťarchu účtu 562 – Úroky. Sumy 
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 Porovnaním tvorby účtovných a daňových odpisov bolo zistené, že zatiaľ čo z daňového hľadiska má 

nájomca povinnosť plne odpísať v priebehu nájmu, z účtovného pohľadu táto podmienka neexistuje, pretože 

účtovné odpisy zohľadňujú skutočné opotrebenie majetku. 
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zaúčtované na účte 562 – Úroky sú už „realizované“ finančné náklady. Zaúčtovaný úrok 

vstupuje do výsledku hospodárenia daňovníka, a teda aj do základu dane.  

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že poistné súvisiace s prenajatým majetkom (napr. 

povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie automobilov) nie je súčasťou istiny 

alebo úroku, ale nájomca zahrnie toto poistné do daňových výdavkov tak, ako bude platené, 

pričom v prípade podvojného účtovníctva sa musí dodržať zásada časového rozlíšenia 

nákladov. Pokiaľ poistenie zabezpečuje leasingová spoločnosť, poistné je zahrnuté  

v jednotlivých splátkach, ktoré uhrádza nájomca prenajímateľovi, (Drozd, 2010). 

V ZoDP sú uvedené všeobecné ustanovenie pre technické zhodnotenie, ktoré sa 

v prípade potreby aplikujú aj pri prenajatom majetku, súčasne ide o obdobný postup ako 

v Českej republike. Z týchto dôvodov nie je tejto problematike venovaná pozornosť. 

3.3.1.4 Finančný prenájom z pohľadu odloženej dane v Slovenskej republike 

Z vyššie uvedených informácií (o odpisoch) vyplýva skutočnosť, že účtovné odpisy 

a daňové odpisy nie sú (nemali by byť) totožné. Účtovné odpisy predstavujú skutočné 

opotrebenie prenajatého majetku, ktoré vzniká fyzickým používaním (či morálnym 

zastaraním). Účtujú sa na základe odpisového plánu, ktorý si stanovuje účtovná jednotka 

(nájomca) sama. Zatiaľ čo daňové odpisy
115

 predstavujú maximálny strop (limit), ktorý si 

môže účtovná jednotka (nájomca) uplatniť pri výpočte (daňového základu pre daň z príjmov 

a následne aj pri) daňovej povinnosti ako maximálnu výšku uznateľného nákladu. Ich hodnota 

sa ručí v súlade so zákonom o dani z príjmu.  

Vzhľadom na to, že dôvody tvorby účtovných odpisov a daňových odpisov sú odlišné, 

bude ich výška v danom období rozdielna (hoci oba spôsoby odpisovania vychádzajú 

z rovnakej základne t. j. z rovnakej vstupnej ceny majetku). 

Rozdielna výška účtovných odpisov a daňových odpisov sa prejaví aj v dočasných  

(v priebehu jednotlivých účtovných resp. daňových obdobiach) rozdielnych hodnotách 

zostatkovej ceny (zostatkových cien) ako účtovnej tak aj daňovej. Takýmito dočasnými 

rozdielmi medzi účtovnou hodnotou majetku (aj záväzkov) vykázanou v súvahe a jeho 
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 Daňové odpisy, dané ZoDP, predstavujú maximálnu hranicu daňovo uznateľných nákladov v ten-ktorý rok. 

Teda výška daňového odpisu stanoveného zákonom je maximum, ktoré mi môže ovplyvniť základ dane. 
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daňovou základňou sa venuje problematika odloženej dane. Odložená daň z príjmov je 

v slovenskom účtovníctve upravená v Postupoch účtovania § 10 (ods. 5 až ods. 20)
116

. 

Pojem odložená daň z príjmov vedie často k mylnej domnienke, že sa jedná o daňovú 

problematiku, v skutočnosti však ide o riešene faktov vyplývajúcich primárne z účtovníctva. 

Predstavuje interný zúčtovací vzťah účtovnej jednotky vychádzajúci zo základných účtovných 

zásad, ktorými sú zásada verného a pravdivého zobrazenia skutočností, zásada opatrnosti  

a zásada akruálnosti. Účtovaním o odloženej dani z príjmov sa objektivizuje výška výsledku 

hospodárenia po zdanení daňou z príjmov a nemá vplyv na splatnú daň z príjmov zaúčtovanú 

za dané zdaňovacie obdobie, (Mateášová a Meluchová, 2013).  

Dočasné rozdiely, ktoré sa viažu k odloženej dani, môžu mať buď charakter zdaniteľný 

(ide o pripočítateľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť 

zdaniteľné sumy pri určovaní základu dane u príjmov, tzn. zvýšia základ dane z príjmov. 

Spôsobia v budúcnosti ÚJ vyššiu splatnú daň z príjmov, na ktorú je potrebné vytvoriť si zdroj 

v bežnom účtovnom období – odložený daňový záväzok; o odloženom daňovom záväzku sa 

v účtovníctve účtovnej jednotky účtuje vždy
117

, ak vznikne) alebo odpočítateľný charakter 

(tzn., že v budúcich účtovných obdobiach budú takéto dočasné rozdiely tvoriť odpočítateľné 

sumy pri určovaní základu dane z príjmov, tzn., že znížia základ dane z príjmov. V bežnom 

účtovom období vedú k vzniku odloženej daňovej pohľadávky, ktorú je možné získať späť 

v budúcich účtovných obdobiach. O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje v účtovníctve 

účtovnej jednotky len vtedy, ak je pravdepodobné, že dosiahne základ dane, voči ktorému 

bude možné vyrovnať sumy odloženej dane
118

, (Mateášová a Meluchová 2013, s. 7). 

Pre lepšie pochopenie a jasnejšie vysvetlenie vzniku dočasných rozdielov je zhotovený 

Obr. 3.1. 

  

                                              
116

 Podľa § 10 ods. 5 platí, že (povinné) účtovanie o odloženej dani z príjmov sa vzťahuje na účtovné jednotky, 

ktoré majú povinnosť podľa § 19 ZoÚ (t. j. ÚJ, ktoré sú auditované), taktiež o odloženej dani z príjmov účtujú 

ÚJ aj po zániku povinnosti audítovania (podľa § 19 ZoÚ), ale aj ostatné ÚJ, ktoré sa samé rozhodli o odloženej 

dani z príjmov účtovať. 

Vznik odloženej dane sa viaže so situáciami uvedenými v Postupoch účtovania § 10 ods. 6 písm. a) až c), podľa 

ktorých sa o odloženej dane účtuje pri: 

a) dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe 

a ich daňovou základňou, 

b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od 

základu dane v budúcnosti, 

c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 
117

 Postupy účtovania § 10 ods. 10. 
118

 Postupy účtovania § 10 ods. 12. 
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Obr. 3.1 Dočasné rozdiely
119,120

 

 

 

V súvislosti s finančným leasingom sa vyskytujú oba druhy dočasných rozdielov (ako 

zdaniteľné tak aj odpočítateľné), ich výskyt závisí od samotnej výšky účtovných a daňových 

odpisov, ktoré majú vplyv na účtovnú zostatkovú cenu a daňovú základňu. 

Čiastka odloženej dane (odloženého daňového záväzku alebo odloženej daňovej 

pohľadávky) sa vypočíta ako súčin dočasného rozdielu a sadzby dane z príjmu
121

, ktorá bude 

platná pre obdobie, v ktorom bude odložený daňový záväzok uplatniteľný (resp. odložená 

daňová pohľadávka vyrovnaná), (Šebestíková, 2011). 

Odložená daň z príjmov sa vždy vypočítava ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka. Vypočítaná výška odloženej dane z príjmov sa porovná s výškou zaúčtovanej 

                                              
119

 Účtovné odpisy sú nižšie ako daňové odpisy, v tomto prípade je účtovná hodnota majetku vyššia, ako jeho 

daňová základňa. Náklady z titulu odpisov ovplyvnili základ dane skôr, ako sa o nich dube účtovať v účtovníctve 

nájomcu, a tým vznikol odložený daňový záväzok. 
120

 Účtovné odpisy sú vyššie ako daňové odpisy, v tomto prípade je účtovná hodnota majetku nižšia, ako jeho 

daňová základňa. Náklady z titulu odpisov ovplyvnia základ dane neskôr, ako sa o nich účtovalo v účtovníctve 

nájomcu a tým vznikla odložená daňová pohľadávka. 
121

 Ak táto sadzba dane z príjmov nie je známa, použije sa sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom 

účtovnom období, viď Postupy účtovania § 10 ods. 15. 

DOČASNÉ 

ROZDIELY 

zdaniteľné rozdiely odpočítateľné rozdiely 

účtovná hodnota majetku vykázaná v súvahe 

je vyššia ako daňová základňa; 

účtovná hodnota záväzku vykázaná v súvahe 

je nižšia ako daňová základňa 

 

účtovná hodnota majetku vykázaná v súvahe 

je nižšia ako daňová základňa; 

účtovná hodnota záväzku vykázaná v súvahe 

je vyššia ako daňová základňa 

vznikajú ak: vznikajú ak: 

účtuje sa účtuje sa 

odložený daňový záväzok
119

 odložená daňová pohľadávka
120

 

Zdroj: Mateášová a Meluchová (2013). 
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odloženej dane z príjmov v predchádzajúcom účtovnom období a zaúčtuje sa len rozdiel, 

(Mateášová a Meluchová 2013, s. 7). 

Účtovanie odloženej dane, je upravené v § 10 ods. 16 v Postupoch účtovania. Podľa 

uvedeného ustanovenia platí, že o odloženom daňovom záväzku sa účtuje na ťarchu účtu  

592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti (príp. na účte 594 – Odložená daň z príjmov  

z mimoriadnej činnosti) so súvzťažným zápisom v prospech účtu 481 – Odložený daňový 

záväzok a odložená daňová pohľadávka. O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje  

v prospech účtu 592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti (príp. na účte 594 – Odložená 

daň z príjmov z mimoriadnej činnosti) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 481 – Odložený 

daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.
122,123.

 

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú 

samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý 

daňový úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok  

a odložená daňová pohľadávka.
124

  

Majetok nadobudnutý formou finančného leasingu podľa § 30a ods. 8 Postupov 

účtovania vykazuje vo svojej súvahe užívateľ (nájomca), ktorý tento predmet súčasne aj 

odpisuje. Pri rešpektovaní zásad platných v účtovníctve a podmienok ZoDP by mali byť 

účtovné a daňové odpisy v danom období (v jednotlivých účtovných obdobiach) odlišné. 

Z toho vyplýva, že aj zostatkové hodnoty (účtovná a daňová) nebudú zhodné, čím dochádza 

k dočasným rozdielom medzi účtovnou hodnotou majetku a jeho daňovou základňou. 

Problematika finančného leasingu (prenájmu) sa v súvislosti s odloženou daňou viaže 

k Postupom účtovania § 10 ods. 6 písm. a) tzn., k dočasným rozdielom medzi účtovou 

hodnotou majetku (a záväzkov) vykázaných v súvahe a daňovou základňou majetku  

                                              
122

 Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vznikajúce v súvislosti s určitým účtovným 

prípadom, sa účtujú v závislosti od toho, ako sa účtuje účtovný prípad. Pri účtovných prípadoch, ktoré sa 

neúčtujú ako náklad alebo výnos, ale priamo v prospech alebo na ťarchu účtov vlastného imania, napríklad na 

účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri 

zlúčení, splynutí a rozdelení, 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov, 429 – Neuhradená strata minulých rokov, 

sa aj odložená daň z príjmov účtuje priamo na ťarchu alebo v prospech týchto účtov vlastného imania. Odložená 

daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok vznikajúci pri vklade podniku alebo jeho časti sa                 

u prijímateľa vkladu účtujú so súvzťažným zápisom na účet 015 – Goodwill. Odložená daňová pohľadávka alebo 

odložený daňový záväzok vznikajúci pri kúpe podniku alebo časti podniku u kupujúceho sa účtuje so 

súvzťažným zápisom na účet 015 – Goodwill. 
123

 Je nutné mať na zreteli, že odložená daň sa vypočíta zvlášť pre bežnú činnosť a zvlášť za mimoriadnu činnosť 
124

 Postupy účtovania § 10 ods. 17. 
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(a záväzkov)
125

 vyplývajúcich z rôznej výšky – štruktúry účtovných a daňových odpisov 

v priebehu jednotlivých období odpisovania. 

U nájomcu môžu nastať dve situácie. V prvom prípade účtovné odpisy prevyšujú 

daňové odpisy, z toho vyplýva, že účtovná hodnota majetku je nižšia ako jeho daňová 

základňa, tzn., že náklady z titulu odpisov ovplyvnia základ dane neskôr, ako sa o nich 

účtovalo, tým vznikla nájomcovi odložená daňová pohľadávka. V druhom prípade daňové 

odpisy prevyšujú účtovné odpisy, z toho vyplýva, že účtovná hodnota majetku je vyššia ako 

jeho daňová základňa, tzn., že náklady z titulu odpisov ovplyvnia základ dane skôr, ako sa  

o nich bude účtovať, tým vznikol nájomcovi odložený daňový záväzok. 

V priebehu doby trvania finančného leasingu môže odložená daň z príjmov vzniknúť aj 

z titulu neplnenia zmluvných podmienok zo strany nájomcu, ktoré majú dopad ako na 

nájomcu tak aj na prenajímateľa. 

V prípade, ak nájomca neplní zmluvne dohodnuté podmienky, prenajímateľ pristúpi 

k vyrubeniu zmluvných pokút (úrokov z omeškania). Podľa ZoDP
126

 sú daňovo uznateľnými 

nákladmi (výdavkami) u nájomcu až po ich úhrade, resp. u prenajímateľa zdaniteľným 

príjmom až po inkase. 

Ak prenajímateľ vystaví nájomcovi faktúru za úroky z omeškania a nájomca vykáže vo 

svojom účtovníctve za bežné obdobie (v súlade so zásadou akruálnosti) tieto úroky ako 

náklad. V prípade, ak však do konca bežného účtovného obdobia nedôjde k úhrade zo strany 

nájomcu, pri výpočte splatnej dane z prímov je nájomca povinný upraviť výsledok 

hospodárenia t. j. zvýšiť ho o čiastku neuhradených úrokov z omeškania, tým následne dôjde 

aj k zvýšeniu základu dane z príjmov. Z uvedeného pre nájomcu vyplýva vznik odloženej 

daňovej pohľadávky, pritom v účtovnom období (príp. viacerých účtovných obdobiach), keď 

dôjde k úhrade úrokov z omeškania zo strany nájomcu, upraví opäť výsledok hospodárenia  

(t. j. zníži základ dane) o hodnotu zaplatených úrokov. Úhrada úrokov bude predstavovať 

podnet pre odúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky u nájomcu. 

                                              
125

 Daňovou základňou na účely účtovania o odloženej dani z príjmov je hodnota majetku a hodnota záväzku 

zistená podľa ZoDP, Postupy účtovania § 7. 
126

 Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania okrem úrokov z omeškania z úverov platených 

bankám a prijatých bankami a úrokov v prípade vzniku nepovoleného debetného zostatku na bežnom účte 

platených bankám a prijatých bankami, sa zahrnú do základu dane u veriteľa po prijatí úhrady alebo u dlžníka po 

ich zaplatení, viď ZoDP § 17 ods. 19. 



 

 

71 

U prenajímateľa bude situácia analogická. S vystavením faktúry z titulu úrokov 

z omeškania vzniká prenajímateľovi v bežnom účtovnom období výnos. Za zdaniteľný príjem 

sa výnosy z titulu úrokov z omeškania (zmluvných pokút) stávajú až po ich inkase. Ak však 

v bežnom účtovnom období nedôjde k inkasu pohľadávky, nastáva dôvod pre vykázanie 

odloženého daňového záväzku. V bežnom účtovnom období nastal dočasný rozdiel 

vyplývajúci z toho, že účtovná hodnota pohľadávky z titulu úrokov z omeškania je 

u prenajímateľa vyššia ako daňová základňa pohľadávky (pretože k úhrade zo strany nájomcu 

ešte nedošlo). Uvedený výnos prenajímateľ zahrnie do výsledku hospodárenia pri 

transformovaní na základ dane až v období, v ktorom reálne nastalo inkasovanie peňažných 

prostriedkov (tzn., že vplyv na základ dane sa prejaví až neskôr). 

Odložená daň je účtovný nástroj, ktorý prispieva k zachovaniu zásady verného  

a pravdivého zobrazenia skutočnosti v účtovníctve. Cieľom odloženej dane je obmedziť 

časové rozdiely, ktoré majú charakter dočasných rozdielov vzniknutých z titulu rozdielneho 

účtovného a daňového pohľadu na položky aktív a pasív zaznamenaných v účtovníctve  

a zobraziť v účtovníctve v bežnom (aktuálnom) účtovnom období výsledok účtovnej operácie 

s ohľadom na daňové dopady, ktoré už vznikli, alebo vzniknú v budúcnosti. 

3.3.2 Výhody a nevýhody súvisiace s implementáciou IAS/IFRS v Slovenskej republike 

Spôsob účtovania finančného leasingu je podľa slovenských postupov účtovania takmer 

v súlade s postupmi podľa IAS/IFRS. Výraz „takmer“ naznačuje, že predsa ešte existujú 

rozdiely, (Demčáková a Cvečková, 2007). Definícia finančného prenájmu je v slovenskej 

legislatíve naviazaná na daňové predpisy, a to predovšetkým na ZoDP. Významným 

pozitívom však je, že aktuálna úprava finančného leasingu znamená významné priblíženie  

k zásadám IAS/IFRS.  

Súčasná úprava IAS 17 – Leasingy, síce ustanovuje kritériá pre posúdenie či sa jedná 

o finančný leasing alebo operatívny leasing, ale na základe týchto identifikátorov sa podľa 

miery významnosti rozhoduje účtovná jednotka subjektívne či konkrétny predmet bude 

vykazovať ako majetok obstaraný formou finančného leasingu alebo ako majetok obstaraný 

formou operatívneho leasingu. Nesprávne posúdenie sa môže prejaviť (úmyselným či 

neúmyselným skreslením v samotných výkazoch účtovnej jednotky) ovplyvnením 

vypovedacej schopnosti výkazov, čo by znamenalo porušenie zásady verného a pravdivého 

obrazu informácií o účtovnej jednotke. Vhodné by bolo stanoviť jasné a jednoznačné 
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pravidlo, čo je operatívny leasing a čo finančný leasing, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu  

a skresľovaniu účtovnej závierky podľa IAS/IFRS. 

Z uvedeného vyplýva, že IAS/IFRS v mnohých prípadoch možno hodnotiť ako 

benevolentné, pretože rozhodnutie o tom, čo účtovná jednotka vykáže v účtovníctve 

prenecháva na jej rozhodnutí podľa zásady významnosti. Súčasne však IAS/IFRS nedefinujú 

jednoznačne, čo je významné. Ide o subjektívny pohľad tzn., že každá jednotka môže mať na 

vykázanie rovnakej položky iný pohľad, a tým sa môže dospieť k odlišnému vykázaniu jednej 

a tej istej položky. 

 

Je namieste sa zamyslieť či aj preceňovanie na reálnu hodnotu (zreálňovanie 

vykázaných hodnôt) objektívne zobrazuje skutočnú hodnotu, pretože sa jedná o mnohokrát 

„poprečítavanú“ hodnotu. Preceňovanie má konečný vplyv na vlastné imanie (nadhodnotená 

či podhodnotená hodnota), z toho vyplýva, že je možné opätovne manipulovať s hodnotami 

vo výkazoch. Veď žiadna účtovná jednotka v našich podmienkach (v štátoch strednej 

a východnej Európy) by si logicky úmyselne nepoškodila, len aby zachovala v popredí svoje 

morálne princípy. K takému záveru sa dospelo na základe (ne)ochoty podnikateľských 

subjektov odvádzať daňovú povinnosť do štátneho rozpočtu.  

Ďalšou nejasnosťou vyskytujúcou sa v našich podmienkach, kde je pohľad na 

vykazovanie, účtovníctvo a dane veľmi silno prepojený, v akých hodnotách budú jednotlivé 

(účtovné a daňové) výkazy vyhotovované. 

V prípade, ak sa pristúpi k zostavovaniu výkazov účtovnej závierky v reálnych 

hodnotách s rešpektovaním verného a pravdivého obrazu skutočností o danej účtovnej 

jednotke, v akých hodnotách budú vedené samotné transakcie (účtovné položky)?  

Môže nastať posúdenie jedného zúčtovacieho vzťahu (pohľadávky a záväzku u dvoch 

účtovných jednotiek odlišne) v inej hodnote u každého subjektu a pritom je to jedná a tá istá 

transakcia. Takáto miera subjektivizmu môže mať vplyv na skutočnosť, že verný a pravdivý 

obraz nemusí byť to najlepšie, čo chceme dosiahnuť v dobrej viere, že to je v súlade 

s IAS/IFRS. Nastáva nezrovnalosť medzi vykázanou hodnotou (prepočítanou, zreálnenou) t. j. 

hodnotou vo výkaze a hodnotu, ktorú má uhradiť (zaplatiť resp. zinkasovať), tzn., že znova 

dochádza k tomu, že môže existovať rozdielny pohľad medzi zainteresovaným stranami – 

veriteľom a dlžníkom. 
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Taktiež netreba zabudnúť na daňové hľadisko, ktoré nepripustí, aby sa základ dane 

menil (ovplyvnil) imaginárne nejakou vypočítanou základňou (hodnotou pohľadávky či 

záväzku) na základe diskontovaného faktoru. Čo sa vytvorí precenením na reálnu hodnotu 

(ktorá sa na konci ďalšieho účtovného obdobia znova precení na reálnu hodnotu)?  

Z uvedených dôvodov, vyplýva, že účtovníctvo musí mať jasné a pevne stanovené 

pravidlá, nie iba kritériá založené na subjektivizme účtovnej jednotky, ktoré sú založené iba 

na miere významnosti, bez konkrétnej definície pojmu „významnosť“ pretože, čo je podľa 

jednej účtovnej jednotky významné môže byť pre inú účtovnú jednotku nevýznamné. Z tohto 

pohľadu sú účel a cena vhodnejšie ukazovatele na posúdenie skutočnosti („hard kritériá“). 

Zatiaľ, čo zásada významnosti je „soft kritérium“ ako aj kritériá podľa IAS/IFRS, ide  

o „abstraktné pojmy“ vychádzajúce spravidla z budúceho vývoja skutočností.  

 

Do budúcnosti sa predpokladá, že ak nastane zmena v štandarde o leasingoch (IAS 17) 

SR preberie a zapracuje túto zmenu do svojej legislatívy. Slovenská odborná verejnosť 

zastáva názor, že je vhodnejšie prebrať postup, ktorý je osvedčený a funguje (príp. sa 

vyžaduje zo strany IAS/IFRS). Vytvorením nového systému dochádza k „prevádzaniu“ 

z jednej (nadnárodnej, medzinárodnej) metodiky do druhej (tuzemskej), a tým v praxi 

nastávajú mnohokrát prípady, ktoré tuzemská legislatívna nedokáže predvídať a tie si 

vyžadujú dodatočné novelizácie, ktorým sa dá predchádzať preberaním nadnárodnej 

(medzinárodnej) metodiky. 

 

Záverom tejto časti možno sumarizovať, že základné princípy, na ktorých sú IAS/IFRS 

postavené ako aj proces harmonizácie vykazovania je možno hodnotiť pozitívne, ale dôležité 

je, aby sa účtovné jednotky (resp. ich predstavitelia zodpovední za vykazovanie) s týmito 

myšlienkami a z nich vyplývajúcimi nárokmi dokázali plne stotožniť a uplatňovať ich v praxi, 

a aby sa dokázali odpútať od poznačenej minulosti, kde účtovníctvo a výkazníctvo nemalo 

taký význam a váhu, akú má v súčasnosti. 
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3.3.3 Komparácia problematiky finančného leasingu v Českej republike a v Slovenskej 

republike 

Na základe vyššie uvedených informácií o spôsobe vykazovania finančného leasingu 

v oboch štátoch (t. j. v Českej republike a v Slovenskej republike) možno konštatovať, že 

v tejto problematike bola situácia do obdobia vstupu krajín do EÚ podobná. Od roku 2004 

však nastali vo vykazovaní finančného leasingu zmeny vzťahujúce sa k procesu harmonizácie.  

Na rozdiel od slovenskej úpravy (finančného) leasingu, ktorá platí už od roku 2004 a je 

vo veľkej miere porovnateľná s požiadavkami IAS/IFRS, zatiaľ čo, vykazovanie finančného 

leasingu podľa českej legislatívnej úpravy a následne aj vypovedajúca schopnosť účtovnej 

závierky v tejto oblasti je obmedzená
127

, (Kurpová a Fabián, 2011). 

V súčasnosti sa v Českej republike uplatňuje koncept právneho vlastníctva, tzn., že 

predmet prenájmu (ako operatívneho tak aj finančného) vykazuje vo svojich aktívach  

(v súvahe) prenajímateľ ako dlhodobý majetok počas celej doby trvania leasingovej zmluvy. 

Súčasne prenajímateľ aj predmet nájmu odpisuje. Prenajímateľ v podsúvahovej evidencii 

vykazuje pohľadávku z finančného leasingu vo výške leasingovej ceny, ktorú postupne 

znižuje o prijaté úhrady nájomného. Nájomca postupne zahrňuje do svojich nákladov iba 

časovo rozlíšené nájomné. Nájomca pri finančnom leasingu zaradí predmet leasingu do 

podsúvahovej evidencie ako aktívum (prenajatý majetok) zároveň so vznikom záväzku 

z finančného leasingu128. Po ukončení leasingovej zmluvy (za bežných podmienok tzn. pri 

finančnom leasingu nastane prevod vlastníckych práv z prenajímateľa na nájomcu) nájomca 

z podsúvahovej evidencie vyradí predmet leasingu. 
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 Z dôvodu nedostatočnej úpravy leasingu v českej účtovnej legislatíve sa v účtovnej praxi vyvinuli dva 

spôsoby účtovania leasingu. Pri prvom spôsobe sa nevykazuje v súvahe ani majetok, ktorý je predmetom 

leasingu, ani záväzok voči leasingovej spoločnosti. Tento spôsob je z hľadiska vypovedajúcej schopnosti 

závierky nešťastný; zahraničné úpravy účtovníctva ho dokonca chápu ako typický príklad tzv. kreatívneho 

účtovníctva (účtovného podvodu), ktoré spočíva v nevykazovaní (zatajovaní) jednoznačne existujúceho záväzku 

voči leasingovej spoločnosti. Druhý spôsob sa snaží reagovať na problém prvého spôsobu tým, že na počiatku 

leasing sčíta leasingové splátky a tento súčet vykáže v súvahe ako aktívum oproti záväzkom z leasingu. Mnohí 

účtovníci aj audítori sú presvedčení, že tento spôsob je v súlade s požiadavkami IAS/IFRS. Avšak skutočnosť je 

odlišná, pretože ani jeden z uvedených spôsobov nie je v súlade s požiadavkami IAS/IFRS. Druhý z uvedených 

spôsob pripomína požiadavky IAS 17, ale len „na prvý pohľad“. IAS/IFRS by nikdy nevykázali ako aktívum 

a záväzok prostý súčet splátok. Taktiež sa o leasingu neúčtuje len v priebehu doby leasingu. IAS/IFRS účtujú 

v súvislosti s leasingom do nákladov (u nájomcu) úroky a odpisy predmetu leasingu. Účtovanie úrokov sa kryje 

s dobou leasingu avšak pokiaľ má predmet leasingu inú dobu (spravidla dlhšiu) ekonomickú životnosť, než je 

doba trvania leasingu, účtujú IAS/IFRS odpisy do nákladov počas doby ekonomickej životnosti predmetu 

leasingu (a nie teda počas doby leasingu), (Krupová a Fabián, 2011). 
128

 Každá úhrada leasingovej splátky znamená čiastočné (postupné) zníženie záväzku u nájomcu z titulu 

finančného leasingu evidovaného v podsúvahovej evidencii, tzn. znižovanie zostatku záväzku až na nulovú 

hodnotu na účte skupiny 77 – Záväzky. 
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Uvedený spôsob vykazovania (založený na nákladovom princípe) nie je možné 

považovať za plné rešpektovanie zásady prednosti obsahu hospodárskej operácie pred 

formou), čím dochádza k nadhodnoteniu účtovnej závierky (konkrétne Súvahy
129

) 

u prenajímateľa a súčasne k podhodnoteniu účtovej závierky nájomcu. Takéto skreslené 

závierky neposkytujú verné a pravdivé zobrazenie skutočnosti. 

Pozitívne sa dá hodnotiť, možný prístup vyplývajúci z Českého účtovného štandardu  

č. 11 – Operácie s podnikom, podľa ktorého nájomca v prípade nájmu podniku počas doby 

nájmu podniku v prípade existencie písomnej dohody, môže tento majetok odpisovať. 

Nájomca vo svojom účtovníctve vykáže predmet prenájmu v zostatkovej cene a súčasne 

vykáže dlhodobý záväzok vyplývajúci z leasingovej zmluvy voči prenajímateľovi. Záväzok sa 

postupne znižuje o platby nájomného. V takomto prípade v účtovníctve prenajímateľa počas 

doby nájmu dôjde k vyradeniu predmetu nájmu a vykáže dlhodobú investíciu (v účtovnej 

skupine 06.), následne je táto investícia preúčtovávaná na dlhodobú pohľadávku, ktorá sa 

znižuje v závislosti od úhrady nájomného. 

Dôležité je pripomenúť, že sa nejedná o nájom individuálneho aktíva, ale o nájom 

podniku a len po dohode zmluvných strán. 

Pre prístup IAS/IFRS je charakteristická zásada, že má obsah prednosť pred formou, 

z toho vyplýva, že sa do úvahy neberie len práva forma, ale hlavne ekonomická podstata 

operácie. Prenesene na finančný leasing, predmet nájmu (po analýze potrebných ku 

klasifikácii predmetu ako finančný leasing) vykazuje vo svojich aktívach skutočný 

ekonomický užívateľ a nie jeho (právny) vlastník t. j. prenajímateľ. 

Túto zásadu (prednosť obsahu pred formou) do svojej legislatívy v oblasti finančného 

leasingu dlhodobého hmotného majetku zaviedla aj Slovenská republika. Je dôležité 

pripomenúť, že vymedzenie finančného leasingu (a jeho obmedzenie len na dlhodobý hmotný 

majetok so zreteľom na daňové hľadisko) nie je úplne v súlade s IAS/IFRS, ale znamená 

výrazné priblíženie sa medzinárodným štandardom hlavne z účtovného hľadiska, kde predmet 
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 Účtovný výkaz Príloha síce poskytuje doplňujúce údaje, ale napr. pri hodnotení finančného zdravia podniku 

(finančná analýza) alebo iných ukazovateľoch (napr. EVA – ekonomická pridaná hodnota, MVA – trhová 

pridaná hodnota,) sa údaje z toho výkazu nezohľadňujú. 

V účtovnej závierke (predovšetkým v Súvahe) nájomcu dochádza k skresleniu hodnoty aktív (nie je vykázaný 

predmet finančného leasingu) a súčasne aj k skresleniu hodnoty pasív, pretože nie je evidovaný záväzok voči 

prenajímateľovi (leasingovej spoločnosti), to predstavuje zrkadlový následok skreslenia údajov a následného 

posúdenia finančného zdravia, ako u prenajímateľa. 
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finančného nájmu vykazuje počas doby nájmu vo svojich aktívach nájomca (užívateľ), ktorý 

má právo tento majetok aj odpisovať, a nie právny vlastník (prenajímateľ). 

Desaťročná cesta, ktorú Slovenská republika absolvovala od vstupu do EÚ v oblasti 

mnohých daňových, účtovných a zmluvných zmien v problematike (finančného) leasingu, 

môže slúžiť Českej republike ako metodický návod (metodické smerovanie, metodika) pri 

vykazovaní (finančného) leasingu s rešpektovaním zásady verného a pravdivého obrazu 

účtovníctva, pretože sa v súčasnosti na túto zásadu sa kladie stále väčší a väčší dôraz.  

Podľa názoru slovenskej odbornej verejnosti by bola aplikácia odporúčaného spôsobu 

vykazovania finančného leasingu v ČR možná, pretože oba štáty mali v minulosti rovnaký 

legislatívny základ a aj v súčasnosti je právna úprava v mnohých oblastiach 

príbuzná/porovnateľná/zhodná. 

Vedenie účtovníctva v súlade s metodikou IAS/IFRS predstavuje pozitívny signál „do 

Európy“ (zvýšenie konkurencie schopnosti – prilákanie nových – zahraničných investorov), 

ale dôležité je brať ohľad na vývoj (genézu) podmienok (prístupu) vyplývajúcich z minulosti 

v danom štáte (mentalita národa – občanov i účtovných jednotiek). To môže mať výrazný 

dopad aj na účtovníctvo a samotné vykazovane účtovnej závierky. 

Hlavnou výhodou pri používaní jednotných účtovných štandardov je možnosť 

porovnávať finančné výkazy jednotlivých spoločností navzájom a medzi jednotlivými rokmi. 

Spoločnosť Ernst and Young (2012a, 2012b, 2013) na svojich internetových stránkach 

uvádza, že: „Prechod na Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) je  

v súčasnosti tým najdôležitejším krokom vo svete finančného vykazovania. Vplyv prechodu na 

IFRS ďaleko presahuje samotné účtovníctvo. Vzťahuje sa na každé kľúčové obchodné 

rozhodnutie, a to nielen v spôsobe, akým sa vykáže. Prístup k aktuálnym vedomostiam, 

informáciám a včasné poradenstvo sú kľúčovým prvkom. Čím viac krajín prijme IFRS ako 

svoj ´jazyk´ finančného vykazovania, tým dôležitejšiu úlohu bude zohrávať ich dôsledná 

interpretácia a uplatnenie.“ 

„Slovenské účtovné predpisy postupne preberajú niektoré definície a ustanovenia 

Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo. Novela zákona o účtovníctve (účinná 

od 1. 1. 2004) bola významným krokom k približovaniu sa slovenských účtovných predpisov  

k IFRS, čo súvisí aj s aproximáciou právnych predpisov Slovenskej republiky s právom EÚ. 

Touto novelou sa dostali do slovenských účtovných predpisov definície základných zložiek 

účtovných výkazov, spôsoby oceňovania reálnou hodnotou a metódou vlastného imania, 
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finančné nástroje, odložené dane vzťahujúce sa na všetky dočasné rozdiely, diskontovanie 

dlhodobých pohľadávok a mnoho ďalších dôležitých zmien vychádzajúcich práve z IFRS,“ 

(Grant a Buzgová, 2004). 

Základné rozdiely medzi českou právnou úpravou a slovenskou právnou úpravou 

v oblasti prenájmu sú vymedzené v Tab. 3.4.  

Tab. 3.4 Prehľad rozdielov medzi úpravou leasingu v ČR a v SR 

Položka Česká legislatíva Slovenská legislatíva 

Klasifikácia leasingu 

Podľa stavu k 1. 1. 2014 

Finančným prenájom je obstaranie 

dlhodobého hmotného majetku na 

základe nájomnej zmluvy 

s dojednaným právom kúpy 

prenajatej veci za dohodnuté platby 

počas doby nájmu tohto majetku. 

Právna forma prevažuje nad 

ekonomickou podstatou. 

Ekonomická podstata prevažuje nad 

právnou formou. 

Prenajímateľ 

Predmet finančného leasingu 

vykazuje v súvahe na strane aktív 

prenajímateľ a ten tiež toto 

aktívum odpisuje.  

V podsúvahovej evidencii 

vykazuje pohľadávku z finančného 

leasingu, ktorú znižuje 

o inkasované platby. 

 

Súhrn leasingových splátok sa delí 

na splátku predmetu leasingu a na 

leasingový úrok. Prenajímateľ 

eviduje iba pohľadávku voči 

nájomcovi. 

aktíva držané v rámci finančného 

leasingu sú vykázané formou 

pohľadávky vo výške čistej 

investície leasingu, 

 

výnosy predstavujú fin. úrok 

z poskytnutého financovania, 

 

nevykazuje majetok a ani odpisy, 

 

prijaté splátky opäť rozdeľuje na 

finančnú časť (úrok) a na splátku 

pohľadávky 

Nájomca 

Nájomca účtuje iba o jednotlivých 

leasingových splátkach na jednej 

strane do nákladov a na druhej 

strane ako zníženie záväzkov, 

súčasne vykazuje predmet 

leasingu a záväzok z neho 

vyplývajúci v podsúvahovej 

evidencii. 

Predmet finančného leasingu 

vykazuje vo svojej súvahe na strane 

aktív a súčasne záväzok z titulu 

leasingu.  

 

Leasingová splátka je rozdelená na 

finančný náklad (úrok) vo výkaze 

ziskov a strát, a na splátku, ktorá 

znižuje nesplatený záväzok. 

Odpisovanie
130

 prenajímateľ (právny vlastník) nájomca (skutočný užívateľ)  

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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 Predmet leasingu odpisuje strana, ktorá ho eviduje vo svojej súvahe. 
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3.4 Súčasný stav v problematike leasingu 

Analýzou aktuálnej situácie v oblasti účtovania a vykazovania predmetu leasingu boli 

zistené dva základné problémy. 

S prvým zmieneným problémom je možné sa stretnúť pri porovnávaní obstarania 

majetku formou finančného leasingu a úveru. Pri finančnom leasingu (na rozdiel od úveru) 

dochádza k oddeleniu právneho a ekonomického vlastníctva predmetu. V priebehu doby 

trvania finančného prenájmu až do splatenia poslednej splátky je právnym vlastníkom 

prenajímateľ. Z ekonomického hľadiska je vlastníkom nájomca, ktorý predmet využíva, ako 

keby bol jeho vlastníkom, a plynú mu z neho ekonomické úžitky a znáša všetky riziká, ktoré 

z neho vyplývajú, (Stanley a Barčáková,2013), (Zubaľová, 2004).  

Uvedený rozdiel má významný vplyv na oblasť účtovníctva a vykazovania predmetu 

finančného leasingu (napriek tomu, že v oboch prípadoch ide o obstarávanie majetku formou 

dlhu, (Bokšová, 2013). Existujú totiž dva základné – rozdielne pohľady na účtovanie 

a vykazovanie predmetu finančného leasingu. Jedným z nich je anglosaský prístup, ktorého 

zástancovia preferujú v účtovaní a vykazovaní ekonomické vlastníctvo majetku, kde predmet 

leasingu vykazuje nájomca, takýto postup je v súlade s IAS/IFRS. Opakom anglosaského 

prístupu je kontinentálny prístup, preferujúci právne vlastníctvo majetku, z toho vyplýva, že  

o predmete leasingu účtuje a následne aj vykazuje vo svojich aktívach prenajímateľ, 

(Zubaľová, 2004). Pri kontinentálnom prístupe, kde existuje silná väzba na právne hľadisko  

a daňový poriadok, dochádza k popieraniu zásady, že prednosť by mala mať ekonomická 

podstata transakcie nad jej formou (t. j. právnou stránkou). Práve takýto spôsob vykazovania 

predmetu finančného leasingu je aplikovaný v legislatívnej úprave Českej republiky. Mnohí 

členovia odbornej verejnosti (napr. Dvořáková, 2014; Krupová a Fabián, 2011) považujú 

takéto účtovanie a následne i vykazovanie za druh kreatívneho účtovníctva (v negatívnom 

pojatí), výsledkom ktorého je zatajovanie podstatných skutočností a následne nedostatočná 

vypovedacia schopnosť účtovnej závierky v tejto oblasti, pretože v súvahe sa nevykazuje ani 

predmet leasingu, ani záväzok voči leasingovej spoločnosti. 

Neustále kladený väčší a väčší dôraz na verný a pravdivý obraz účtovníctva 

(vykazovania) a stále sa prehlbujúca miera harmonizácie vo svetovej ekonomike potvrdzujú, 

že je minimálne vhodné sa zaoberať nezrovnalosťou v tejto oblasti a prispieť k jej eliminácii. 

Existujúci rozdielny pohľad na účtovanie a vykazovanie predmetu finančného leasingu 

v súčasnosti nepredstavuje v tejto oblasti jediný problém.  
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Druhá problematická oblasť spočíva v rozlíšení leasingu na finančný leasing 

a operatívny leasing v medzinárodnom koncepte. Už od roku 2003 diskutujú IASB, FASB, 

leasingové spoločnosti, užívatelia účtovných výkazov a odborná verejnosť
131

 o vhodnosti 

metodických postupov vykazovania zmlúv o leasingu, (Svoboda, 2010). Dôvod týchto 

diskusií spočíva v súčasnej svetovej úprave vykazovania leasingov podľa IAS/IFRS 

(konkrétne IAS 17) a podľa US GAAP (konkrétne SFAS 13), ktorá nie je považovaná za 

postačujúcu a uspokojivú, (IASB, 2013). IAS/IFRS aj US GAAP rozlišujú dva druhy 

leasingov – operatívny a finančný. Kategorizácia leasingu závisí od niekoľkých faktorov 

v prípade, ak je leasing klasifikovaný ako finančný, majetok a záväzok sú vykazované 

v súvahe nájomcu, tzn., že nájomca vo výkaze o finančnej situácii zaznamenáva relevantné, 

spoľahlivé a porovnateľné informácie týkajúce sa práva užívať majetok. Je zrejmé, že 

prípadné zaznamenanie tohto práva a povinnosti platiť splátky, prípadne vrátiť majetok po 

skončení leasingu, vo výkazoch ovplyvní výpočet mnohých ukazovateľov finančnej analýzy, 

od ukazovateľov aktivity, likvidity, cez ukazovatele rentability až po miery zadlženosti 

v trhovom ocenení (D/E - podiel cudzieho kapitálu na vlastnom kapitáli)  

a úrokového krytia, (Imhoff a kol., 1991), (Duke a kol., 2009), (Svoboda, 2010), (Branswijck 

a kol., 2011), (Svoboda a Bohušová, 2012). Pri klasifikovaní leasingu ako operatívny, 

nájomca účtuje v priebehu trvania doby leasingu iba o náklade, čo je možné považovať za 

podhodnotenie súvahy u nájomcu, pretože nevedie k vykázaniu aktíva ani záväzku z leasingu 

u nájomcu, (Janasová, 2013). Nesprávne vykázanie leasingu (zámena finančného leasingu za 

operatívny) môže byť považované za druh kreatívneho účtovníctva, pretože ide o finančné 

produkty, ktoré majú podobnú podstatu, ale výrazne odlišný dopad do účtovnej závierky. 

Z uvedeného vyplýva, že súčasná metodika umožňuje veľmi podobné leasingové 

transakcie klasifikovať, zachytiť a vykázať rôznymi spôsobmi, a to ako na strane nájomcu tak  

i prenajímateľa. Takýmto spôsobom je možné manipulovať s leasingovými transakciami za 

účelom dosiahnutia požadovaného efektu pre účtovnú jednotku pri ich vykazovaní, 

(Bohušová a Svoboda, 2013), (Janasová, 2013). Podľa kritikov, ako napr. Abdel-Khalik 

(1981); Forsyth, Witmer a Dugan (2005); Duke, Hsieh a Su (2009); IASB (2013); De Martino 

                                              
131

 Odborná verejnosť totiž považuje súčasné znenie štandardov, ktoré klasifikujú leasing, za nepostačujúce 

(neuspokojivé) pre užívateľov účtovných výkazov, (IASB, 2013). K rozlíšeniu toho či je obstaranie majetku 

uskutočnené prostredníctvom finančného leasingu alebo prostredníctvom operatívneho leasingu slúžia vyššie 

uvedené identifikátory, avšak práve tieto identifikátory vyplývajú z budúceho možného vývoja, ale druh leasingu 

je potrebné zatriediť už pri jeho vzniku, (Krupová a Mencl, 2009). 
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(2011), môžu terajšie metodické postupy v oblasti vykazovania leasingu významne ovplyvniť 

investičné a finančné rozhodovanie užívateľov účtovných výkazov.  

Na základe vyššie prezentovaných informácií sa pristúpilo v rámci konvergenčného 

projektu medzi IASB a FASB k vytvoreniu nového spoločného
132

 štandardu pre leasingy, 

ktorý by mal eliminovať rozdiely medzi IAS/IFRS a US GAAP v oblasti leasingu. Podľa 

prvého návrhu štandardu (ED – Exposure Draft) z roku 2010 by nedochádzalo k rozlišovaniu 

finančného leasingu a operatívneho leasingu, ale ide o model založený na práve na užívanie 

majetku „use-of-right“, (Shough, 2011). V tomto návrhu sa uvádzali metodické postupy, ktoré 

boli symetrické – konzistentné ako pre stranu prenajímateľa tak i pre stranu nájomcu. Tento 

model obsahoval dva prístupy. Základom pre rozhodnutie aký prístup bude uplatnený je 

skutočnosť, či si prenajímateľ ponecháva práva a úžitky spojené s podkladovým aktívom 

počas očakávaného obdobia alebo po očakávanom období leasingu (podľa očakávaní či 

schopností generovať značné výnosy prostredníctvom nového leasingu alebo predaja 

podkladového aktíva), (Jílek a Svobodová, 2013, s. 113). 

Prvý prístup, pri ktorom časť predmetu leasingu (fyzického aktíva) je prevedená počas 

stanovej doby na nájomcu t. j prístup – metóda odúčtovania (derecognition approach) 

nazývaná aj metóda „pohľadávka a zostatková hodnota“ (receivable and residual approach). 

V tomto prípade založenom na odúčtovaní predmetu leasingu z aktív prenajímateľa a jeho 

zachytenia vo forme práva z užívania u nájomcu a to spoločne so záväzkom z prenájmu. 

Prenajímateľ vykazuje pohľadávku z leasingu v súčasnej hodnote leasingových platieb 

a umoruje ich v priebehu leasingovej zmluvy s použitím implicitnej úrokovej miery, tzn., že 

prenajímateľ si neponecháva značné rizika a úžitky spojené s aktívom, (Bohušová a Svoboda, 

2013); (IASB, 2010). 

Pri aplikovaní druhého prístupu, ktorý je založený na záväzku vykonania (performance 

obligation approach) tiež nazývaný aj metóda nového práva a záväzku, dochádza k oddeleniu 

fyzického aktíva od práva užívať tento majetok, pričom vlastníctvo fyzického aktíva je počas 

celej doby trvania leasingu ponechané prenajímateľovi. Základ tejto metódy spočíva na 

ponechaní predmetu leasingu v aktívach prenajímateľa za súčasného vykázania povinnosti 

prenechať majetok k užívaniu nájomcovi počas príslušnej doby. V aktívach prenajímateľa je 

súčasne vykázaná aj leasingová pohľadávka umorovaná s jednotlivými leasingovými 

                                              
132

 Dôvodom vytvorenia spoločného štandardu je skutočnosť, že v súčasnosti účtovanie – vykazovanie leasingov 

v IAS 17 a v americkom štandarde SFAS 13 Účtovanie leasingov je veľmi nejednotné a vytvára sa tak priestor 

pre kreatívne účtovníctvo, (Krupová a Mencl, 2009). 
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platbami. Záväzok prenajímate poskytnúť predmet leasingu je (spravidla) rozpúšťaný do jeho 

výnosov, (Bohušová a Svoboda, 2013); (IASB, 2010). 

Po zverejnení uvedeného návrhu ED 2010 sa v medzi odbornou verejnosťou rozpútala 

búrlivá debata, ktorá vyústila k prepracovaniu návrhu a v máji 2013 bol zverejnený nový 

návrh, v ktorom sa opäť pristupuje ku klasifikácii leasingu, v tomto prípade však s označením 

leasing typu A a leasing typu B, okrem týchto typov bol zachovaný aj operatívny leasing pre 

prenájmy kratšie ako 12 mesiacov.  

Podstata predkladaného návrhu spočíva v uznaní aktíva a záväzku z leasingu, čo 

predstavuje zlepšenie situácie pri mnohých leasingoch, ktoré v súčasnej dobe túto 

charakteristiku nevyžadujú. Uvedená zmena sa bude vzťahovať i na súčasné operatívne 

leasingy, a to v prípade, pokiaľ doba prenájmu presiahne 12 mesiacov. Podľa nového princípu 

by mal nájomca v deň vzniku leasingu zaznamenať v súvahe (vo výkaze o finančnej situácii) 

aktívum predstavujúce svoje právo používať aktívum počas leasingového obdobia a záväzok 

realizovať leasingové platby. 

„Leasing, je podľa revidovaného návrhu štandardu, definovaný ako zmluva, ktorá 

prevádza právo užívať majetok (podkladové aktívum t. j. leasovaný majetok) počas určitej 

doby za úplatu (úhradu leasingových splátok),
133

“ (Deloitte, 2013a). 

Podľa IASB (2013) uznanie (resp. účtovanie), ocenenie a vykazovanie nákladov  

a peňažných tokov vyplývajúcich z nájomnej (leasingovej) zmluvy zo strany nájomcu bude 

závisieť na predpokladanom využití ekonomického úžitku z prenajatého majetku, t. j. či 

nájomca bude spotrebovávať viac ako nevýznamnú časť ekonomického prínosu 

z podkladového aktíva. Z praktických dôvodov bude toto hodnotenie závisieť od povahy 

podkladového (prenajímaného) aktíva. 

Na základe novej metodiky bude vytvorený leasing typu A a leasing typu B. Účtovná 

jednotka bude povinná v deň vzniku leasingu rozhodnúť o tom, ako bude predmet leasingu 

                                              
133

 Zmluva obsahuje leasing, ak plnenie zmluvy závisí od využitia identifikovaného aktíva (identifikovateľné 

buď explicitne napr. sériové číslo, alebo implicitne napr., iba, ak aktívum k dispozícii pre uspokojenie nájomnej 

zmluvy) a zmluva prevádza právo riadiť použitie identifikovaného aktíva počas určitej doby výmenou za 

odplatu. Právo používať identifikovaný majetok je prenesené iba v prípade, ak má nájomca možnosť ako riadiť 

používania aktíva a získať prospech z jeho použitia, (Deloitte, 2013a). Výnimku z tejto úpravy tvorí: leasing 

nehmotného majetku v podobe príjmy zo zmlúv s odberateľmi (ktorý bude upravený plánovaným štandardom 

„Revenue from Contracts with Customers“), leasing na prieskum a využívanie ložísk nerastov, ropy, zemného 

plynu a podobných neobnoviteľných zdrojov (viď IFRS 6), leasing biologických aktív (viď IAS 41), dojednania 

o licenciách na poskytovanie služieb v rámci pôsobnosti IFRIC 12 Dojednania o licenciách na poskytovanie 

služieb.  
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posudzovaný – leasing typu A alebo leasing typu B. Základom takéhoto rozhodnutia je, či si 

prenajímateľ ponecháva práva a úžitky spojené s podkladovým aktívom počas obdobia 

prenájmu alebo po očakávanom období leasingu (podľa očakávaní či schopností generovať 

značné výnosy prostredníctvom nového leasingu alebo predaja podkladového aktíva), (Jílek 

a Svobodová, 2013, s. 113). 

Prostredníctvom leasingu typu A je možné obstarať väčšinu majetku iného ako 

nehnuteľností (napr.: stroje, automobily, lode), pri ktorých sa predpokladá, že nájomcom bude 

spotrebované viac ako nevýznamné množstvo hodnoty prenajatého majetku v priebehu doby 

nájmu. Pri použití tohto typu leasingu dôjde u prenajímateľa: k odúčtovaniu leasovaného 

aktíva a uznanie aktíva v podobe práva na leasingové splátky (pohľadávky z leasingu) 

a ostávajúcej časti aktíva (rezíduum), ktoré predstavujú práva k prenajatému aktívu po 

skončení leasingu, ktoré si prenajímateľ ponecháva; k uznaniu príslušného diskontu 

vzťahujúcemu sa pohľadávke z prenájmu i k ostávajúcemu (zvyškovému) aktívu a jeho 

úrokový výnos počas doby trvania (a pokiaľ je prenajímateľom výrobca či predajca rozpoznať 

zisk
134

 vzťahujúci sa k prenájmu v deň počiatku leasingu – časť vzťahujúca sa k prenajatej 

časti aktíva je rozpoznaná okamžite a ďalšia časť sa vzťahuje k rezíduu a vykázaná ako 

odložený zisk, (Bohušová a Svoboda, 2013). Nájomca pri tomto druhu leasingu zaúčtuje 

a vykáže právo k užívaniu majetku a záväzok z leasingu, ktoré sa prvotne oceňujú v súčasnej 

hodnote leasingových splátok; a pravidelné uznanie príslušného úrokového nákladu v podobe 

diskontu vzťahujúceho sa k leasingovému záväzku na základe konštantnej úrokovej miery 

(bude mať klesajúcu tendenciu, a to nezávisle na amortizácií práva na užívanie aktíva). Vo 

výsledku hospodárenia sa zobrazí úrok odvíjajúci sa z diskontovanej hodnoty leasingového 

záväzku a odpis práva k užívaniu majetku, (Bohušová a Svoboda, 2013), (IASB, 2013). 

Väčšina nehnuteľností a majetku, pri ktorom sa v priebehu doby nájmu spotrebuje len 

nevýznamná časť prenajatého aktíva, bude klasifikovaná ako leasing typu B. Pri leasingu B 

prenajímateľ pokračuje i naďalej vo vykazovaní prenajatého aktíva, a uzná prijaté leasingové 

platby prijaté v priebehu prenájmu ako výnosy období, a to buď rovnomerne počas celej doby 

leasingu, alebo na základe inej systematickej základe pokiaľ lepšie zobrazuje skutočnosť; 

prenajímateľ uzná priame počiatočné náklady ako náklady obdobia v priebehu doby 

prenájmu, použije pri tom rovnakú metodiku ako u prijatého nájomného
135

. Pri leasingu typu 

                                              
134

 Ide o rozdiel reálnej hodnoty a obstarávacej ceny prenajímateľného majetku ku dnu počiatku leasingu. 
135

 V prípade, ak existujú nejaké variabilné plnenia, sú vykázané v období, ku ktorému náležia. Príslušné výnosy 

vykazuje prenajímateľ v rámci prevádzkovej činnosti. 
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B nájomca zaúčtuje a vykáže právo k užívaniu aktíva i záväzok z leasingu v ocenení súčasnej 

hodnoty leasingových splátok a uznanie všetkých nákladov spojených s leasingom ako jednej 

položky, ktorá zahŕňa príslušný diskont vzťahujúci sa k leasingovému záväzku a amortizácii 

práva na užívanie aktíva. Vzhľadom na požiadanie IASB a FASB na rovnomerný priebeh 

celkových nákladov spojených s leasingom počas trvania nájomnej zmluvy je nutné právo na 

užívanie odpisovať progresívne, pretože úrokové náklady vzhľadom k zmenšujúcemu sa 

leasingovému záväzku v priebehu nájomnej zmluvy klesajú, (IASB, 2013), (Bohušová 

a Svoboda, 2013). 

Postup pri rozhodovaní a následnom určení typu leasingu je možné graficky znázorniť 

pomocou Obr. 3.1. 

Obr. 3.1 Prehľad navrhovanej klasifikácie leasingu pre nájomcu a prenajímateľa
136

 

 

 Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Deloitte (2013a). 

 

Cieľom navrhovaných zmien, je poskytnúť informácie o budúcich finančných tokoch, 

ktoré sa viažu k leasingovým platbám a to bez ohľadu na to, či súvisia s finančným či 

operatívnym leasingom, teda zo všetkých zmlúv konzistentne. Podľa návrhu by mali byť 

                                              
* Pre nehnuteľnosti, je odhad (hodnotenie) založené na zostávajúcej nie celkovej ekonomickej životnosti 

majetku. 

Ide o úpravu leasingu alebo je obsahom leasing? 
Účtovanie podľa iných 

IFRS 

Je leasing krátkodobým leasingom? 

Nie 

Môže byť použitý 

existujúci účťoný model 

pre operatívny leasing 

Áno 
Áno 

Nie 

Ide o leasing nehnuteľnosti? 

Tvorí doba leasingu podstatnú časť ekonomickej 

životnosti* podkladového aktíva ALEBO 

predstavuje súčasná hodnota leasingových 

splátok v podstaete výšku reálnej hodnoty 

podkladového aktíva v deň započatia leasingu? 

Áno Nie 

Je doba trvania leasingu nevýznamnou časťou 

celkovej ekonomickej životnosti podkladového 

aktíva ALEBO je súčasná hodnota leasingových 

splátok zanedbateľná v porovnaní s reálnou hodnotou 

podkladového aktíva v deň započatia leasingu? 

Áno 

Leasing typu A Leasing typu B Leasing typu A 

Áno Nie Nie 



 

 

84 

zohľadnené všetky aktíva aj záväzky z nájomných zmlúv. Prenajímatelia a nájomcovia by 

mali uplatňovať model založený na práve užívania aktíva pre všetky nájomné zmluvy, 

(Dvořáková, 2014). Ide teda o etablovanie zásad, ktoré by mali nájomcovia a prenajímatelia 

aplikovať pri vykazovaní informácií užitočných pre užívateľov účtovných výkazov, (IASB, 

2013). 

Nové posudzovanie sa bude vzťahovať nielen na novovzniknuté zmluvy o leasingu, ale 

aj na už existujúce leasingové vzťahy. Všetky prenájmy bude potrebné prehodnotiť a nový 

model sa bude aplikovať retrospektívne. Vzhľadom na skutočnosť, že leasing je všeobecne 

veľmi využívaným spôsobom financovania majetku, ktorý sa dotýka mnohých subjektov 

(tvorcov IAS/IRFR, tvorcov US GAAP, nájomcov, prenajímateľov, audítorov, užívateľov 

účtovných závierok, ai.), ktoré sú oprávnené vyjadriť sa k predkladanému návrhu štandardu 

z toho vyplýva, že ide o časovo náročný postup. V pracovnom návrhu štandardu sa neuvádza 

dátum účinnosti nového štandardu, očakáva sa však, že finálny štandard nadobudne účinnosť 

najskôr v roku 2017, (PwC, 2013). 

Podľa PwC (2011) leasing predstavuje v medzinárodnej sfére veľmi významnú oblasť, 

preto by bolo vhodné, aby každý členský štát EÚ verne a pravdivo zobrazoval informácie 

vzťahujúce sa k tejto oblasti, aby aplikoval a zapracovával do svojej národnej legislatívnej 

úpravy požiadavky vyžadujúce zo strany IASB. Takýmto spôsobom by sa predišlo 

k podnetom pre podporovanie kreatívneho účtovníctva, zvýšila dôveryhodnosť a relevantnosť 

(v súčasnosti nekvalitných a nepostačujúcich) informácií v účtovnej jednotke, predišlo sa 

skresľovaniu informácií následne zvýšila by sa vypovedacia schopnosť – transparentnosť 

účtovnej závierky, ktorá by bola porovnateľná i s účtovnými závierkami obdobných 

účtovných jednotiek v rôznych iných štátoch.  

V prípade, ak by aj bol návrh schválený v aktuálnom znení je na mieste sa zamyslieť, či 

sa prostredníctvom neho dospeje k stanovenému cieľu, ktorým je odstránenie zameniteľnosti 

vykazovania operatívneho a finančného leasingu a zlepšeniu vypovedacej schopnosti výkazov 

prenajímateľov a nájomcov, keďže návrh štandardu miesto dvoch známych spôsobov 

vykazovania ponúka celkom tri (neznáme) varianty t. j. krátkodobý (operatívny) leasing, 

leasing typu A a typu B. Smerodajný ukazovateľ rozlišovania druhu leasingu – významnosť 

(miera významnosti) však opäť v návrhu ostáva bez jasného vymedzenia. Súčasne sa zvyšuje 

náročnosť vykazovania z pohľadu prenajímateľa i z pohľadu nájomcu. 

Reakciou na nedostatky duálneho systému vykazovania leasingu (leasing typu A a B) je 

správa IASB (Rada pre IAS/IFRS) z augusta 2014, v ktorej Rada pre IAS/IFRS navrhuje 
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jednotný model vykazovania predmetu leasingu u nájomcu. Prakticky to znamená, že všetky 

leasingy budú vykazované rovnakým spôsobom (t. j. obodobne ako v súčasnosti finančný 

leasing). Nájomca bude povinný uznať aktívum aj záväzok vyplývajúci zo vštkých prenájmov 

(s určitými výnimkami
137

) vo svojej súvahe, vo výkaze zistkov a strát by sa prejavili 

nákladové úroky a amortizácia k leasovanému majetku. Kľúčová zmena oproti súčasne 

platnej metodike spočíva v tom, že nájomca bude musieť vykazovať aj majetok a záväzky 

z operatívneho leasingu. Súčasne nájomca už nebude posudzovať typ leasingu, ale bude 

zvažovať či uzatoverná zmluva má (resp. nemá) povahu leasingu. Rada pre IAS/IFRS 

navrhuje jednoduché pravidlo posudzovania, ktoré znie: „O leasing ide vtedy, ak má nájomca 

pod kontrolou (resp. ovláda) používanie daného majetku. O službu ide vtedy, ak majetok 

kontroluje dodávateľ.“ Jedným z hlavných pozitívom jednotného modelu v konfrontácií 

s duálnym modelom je nižšia administratívna náročnosť účtovania a prípravy finančných 

výkazov. Súčasne sa zvýši vypovedacia schopnosť finančných výkazov (účtovnej závierky) 

o skutočnom zadĺžení nájomcu a eliminujú sa rozdiely nielen medzi spoločnostami z rôznych 

odvetví a krajín, ale aj v rámci rovakého odvetiva. K zmenám vo vykazovaní na strane 

prenajímateľa by nemalo dôjsť, pretože náklady z tejto zmeny by prevýšili plynúce benefity.  

V priebehu druhej polovici roku 2014 budú IASB a FASB diskutovať o obsahu 

a rozsahu zverejňovania informácií týckajúcich sa leasingu. IASB očakáva vydanie nového 

štandardu pre oblasť leasingu v roku 2015, (IASB, 2014). 
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 Ku kapitalizácii leasingu do súvahy nájomcu by nemuselo dôjsť pri dobe prenájmu rovnej alebo kratšiej ako 

12 mesiacov. Súčasne by nájomca mohol o rovnakých (podobných) leasingoch účtovať ako o portfóliu, a nie ako 

o každej individuálnej zmluve. Rada pre IAS/IFRS zvažuje možnosť zjednodušeného vykazovania veľkého 

počtu drobných leasingov (napr.: počítačov alebo kancelárskeho nábytku). 
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4 Viackriteriálne porovnanie metodík účtovania a vykazovania 

leasingu 

V predchádzajúcich kapitolách bolo prezentované účtovanie a vykazovanie predmetu 

leasingu podľa IAS/IFRS, podľa českej legislatívnej úpravy a podľa slovenskej legislatívnej 

úpravy. 

Každá z uvedených metodík má pozitíva aj negatíva. Jednoznačne nie je možné 

stanoviť, ktorá z nich je najlepšia (najvhodnejšia) pre vykazovanie predmetu leasingu, je však 

možné posúdiť (a zistiť), ktorá metodika najvhodnejšie zobrazuje skutočnosť.  

 Porovnanie týchto metodík účtovania a vykazovania leasovaného majetku je možné 

uskutočniť pomocou metódy viackriteriálneho hodnotenia variantov. Za jednu 

z najvýznamnejších metód tohto druhu je považovaná metóda analytického hierarchického 

procesu prezentovaná v kapitole 2.2 tejto práce. 

4.1 Aplikácia metódy analytického hierarchického procesu pri 

komparácii metodík účtovania a vykazovania v oblasti leasingu 

Obsahom tejto podkapitoly je na základe zadaných kritérií (faktorov, parametrov), 

posúdiť vyššie prezentované metodiky (českú, slovenskú a medzinárodnú) účtovania 

a vykazovania prostredníctvom dekompozičnej metódy AHP a zrealizovať analýzu citlivosti 

tohto riešenia (t. j. posúdiť citlivosť poradia všetkých variantov na zmenu váh kritérií).  

Rozčlenenie a charakteristiky rozhodovacieho problému vrátane aplikovaných metód sú 

zaznamenané v Tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Charakteristiky rozhodovania 

Časť rozhodovacieho problému Deskripcia 

Rozhodovací problém Posúdenie metodík účtovania a vykazovania. 

Rozhodovateľ/rozhodovatelia
138

 
Skupina rozhodovateľov z oblasti účtovníctva, financií, 

podnikovej ekonomiky a managementu. 

Cieľ Výber najvhodnejšej metodiky. 

  

                                              
138

 Vzhľadom na skutočnosť, že sú k dispozícii prístupy viacerých expertov ide o skupinové rozhodovanie. Títo 

experti postupovali pri rozhodovaní samostatne (individuálne) t. j. bez možnej spolupráce či dohody. Následne 

boli ich rozhodnutia agregované.  
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Časť rozhodovacieho problému Deskripcia 

Súhrnné kritérium Nájdenie optimálneho variantu pomocou metódy váženého súčtu. 

Varianty 
Metodika platná v Českej republike, v Slovenskej republike 

a metodika podľa IAS/IFRS. 

Normalizácia vstupných dát Porovnanie Saatyho metódou párového porovnania. 

Kritériá Faktory posúdenia jednotlivých variantov. 

Spôsob určenia váh kritérií Porovnanie Saatyho metódou párového porovnania. 

 

Pri riešení úlohy pomocou metódy AHP sa najprv zostaví hierarchická štruktúra 

rozhodovacieho problému, ktorá ako je zaznamenané v Obr. 4.1. 

Obr. 4.1 Hierarchická štruktúra rozhodovacieho problému 

 
 

Podľa Obr. 4.1 je úlohou rozhodovacieho problému posúdiť varianty (prezentované 

metodiky – česká, slovenská a medzinárodná) s cieľom zabezpečiť verný a pravdivý obraz 

účtovnej závierky (ďalej len ÚZ) pre užívateľa. Posúdenie bude realizované z pohľadu 

štyroch nezávislých rozhodovateľov (z oblasti účtovníctva, financií, podnikovej ekonomiky  

a managementu) tzn., že ide o skupinové rozhodovanie. Títo experti postupovali pri 

rozhodovaní samostatne (individuálne) t. j. bez možnej spolupráce či dohody. Následne boli 

Cieľ:  
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ich rozhodnutia (pre stanovenie miery dôležitosti jednotlivých kritérií, posúdení variantov 

z pohľadu kritérií) matematicky – geometrickým priemerom agregované. 

Analyzované varianty boli posudzované z pohľadu nasledujúcich štyroch kritérií. Prvým 

kritériom (f1) je prínos informácií pre užívateľa ÚZ, tým sa myslí vypovedacia schopnosť ÚZ 

(vykazovanie predmetu leasingu v aktívach nájomcu, vykazovanie dlhu z finančného leasingu 

v pasívach nájomcu vo výkaze súvahe, u prenajímateľa vykazovanie pohľadávky z leasingu). 

Snahou by malo byť, aby každá z metodík takéto informácie poskytovala svojim užívateľom, 

preto je snahou toto kritérium maximalizovať. Druhé kritérium (f2) predstavuje náročnosť 

metodiky pre zhotoviteľa ÚZ (ide o administratívne bremeno – náročnosť úkonov v súvislosti 

s účtovaním a vykazovaním predmetu leasingu z pohľadu zhotovila ÚZ). Cieľom metodiky 

by malo byť, aby zhotoviteľ dokázal samostatne (bez dodatočných zistení a zvyšovania 

nákladov pre účtovnú jednotku) zaznamenať a následne aj vykázať správne požadované 

informácie v súvislosti s leasingom t. j. ide o minimalizačné kritérium. Taktiež je dôležité, 

aby pri posudzovaní metodík bola rešpektovaná aj ich jednoznačnosť a jasnosť pri vykazovaní 

predmetu leasingu (napr. pri rozlíšení medzi leasingom finančným a leasingom operatívnym), 

táto skutočnosť je zahrnutá v treťom kritériu (f3). Snahou je, aby každá metodika mala 

jednoznačne a jasne stanovené pravidlá pre účtovanie i vykazovanie, aby nedochádzalo ku 

skresľovaniu informácií, z tohto dôvodu ide o maximalizačný charakter kritéria. Posledné 

kritérium (f4) zahŕňa zohľadnenie súčasnej hodnoty pohľadávok, záväzkov a platieb viažucim 

sa k predmetu leasingu. Obdobne ako v predchádzajúcom prípade ide o maximalizačné 

kritérium. 

Po vymedzení kritérií je potrebné stanoviť ich preferencie. K zisteniu významnosti bude 

použitá Saatyho odporúčaná stupnica (viď Tab. 2.1). Čiastočné (individuálne) rozhodovacie 

matice párového porovnania sa nachádzajú v Prílohe 2 tejto práce. Výsledky porovnaní sú 

zaznamenané v Tab. 4.2. Všetky váhy sú určené na základe skupinového rozhodovania. 

Tab. 4.2 Matica párového porovnania pre stanovenie váh kritérií 

Kritériá f1 f2 f3 f4 
Geometrický  

priemer riadku 

Normovaná 

hodnota váhy 

Poradie kritérií 

podľa 

významnosti 

f1 1 3,936 2,000 2,913 2,188 0,455 1 

f2 0,254 1 0,258 0,369 0,394 0,082 4 

f3 0,500 3,873 1 2,000 1,403 0,292 2 

f4 0,343 2,711 0,500 1 0,826 0,172 3 

Spolu 4,811 1  

Poznámka: Index geometrickej konzistencie je 0,096, matica je konzistentná. 
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Z analýzy váh vyplýva, že pre rozhodovateľov je najvýznamnejšie prvé kritérium – 

vypovedacia schopnosť účtovnej závierky (s váhou 45,5 %), následne jednoznačnosť 

a jasnosť pravidiel pre vykazovanie, zohľadňovanie súčasnej hodnoty platieb a na záver 

náročnosť metodiky z pohľadu zhotoviteľa. 

Po určení váh pre kritériá je potrebné porovnať varianty medzi sebou z hľadiska 

jednotlivých kritérií, viď Tab. 4.3 až Tab. 4.6. 

Tab. 4.3 Matica párového porovnania variantov z hľadiska prvého kritéria 

f1 a1 a2 a3 
Geometrický 

priemer riadku 

Normovaná 

hodnota váhy 

a1 1,000 0,269 0,147 0,340 0,082 

a2 3,722 1,000 0,333 1,075 0,259 

a3 6,817 3,000 1,000 2,735 0,659 

Spolu 4,150 1 

Poznámka: Index geometrickej konzistencie je 0,023, matica je konzistentná. 

Tab. 4.4 Matica párového porovnania variantov z hľadiska druhého kritéria 

f2 a1 a2 a3 
Geometrický  

priemer riadku 

Normovaná hodnota 

váhy 

a1 1,000 1,682 5,477 2,096 0,555 

a2 0,595 1,000 3,834 1,316 0,349 

a3 0,183 0,261 1,000 0,362 0,096 

Spolu 3,775 1 

Poznámka: Index geometrickej konzistencie je 0,003, matica je konzistentná. 

Tab. 4.5 Matica párového porovnania variantov z hľadiska tretieho kritéria 

f3 a1 a2 a3 
Geometrický  

priemer riadku 

Normovaná  

hodnota váhy 

a1 1 1,000 5,958 1,813 0,461 

a2 1,000 1 5,958 1,813 0,461 

a3 0,168 0,168 1 0,304 0,077 

Spolu 3,930 1 

Poznámka: Index geometrickej konzistencie matice je 0,000, matica je konzistentná. 

Tab. 4.6 Matica párového porovnania variantov z hľadiska štvrtého kritéria 

f4 a1 a2 a3 
Geometrický  

priemer riadku 

Normovaná  

hodnota váhy 

a1 1,000 1,000 0,163 0,547 0,123 

a2 1,000 1,000 0,163 0,547 0,123 

a3 6,117 6,117 1,000 3,345 0,754 

Spolu 4,438 1 

Poznámka: Index geometrickej konzistencie matice je 0,000, matica je konzistentná. 

Po stanovení váh kritérií sú varianty porovnané z hľadiska kritérií, výsledky ktorých sú 

zosumarizované v Tab. 4.7. Ide o komplexné hodnotenie jednotlivých metodík podľa 

súhrnného kritéria váženého súčtu viď vzťah (2.1), na základe ktorého je zostavené poradie 

jednotlivých variantov. 
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Tab. 4.7 Výsledky metódy AHP 

          Kritériá 

Varianty 
f1 f2 f3 f4 U(ai) Poradie 

Váha [wj] 0,455 0,082 0,229 0,172 - - 

a1 0,082 0,555 0,461 0,123 0,238 3 

a2 0,259 0,349 0,461 0,123 0,302 2 

a3 0,659 0,096 0,077 0,754 0,460 1 

 

Podľa metódy AHP je z hľadiska verného a pravdivého obrazu za najlepšiu metodiku  

(v súlade s názormi odbornej verejnosti) považovaná metodika IAS/IFRS, po nej metodika 

uplatňovaná v Slovenskej republike. Metodika v Českej republike najmenej zohľadňuje verný 

a pravdivý obraz predmetu účtovania a vykazovania.  

Čiastočné výsledky potrebné k realizácii metódy AHP sa nachádzajú v Prílohe 2 tejto 

práce. 

4.2 Aplikácia analýzy citlivosti 

Po posúdení a zoradení jednotlivých variantov – metodík ako aj po následnom zistení 

optimálneho variantu, je dôležité vedieť či je uvedený výber stabilný, resp. aký je citlivý na 

zmenu váh jednotlivých kritérií prostredníctvom analýzy citlivosti. Na základe popisu tejto 

analýzy a postupuj výpočtu uvedeného v podkapitole 2.3 sú nadobudnuté výsledky 

zrekapitulované v Tab. 4.8 a Tab. 4.9. 

Tab. 4.8 Analýza citlivosti variantov – zmeny váh kritérií 

Kritérium 

skúmanej váhy 

Koeficient 

alfa 

Normované zmeny váh potrebné  

k zmene poradia variantov (v %) 

Nový optimálny 

variant 

f 1
 –

 V
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p
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ed
a

ci
a

 

sc
h

o
p

n
o

sť
 Ú

Z
 

f 2
 –
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á
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f 3
 –
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f 4
 –
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o
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S
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 h

o
d

n
o

ty
  

f1 -0,383 -33,861 5,091 18,109 10,661 a1 

f2  0,481 -14,778 29,829 -9,474 -5,578 a1 

f3  0,410 -13,234 -2,385 20,614 -4,995 a2 

f4 -0,250 15,152 2,731 9,714 -27,597 a2 

Pôvodné váhy kritérií (v %) 45,5 8,2 29,2 17,2 --- 

 

V Tab. 4.8 je tučne označená najmenšia zistená zmena váhy (druhého kritéria, t. j. 

kritéria s najnižšou prioritou), ktorou by sa dospelo k výsledku, že najlepší variant (metodika 
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IAS/IFRS) a variant a2 variant (metodika v SR) by mali rovnakú hodnotu súhrnného kritéria. 

V prípade, ak by nastali výraznejšie zmeny váh ako sú uvedené hodnoty v Tab. 4.8. mali by 

tieto zmeny za následok, zmenu  v poradí variantov a taktiež aj zmenu optimálneho variantu. 

Komplexné informácie o nových váhach sú zaznamenané v Tab. 4.9. 

Tab. 4.9 Analýza citlivosti variantov – nové váhy 

Kritérium 

skúmanej váhy 

Koeficient 

alfa 

Normované váhy potrebné  

k zmene poradia variantov (v %) Nový optimálny 

variant 
f1 f2 f3 f4 

f1 -0,383 11,620 13,289 47,265 27,827 a2 

f2  0,481 30,703 38,027 19,683 11,588 a2 

f3  0,410 32,247 5,812 49,771 12,171 a2 

f4 
-0,250 60,633 10,928 38,870 -10,432 a1 

Kritérium nie je citlivé na zmenu váhy. 

Pôvodné váhy kritérií (v %) 45,5 8,2 29,2 17,2 --- 

 

Z údajov vyplývajúcich z Tab. 4.8 bolo zistené, že z pohľadu skúmanej váhy štvrtého 

kritéria by sa pôvodná váha (17,2 %) musela znížiť o viac ako 27,597 %, tým by nová váha 

štvrtého kritéria nadobudla zápornú hodnotu (takáto situácia je nereálna), tzn., že štvrté 

kritérium nie je citlivé na zmenu váhy. Toto zistenie potvrdzujú aj údaje z Tab. 4.9.  

Tučne je vyznačená najcitlivejšia váha druhého kritéria. Vzhľadom na skutočnosť, že 

váha uvedeného kritéria je v absolútnej výške najnižšia, bolo by možné dôjsť k záveru, že pre 

rozhodovanie nie je veľmi významná. Analýzou citlivosti však bolo preukázané, že sa jedná 

o najvýznamnejšie kritériu. V prípade, ak by toto kritérium nebolo zohľadňované (napr. práve 

z dôvodu nízkej preferencie), bol by odporúčaný variant, ktorý nie je optimálny. 

Uvedený postup viackriteriálneho rozhodovania v tejto kapitole môže poskytnúť návod 

pre menšie podniky (resp. ich zástupcov – rozhodovateľov) pri analyzovaní napríklad 

investičného (finančného) zámeru. Výhodou je aj to, že pri rozhodovaní je možné použiť aj 

bežne dostupný software – MS Excel a nie je tak potrebné obstarávať cenovo náročný expert 

choice. Rozhodovateľ (skupina rozhodovateľov) si môže samostatne zvoliť kritériá, ktoré sú 

pre neho smerodajné. Následne tieto kritériá posúdiť navzájom a určiť tak ich významnosť 

(preferencie), potom z pohľadu kritérií ohodnotiť každý variant a vybrať tú najvhodnejšiu 

formu financovania majetku. Správe rozhodnutie je v tomto (post)krízovom období veľmi 

dôležité, pretože jeho dôsledky majú vplyv nielen na rozhodovateľa, ale aj na ostatné 

subjekty, ktoré s ním prichádzajú do kontaktu (napr.: dodávatelia, odberatelia, sieť 

obchodných partnerov, následne aj štát – celoštátna ekonomika).   
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5 Odporúčania a návrhy vyplývajúce zo spracovania problematiky 

leasingu 

Na základe viackriteriálneho skupinového porovnávania metodík (IAS/IFRS, českej 

metodiky a slovenskej metodiky v oblasti leasingu) z pohľadu verného a pravdivého obrazu  

a názorov odbornej verejnosti sa za metodiku s najväčším prínosom považuje práve účtovanie 

a vykazovanie finančného leasingu podľa IAS 17. Z uvedeného dôvodu je žiaduce, aby boli 

tieto princípy prevzaté a implementované do národnej metodiky účtovania a vykazovania  

i v Českej republike. 

Z preskúmania oblasti leasingu vyplýva, že v oboch národných legislatívnych úpravách 

(v Českej republike ako aj v Slovenskej republike) existuje mnoho charakteristík a vysvetlení 

ako finančný leasing vymedziť (resp. čo možno považovať za finančný leasing). Každé 

hľadisko (zmluvné t. j. dodávateľsko-veriteľských vzťahov, finančné, účtovné, daňové) 

preferuje svoje atribúty, a tým dochádza k rôznym interpretáciám jedného výrazu.  

K dispozícií je mnoho prekladov a synoným slova „leasing“, neexistuje jeho jednoznačná  

a jednotná definícia, podľa ktorej by sa mohlo postupovať vo všetkých hľadiskách.  

Do legislatívnych úprav oboch štátov by bolo vhodné zakomponovať jasnú a jednotnú 

definíciu leasingu, aby nedochádzalo k dezinterpretáciám alebo mylným výkladom, ktoré by 

mohli mať za následok ovplyvňovanie a skresľovanie údajov v účtovných či daňových 

výkazoch a ako aj vplyv na daňovú povinnosť účtovných jednotiek. Prínosom by bolo 

vytvoriť definíciu, ktorá by mala jednoznačný a jasný (kategorický) charakter, pretože čím sú 

právne predpisy a ich interpretácie zložitejšie a komplikovanejšie, tým je vyššia 

pravdepodobnosť obchádzania zákonov a k prispôsobovaniu si vysvetlenia (t. j. dochádza 

k nepresnému výkladu). 

Uvedené nezrovnalosti by mohli byť odstránené tým, že by v definícii leasingu bolo 

(podľa vzoru nového návrhu medzinárodnej metodiky) jednoznačne vymedzené „právo na 

užívanie“ podľa návrhu nového medzinárodného štandardu o leasingoch, viď kapitola 3.4.  

V prípade schválenia a nadobudnutia platnosti návrhu vyššie spomínaného štandardu, by 

bola vhodná jeho implementácia do národnej metodiky Českej republiky. Vzhľadom na postoj 

Slovenskej republiky ako aj z vyplývajúcich názorov slovenskej odbornej verejnosti je 

implementovanie tejto zmeny v Slovenskej republiky viac než pravdepodobné. 
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Prepracovaným návrhom štandardu sa postup klasifikácie leasingu (na typ A a typ B) 

čiastočne zjednoduší, tzn., kritériá posudzovania sú jednoznačnejšie, opätovne sú však 

založené na princípe významnosti. Jasné a jednoznačné vymedzenie, čo je alebo nie je 

významné chýba. Mohlo by byť namietané, že táto absencia by mohla v čiastočnej miere 

prispieť k nedostatkom, ktoré sú uvedené v tretej kapitole (tejto práce), ale práve zachytenie 

„práva na užívanie aktíva“ a z neho vyplývajúceho záväzku na strane nájomcu (ako pri 

leasingu typu A aj typu B) takýto nedostatok značne eliminuje. 

Návrh štandardu kladie vysoké nároky, (Deloitte, 2013b), (EFRAG, 2013) na 

vykazovanie predmetu leasingu ako na nájomcu tak aj na prenajímateľa. Je žiaduce (ba 

možno až priam nevyhnutné), aby v prípade zapracovania návrhu do tuzemských úprav ČR 

i SR boli pravidlá a povinnosti jednoznačné, jasné, aby nedochádzalo k nesprávnemu a príp.  

i k rozporuplnému výkladu. 

V prípade, ak by nebolo možné úplne zavedenie nového štandardu o leasingoch do 

českej legislatívnej úpravy alebo do slovenskej legislatívnej úpravy (príp. ak by rokovania 

medzi IASB a FASB neviedli k spoločným požiadavkám, alebo by sa projekt o leasingu 

predlžoval a nesmeroval k požadovaným výstupom), bolo vhodné prevziať aspoň základné 

ustanovenia, ktoré by zabezpečili porovnateľnosť vykazovaných skutočností v procese 

komparácie s inými štátmi.  

Návrhom takého riešenia by mohol byť postup, vyplývajúci zo základnej myšlienky 

medzinárodného návrhu o leasingoch, tzn., že by sa leasing neklasifikoval na operatívny 

a finančný, ale exitoval by len jeden model
139

 leasingu, ktorý by mal jasnú a jednotnú 

definíciu vo všetkých legislatívnych ustanoveniach (z dôvodu, aby nedochádzalo 

k rozporuplnému výkladu v ustanoveniach podľa rôznych hľadísk posudzovania), tzn., že 

v jednej z právnych noriem by bola uvedená kompletná definícia tohto pojmu leasing, na 

ktorú by sa odvolávali ustanovenia ostatných právnych noriem viažuce sa k leasingu.  

 

  

                                              
139

 Je namieste domnievať sa, že v prípade, ak by exitoval viac ako jeden model na účtovanie a vykazovanie 

leasingu, mohol by to byť spôsob ako opäť obchádzať stanovené pravidlá, a tak následne skresľovať informácie 

v účtovnej závierke.  
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5.1 Prvá alternatíva: vykazovanie predmetu leasingu pre národnú 

legislatívu 

Cieľom tohto návrhu je vykazovať predmet leasingu (operatívneho aj finančného) 

rovnakým spôsobom tak, aby predmet leasingu bol vykázaný na strane skutočného užívateľa 

(nájomcu). 

Prenajímateľ (leasingová spoločnosť) by predmet finančného leasingu zo svojich aktív 

vyradil, no súčasne by mu vznikla pohľadávka voči nájomcovi (užívateľovi) za poskytnutie 

predmetu leasingu k užívaniu. Inkasované splátky by boli rozdelené na časť znižujúcu 

pohľadávku a na výnosový úrok. Z toho vyplýva, že prenajímateľ by v súvahe vykazoval 

výšku pohľadávky (v jednotlivých rokoch znižovanú o uhradené splátky) a vo výkaze zisku 

a strát by sa zachytil finančný výnos (úrok) z jednotlivých splátok. Dopady do účtovnej 

závierky sú zaznamenané v Obr. 5.1, a to prostredníctvom účtu Konečného účtu súvahového 

(702) a Účtu ziskov a strát (710)
140

.  

 Obr. 5.1 Dopad do účtovnej závierky prenajímateľa podľa alternatívy 1 (predmet finančného leasingu) 

702 – Konečný účet súvahový 

Aktíva Pasíva 

- Leasovaný majetok  

+ Pohľadávka z nájmu  

-/+ Účet v banke (- úhrada dodávateľovi obstaraný 

majetok + inkasované splátky nájomného) 
 

 

710 - Účet ziskov a strát 

Náklady Výnosy 

Vyradenie predmetu leasingu (tovaru) Tržby za leasovaný majetok (tovaru) 

 Úroky (finančný výnos) 

 

Nájomca predmet nájmu zaradí do užívania v cene istiny
141

. Predmet leasingu vykáže 

užívateľ (nájomca) vo súvahe medzi svojimi aktívami (viď Obr. 5.2), a súčasne nájomcovi 

vzniká záväzok voči prenajímateľovi. Vzhľadom na skutočnosť, že osobou vykazujúcou 

predmet leasingu v majetku je nájomca, vznikne mu právo tento majetok aj odpisovať (ako  

                                              
140

 Pomocou účtov 702 a 710 budú dopady do účtovnej závierky zaznamenávané aj v nasledujúcich návrhoch. 
141

 Platí, že istina u prenajímateľa a nájomcu sa rovná, viď súčasná legislatívna úprava finančného prenájmu       

v Slovenskej republike. Náklady súvisiace s obstaraním majetku formou finančného aj operatívneho leasingu je 

vhodnejšie vykazovať na samostatnom (analytickom) účte majetku, tak nedochádzalo k možnej nejasnosti pri 

reziduálnej hodnote majetku u operatívneho leasingu (t. j. ceny, v ktorej bude predmet operatívneho leasingu 

u nájomcu vyradení a súčasne ide o cenu, v ktorej prenajímateľ predmet leasingu opäť vykáže vo svojich 

aktívach), viď časť venovaná operatívnemu leasingu. V prípade, ak je výška súvisiacich nákladov nižšia limit pre 

zaradenie do majetku, je možné tieto náklady rovno vykázať v nákladoch a vo výkaze ziskov a strát jednorázovo 

v dano m účtovnom období, kedy bol majetok obstaraný. 
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z účtovného hľadiska, tak aj z hľadiska daňového). Jednotlivé splátky, ktoré nájomca uhradí 

prenajímateľovi rozdelí, podľa splátkového kalendára vystaveného prenajímateľom, na časť 

znižujúcu záväzok a časť predstavujúcu nákladové úroky). Dopad do výkazu zisku a strát by 

predstavovali náklady v podobe odpisov a úrokov platených z jednotlivých splátok (viď  

Obr. 5.2). Pri súčasnom finančnom leasingu by sa tento postup opakoval až do konca doby 

leasingu. 

Obr. 5.2 Dopad do účtovnej závierky nájomcu podľa alternatívy 1 (predmet finančného leasingu) 

702 – Konečný účet súvahový 

Aktíva Pasíva 

+ Leasovaný majetok 
+/- Záväzky z nájmu  

(záväzok – uhradené splátky) 

- Oprávky k predmetu leasingu  

- Účet v banke (úhrada splátok)  

 

710 - Účet ziskov a strát 

Náklady Výnosy 

Úroky (finančný náklad)  

Odpisy leasovaného majetku  

 

Pri súčasnom operatívnom leasingu by bola situácia podobná ako pri finančnom 

leasingu s tým rozdielom, že po ukončení doby trvania leasingu by predmet leasingu od 

nájomcu prijal v reziduálnej hodnote (v prípade potreby ceny určenej odborným znalcom) 

a súvzťažne započítal so znížením pohľadávky z leasingu (t. j. pohľadávky, ktorej hodnotu 

evidoval voči nájomcovi; takým to spôsobom by nájomca vykompenzoval hodnotu 

pohľadávky voči nájomcovi s hodnotou znovu nadobudnutého majetku od nájomcu). Dopad 

do účtovnej závierky viď Obr. 5.3. 

Obr. 5.3 Dopad do účtovnej závierky prenajímateľa podľa alternatívy 1 (predmet operatívneho leasingu) 

702 – Konečný účet súvahový 

Aktíva Pasíva 

- Leasovaný majetok  

+ Pohľadávka z nájmu  

-/+ Účet v banke (- úhrada dodávateľovi obstaraný 

majetok + inkasované splátky nájomného) 
 

+ Leasovaný majetok  

- Pohľadávka z nájmu  

 

710 – Účet ziskov a strát 

Náklady Výnosy 

Vyradenie leasovaného majetoku (tovaru) Tržby za leasovaný majetok (tovaru) 

 Úroky (finančný výnos) 
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Nájomca predmet leasingu v priebehu doby nájmu eviduje vo svojich aktívach (bez 

ohľadu na dĺžku doby leasingu) vo výške istiny (pretože disponuje – poberá úžitky z celého 

aktíva a súčasne nesie riziko vzťahujúce sa k celému aktívu).  

Rozdiel však spočíva v tom, že na konci doby leasingu bude nájomca povinný vrátiť 

predmet leasingu v zvyškovej (reziduálnej) hodnote (určitá hodnota alebo stav majetku 

vyjadrený v peňažných jednotkách) t. j. v účtovnej hodnote majetku zníženej o účtovné 

odpisy. Postup pri vyradení bude nasledujúci: najprv nájomca zaúčtuje do nákladov 

súvzťažne s účtom oprávok dodatočný opis v reziduálnej (zvyškovej = zostatkovej) hodnote. 

Takéto vyradenie by však malo dopad do výkazu ziskov a strát, čo však nie je opodstatnené, 

pretože v skutočnosti majetok hodnotu nestratil, preto následne nájomca zníži hodnotu svojho 

záväzku voči prenajímateľovi tým, že toto zníženie zaúčtuje súvzťažne s nákladovým účtom 

(kde účtoval dodatočný odpis majetku) a na záver nájomca predmet leasingu vyradí v cene, 

v ktorej bol majetok obstaraný. Týmto (trojkrokovým) postupom sa v účtovníctve 

a vykazovaní dospeje k zníženiu záväzkov z leasingu u nájomcu a súčasne i vyradeniu 

predmetu leasingu v reziduálnej hodnote.
 142

 Dopad do účtovnej závierky viď Obr. 5.4. 

Obr. 5.4 Dopad do účtovnej závierky nájomcu podľa alternatívy 1 (predmet operatívneho leasingu) 

702 – Konečný účet súvahový 

Aktíva Pasíva 

+ Leasovaný majetok 
+/- Záväzky z nájmu  

(záväzok – uhradené splátky) 

- Oprávky k predmetu leasingu  

- Účet v banke (úhrada splátok)  

+/- Oprávky k leasovanému majetku - Záväzky z nájmu  

- Vyradenie leasovaného majetku  

 

710 – Účet ziskov a strát 

Náklady Výnosy 

Úroky (finančný náklad)  

Odpisy leasovaného majetku  

+/- Odpisy (v súvislosti s vyradením predmetu 

leasingu) 
 

 

 

Účtovné operácie k tomuto návrhu novej metodiky sú uvedené v Prílohe 3 tejto práce 

ako pre osobu prenajímateľa ako aj pre osobu nájomcu. 

                                              
142

 V deň ukončenia (operatívneho) leasingu teda nájomca započíta zostatkovú hodnotu dlhu a zvyškovú hodnotu 

aktív. 
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5.2 Druhá alternatíva: vykazovanie práva na užívanie aktíva pre národnú 

legislatívu 

Cieľom tohto návrhu je vykazovať rovnakým spôsobom leasovaný majetok 

(operatívneho aj finančného) ako „právo na užívanie aktíva“ tak, aby leasovaný majetok bol 

vykázaný na strane skutočného užívateľa (nájomcu). 

Pri súčasnom finančnom leasingu z pohľadu „práva na užívanie aktíva“ by bol postup  

u prenajímateľa a nájomca rovnaký ako v prvej alternatíve, viď Obr. 5.1 až Obr. 5.2 ako aj 

Príloha 3 tejto práce. Podľa prvej alternatívy by prenajímateľ (leasingová spoločnosť) by 

leasovaný majetok (v tomto prípade) „právo na užívanie aktíva“ zo svojich aktív vyradil, no 

súčasne by mu vznikla pohľadávka voči nájomcovi (užívateľovi) za poskytnutie „práva na 

užívanie aktíva“. Inkasované splátky by boli rozdelené na časť znižujúcu pohľadávku a na 

výnosový úrok. Z toho vyplýva, že prenajímateľ by v súvahe vykazoval výšku pohľadávky  

(v jednotlivých rokoch znižovanú o uhradené splátky) a vo výkaze zisku a strát by sa zachytil 

výnos z jednotlivých splátok. Uvedené dopady do účtovnej závierky sú na strane 

prenajímateľa zobrazené v Obr. 5.5. 

Obr. 5.5 Dopad do účtovnej závierky prenajímateľa podľa alternatívy 2 (právo na užívanie aktíva pri finančnom 

leasingu) 

702 – Konečný účet súvahový 

Aktíva Pasíva 

- Leasovaný majetok (právo na užívanie aktíva)  

-/+ Účet v banke (- úhrada dodávateľovi obstaraný 

majetok + inkasované splátky nájomného resp. za 

zníženie pohľadávky) 

 

+ Pohľadávka z nájmu (pohľadávka za poskytnutie 

práva na užívanie aktíva) 
 

 

710 – Účet ziskov a strát 

Náklady Výnosy 

Vyradenie leasovaného majetku (tovaru resp. práva 

na užívanie aktíva) 

Tržby za leasovaný majetok (tovaru resp. práva na 

užívanie aktíva) 

 Úroky (finančný výnos) 

 

Nájomca „právo na užívanie aktíva“ zaradí do užívania v cene istiny, a súčasne 

nájomcovi vznikne záväzok (za poskytnutie práva užívať aktívum) voči prenajímateľovi  

v tejto hodnote. Vzhľadom na skutočnosť, že osobou vykazujúcou „právo na užívanie aktíva“ 

v majetku je nájomca, vznikne mu právo tento majetok aj odpisovať (ako z účtovného 

hľadiska, tak aj z hľadiska daňového). Jednotlivé splátky, ktoré nájomca uhradí 

prenajímateľovi rozdelí, podľa splátkového kalendára vystaveného prenajímateľom, na časť 

znižujúcu záväzok a časť predstavujúcu nákladové úroky). Pri súčasnom finančnom leasingu 
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by sa tento postup opakoval až do konca doby leasingu. Nájomca by v súvahe začal 

vykazovať „právo na užívanie aktíva“ medzi svojimi aktívami, v pasívach by sa premietol 

jeho záväzok voči prenajímateľovi, ktorý by sa postupne znižoval o zaplatené splátky 

nájomného. Dopad do výkazu zisku a strát by predstavovali náklady v podobe odpisov 

a úrokov z jednotlivých splátok, viď Obr. 5.6. 

Obr. 5.6 Dopad do účtovnej závierky nájomcu podľa alternatívy 2 (právo na užívanie aktíva pri finančnom 

leasingu) 

702 – Konečný účet súvahový 

Aktíva Pasíva 

+ Leasovaný majetok (právo na užívanie aktíva) 
+/- Záväzky z nájmu resp. z práva na užívanie 

aktíva (záväzok – uhradené splátky) 

- Oprávky k leasovanému majetku resp. k právu na 

užívanie aktíva 
 

-/+ Účet v banke (úhrada splátok)  

 

710 – Účet ziskov a strát 

Náklady Výnosy 

Úroky (finančný náklad)  

Odpisy leasovaného majetku resp. k právu na 

užívanie aktíva 
 

 

Pri uplatnení tejto druhej alternatívy (práva na užívanie aktíva) sa naskytajú dva možné 

spôsoby
143

, ako účtovať a vykazovať toto právo pri súčasnom operatívnom leasingu.  

Prvý spôsob účtovania a vykazovania by spočíval v tom, že prenajímateľ by leasovaný 

majetok (právo na užívanie aktíva) poskytovaný na operatívny leasing vykazoval v obežných 

aktívach (napr. ako tovar). Pri uzatvorení zmluvy o leasingu by prenajímateľ časť tohto 

predmetu (práva na užívanie aktíva) „vyradil“ do nákladov, a tak znížil hodnotu obežných 

aktív, pretože poskytol nájomcovi právo na užívanie aktíva. Súčasne by prenajímateľovi 

vznikla pohľadávka za poskytnutie práva na užívanie aktíva a súvzťažne výnos. Pohľadávka 

za poskytnutie práva na užívanie aktíva bude znižovaná inkasovanými splátkami zo strany 

nájomcu (splátka bude rozdelená na výnos a čiastku znižujúcu pohľadávku). Po uplynutí doby 

leasingu prenajímateľ preberie od nájomcu leasovaný majetok a môže ním opäť disponovať 

podľa vlastného uváženia ako vlastník. Dopady do účtovnej závierky sú zaznamenané  

v Obr. 5.7. 

  

                                              
143

 Samozrejme legislatívna úprava účtovníctva by určovala jednotný (jednoznačný) spôsob pri účtovní               

a následnom vykazovaní. 
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Obr. 5.7 Dopad do účtovnej závierky prenajímateľa podľa alternatívy 2 (právo na užívanie aktíva pri 

operatívnom leasingu) spôsob 1 (vyradenie časti aktíva) 

702 – Konečný účet súvahový 

Aktíva Pasíva 

- Hodnota leasovaného majetku (právo na užívanie 

aktíva) 
 

-/+ Účet v banke (- úhrada dodávateľovi obstaraný 

majetok + inkasované splátky nájomného resp. za 

zníženie pohľadávky) 

 

+ Pohľadávka z nájmu (pohľadávka za poskytnutie 

práva na užívanie aktíva) 
 

 

710 – Účet ziskov a strát 

Náklady Výnosy 

Zníženie hodnoty leasovaného majetku (tovaru resp. 

práva na užívanie aktíva) 

Tržby za leasovaný majetok (tovaru resp. práva na 

užívanie aktíva) 

 Úroky (finančný výnos) 

 

Pri súčasnom operatívnom leasingu z pohľadu „práva na užívanie aktíva“ by sa malo za 

to, že prenajímateľ eviduje predmet leasingu vo svojom majetku; časť tohto majetku  

(v hodnote, ktorú poskytne nájomcovi na užívanie) vyradí do nákladov ako spotrebu (tovaru) 

tým dôjde k poklesu hodnoty leasovaného majetku t. j. prenajímateľ zníži jeho hodnotu  

a nahradí ju právom na úhradu voči nájomcovi za užívanie aktíva tzn., že prenajímateľovi 

vznikne pohľadávka za užívanie aktíva a súvzťažne výnos. Pohľadávka za poskytnutie práva 

na užívanie aktíva bude znižovaná inkasovanými splátkami zo strany nájomcu (splátka bude 

rozdelená na výnos a čiastku znižujúcu pohľadávku). Po uplynutí doby leasingu prenajímateľ 

preberie od nájomcu leasovaný majetok a môže ním opäť disponovať podľa vlastného 

uváženia ako vlastník. 

Nájomca „právo na užívanie aktíva“, o ktorom účtuje a vykazuje ho vo svojom 

krátkodobom majetku (ako napríklad tovar)
144

, a následne za toto právo uhrádza 

prenajímateľovi platby. Vzhľadom na skutočnosť, že postupným použitím dochádza 

k znižovaniu hodnoty prijatého práva, bude sa jeho hodnota (postupne alebo jednorázovo) 

rozpúšťať do nákladov (ako spotreba tovaru). Na konci doby užívania prenajímateľ od 

nájomcu prevezme leasovaný majetok, ku ktorému sa viazalo právo na užívanie 

a prenajímateľ s ním môže opäť disponovať. Na strane nájomcu bude mať právo na užívanie 

vplyv na zvýšenie aktív a vznik záväzku z prijatia práva na užívanie voči prenajímateľovi 

                                              
144

 Bolo by možné právo na užívanie aktíva vykazovať u nájomcu aj ako dlhodobý majetok. Zaradenie do 

príslušnej skupiny (či už do dlhodobého alebo krátkodobého) majetku by bolo stanovené legislatívnou úpravou 

účtovníctva. V prípade ak by sa jedno o dlhodobý majetok muselo by ukončení leasingu nasledovať vyradenie 

majetku z užívania. 
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v súvahe a vo výkaze ziskov a strát sa prejaví postupné znižovanie hodnoty prijatého práva. 

Dopad do účtovnej závierky viď Obr. 5.8. 

Obr. 5.8 Dopad účtovnej závierky nájomcu podľa alternatívy 2 (právo na užívanie aktíva pri operatívnom 

leasingu) spôsob 1 (vyradenie časti aktíva) 

702 – Konečný účet súvahový 

Aktíva Pasíva 

+ Leasovaný majetok (právo na užívanie aktíva) 
+/- Záväzky z nájmu resp. z práva na užívanie aktíva 

(záväzok – uhradené splátky) 

-/+ Účet v banke (úhrada splátok)  

- Predmet leasingu (právo na užívanie aktíva) po 

ukončení doby leasingu 
 

 

710 – Účet ziskov a strát 

Náklady Výnosy 

Úroky (finančný náklad)  

Spotreba leasovaného majetku resp. k právu na 

užívanie aktíva 
 

 

Druhý spôsob riešenia tejto situácie spočíva vo vyradení leasovaného majetku 

v celkovej hodnote z evidencie prenajímateľa na dobu trvania leasingovej zmluvy. Po 

ukončení doby leasingu prenajímateľ majetok od nájomcu prevezme v reziduálnej hodnote, 

zaradí ho v nej medzi svoje aktíva v súvahe a súvzťažne započíta so znížením pohľadávky 

z leasingu (t. j. pohľadávky, ktorej hodnotu evidoval voči nájomcovi; takým to spôsobom by 

nájomca vykompenzoval hodnotu pohľadávky voči nájomcovi s hodnotou znovu 

nadobudnutého majetku od nájomcu). Dopad do účtovnej závierky viď Obr. 5.9. 

Obr. 5.9 Dopad do účtovnej závierky prenajímateľa podľa alternatívy 2 (právo na užívanie aktíva pri 

operatívnom leasingu) spôsob 2 (vyradenie celého aktíva) 

702 – Konečný účet súvahový 

Aktíva Pasíva 

- Leasovaný majetok (právo na užívanie aktíva)  

+ Pohľadávka z nájmu (pohľadávka za poskytnutie 

práva na užívanie aktíva) 
 

-/+ Účet v banke (- úhrada dodávateľovi obstaraný 

majetok + inkasované splátky nájomného resp. za 

zníženie pohľadávky) 

 

+ Leasovaný majetok  

- Pohľadávka z nájmu  

 

710 – Účet ziskov a strát 

Náklady Výnosy 

Vyradenie leasovaného majetku (tovaru resp. práva 

na užívanie aktíva) 

Tržby za leasovaný majetok (tovaru resp. práva na 

užívanie aktíva) 

 Úroky (finančný výnos) 

 

Nájomca začne vykazovať v súvahe leasovaný majetok medzi svojimi aktívami, 

v pasívach sa premietne jeho záväzok voči prenajímateľovi, ktorý by sa postupne znižoval 
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o zaplatené splátky nájomného. Na konci doby leasingu bude nájomca povinný vrátiť 

leasovaný majetok v zvyškovej (reziduálnej) hodnote (určitá hodnota alebo stav majetku 

vyjadrený v peňažných jednotkách). Postup pri vyradení bude nasledujúci: najprv nájomca 

zaúčtuje do nákladov súvzťažne s účtom oprávok dodatočný opis v reziduálnej (zvyškovej = 

zostatkovej) hodnote. Takéto vyradenie by však malo dopad do výkazu ziskov a strát, čo však 

nie je opodstatnené, pretože v skutočnosti majetok hodnotu nestratil, preto následne nájomca 

zníži hodnotu svojho záväzku voči prenajímateľovi tým, že toto zníženie zaúčtuje súvzťažne 

s nákladovým účtom (kde účtoval dodatočný odpis majetku) a na záver nájomca predmet 

leasingu vyradí v cene, v ktorej bol majetok obstaraný. Týmto (trojkrokovým) postupom sa 

v účtovníctve a vykazovaní dospeje k zníženiu záväzkov z leasingu u nájomcu a súčasne 

i vyradeniu predmetu leasingu v reziduálnej hodnote.
145

 Dopad do výkazu zisku a strát by 

predstavovali náklady v podobe odpisov a úrokov z jednotlivých splátok. Grafické 

zaznamenanie do účtovnej závierky je uvedené v Obr. 5.10. 

Obr. 5.10 Dopad do účtovnej závierky nájomcu podľa alternatívy 2 (právo na užívanie aktíva pri operatívnom 

leasingu) spôsob 2 (vyradenie celého aktíva) 

702 – Konečný účet súvahový 

Aktíva Pasíva 

+ Leasovaný majetok 
+/- Záväzky z nájmu  

(záväzok – uhradené splátky) 

- Oprávky k predmetu leasingu  

- Účet v banke (úhrada splátok)  

+/- Oprávky k leasovanému majetku - Záväzky z nájmu  

- Vyradenie leasovaného majetku  

 

710 – Účet ziskov a strát 

Náklady Výnosy 

Úroky (finančný náklad)  

Odpisy leasovaného majetku  

+/- Odpisy (v súvislosti s vyradením leasovaného 

majetku) 
 

 

Účtovné operácie k tomuto návrhu novej metodiky sú uvedené v Prílohe 4 tejto práce 

ako pre osobu prenajímateľa ako aj pre osobu nájomcu. 

 

 

 

                                              
145

 V deň ukončenia (operatívneho) leasingu teda nájomca započíta zostatkovú hodnotu dlhu a zvyškovú hodnotu 

aktív. 
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Doplňujúce informácie 

V prípade potreby zohľadnenia súčasnej hodnoty pohľadávok, záväzkov a leasingových 

splátok, je možné prezentované alternatívy upraviť podľa medzinárodnej metodiky s použitím 

neralizovaného výnosu a neralizovaného nákladu. 

Z dôvodu zachovania prehľadnosti a jasnosti v tejto problematike je vhodné rozšíriť 

smernú účtovnú osnovu Českej republiky o účty, ktoré sa budú používať výlučne na 

účtovanie leasingu (ako pohľadávkové, tak i záväzkové účty), v súvahe by taktiež nemal 

chýbať riadok pre vykázanie pohľadávok a záväzkov z leasingu.  

Novú metodiku je vhodné aplikovať od dátumu pôsobnosti opatrenia na novo 

uzatvorené zmluvy. Už existujúce zmluvy nechať plynúť podľa pôvodnej (súčasnej) 

metodiky, aby sa tak predišlo nadmernej administratívnej záťaži na strane prenajímateľov i na 

strane nájomcov.  

Aplikovanie novej metodiky účtovania a vykazovania leasingu prispeje k skvalitneniu,  

k zvýšeniu dôveryhodnosti, porovnateľnosti i transparentnosti informácií prezentovaných  

v účtovnej závierke 

Za nedostatok v úprave ČR a SR možno považovať aj to, že problematika finančného 

leasingu sa zameriava len na hmotný majetok a nehmotný majetok vôbec nezohľadňuje. Bolo 

by vhodné túto nezrovnalosť odstrániť, pretože hoci nehmotný majetok nie je vecou, ale je 

posudzovaný ako majetkové právo, ktoré vlastník poskytuje inej osobe k užívaniu. Túto 

skutočnosť možno považovať za nadväzujúcu vzhľadom na návrh nového medzinárodného 

štandardu, ktorý hovorí o modeli založenom na práve užívania.  

Od 1. 1. 2014 nadobudlo v Českej republike účinnosť viacero právnych predpisov, 

v rámci nich aj nový občiansky zákonník. V mnohých ohľadoch sa jedná o potrebnú 

a pozitívnu zmenu, avšak zavedenie niektorých nových (či súčasne archaických) pojmov 

môže mať za následok komplikovanejšie vysvetlenie v inom ako v českom jazyku. Vzhľadom 

na skutočnosť, že leasing je pomerne častým spôsobom obstarávania majetku NOZ tento 

pojem nedefinuje. Obdobná situácia je aj v súvislosti s problematickou interpretáciu výrazu 

„akontácia“, ktorý sa taktiež v legislatívnej úprave nedefinuje čím následne často dochádza 

k jeho dezinterpretácii. 

Česká republika aj Slovenská republika predstavujú v svetovom meradle pomerne malé 

ekonomiky a práve aproximácia k svetovému systému vykazovania a následná zvýšená 

transparentnosť výkazov, ktorá by mala za následok uspokojenie požiadaviek užívateľov 
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účtovnej závierky, by mohla prispieť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti (príp. záujmu 

zahraničných investorov alokovať zdroje do týchto krajín).  

Prostredníctvom viackriteriálneho skupinového posudzovania variantov sa potvrdila 

skutočnosť, že najväčší prínos z pohľadu verného a pravdivého obrazu účtovníctva 

a výkazníctva má práve medzinárodná metodika aj napriek jej náročnosti, preto by bolo 

prinajmenšom vhodné zakomponovať do legislatívnej úpravy Českej republiky vyššie 

predkladané návrhy z oblasti účtovania a vykazovania finančného leasingu. 

Uvedené návrhy
146

 spôsobov účtovania a vykazovania (predmetu/práva) leasingu 

spoločne s metodikami popísanými v tretej kapitole , boli expertmi opätovne komparované. 

Výsledky týchto porovnaní sú zaznamenané v Prílohe 5 tejto práce.  

Z uskutočnenej analýzy vyplýva, že najprínosnejším variantom bola práve novo 

navrhovaná metodika, prostredníctvom ktorej by bolo možné odstrániť súčasné kritické 

oblasti v účtovaní a následne i vykazovaní leasingu. 

 

                                              
146

 Uvádzané návrhy predstavujú jeden zo štyroch porovnávaných variantov. Ide teda o „globálny“ variant 

hodnotenú podľa pôvodných kritérií. 
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6 Záver 

Ekonomika Českej republiky sa za posledných viac ako 20 rokov pretransformovala  

z centrálne plánovanej na trhovú. Stále vo väčšej miere sa otvára ostatným krajinám. Prispel  

k tomu aj vstup do Európskej únie. Práve s rokom vstupu do Európskej únie sa spája 

množstvo procesov súvisiacich s prispôsobovaním sa k požiadavkám tohto spoločenstva. 

Jednou z nich je aj požiadavka na aproximáciu predpisov v oblasti účtovníctva, so snahou 

dosiahnuť porovnateľnosť údajov z účtovných závierok, a to bez ohľadu na sídlo podniku. Na 

tento účel sú vydávané IAS/IFRS pre zostavenie účtovnej závierky. Harmonizácia účtovníctva 

a vykazovania sa samozrejme týka aj oblasti leasingu, hoci ešte aj dnes existujú nezrovnalosti 

v jeho vykazovaní v národných a medzinárodných systémoch účtovníctva. Na túto skutočnosť 

je poukázané v predkladanej práci. 

Cieľom práce bolo vytvoriť návrhy a odporúčania prispievajúce k odstráneniu 

aktuálnych rozdielov pre účtovanie a vykazovanie leasingu v Českej republike v konfrontácii 

s IAS/IFRS, a to na základe analýzy problematiky leasingu (prenájmu) v účtovnom zobraní 

podnikateľských subjektov (t. j. osôb vedúcich účtovníctvo) podľa medzinárodnej metodiky 

(IAS/IFRS, ktorej základ spočíva vo vernom a pravdivom zobrazení – vykazovaní),  

v porovnaní s účtovným zobrazením a zistením rozdielov v Českej republike i v Slovenskej 

republike a posúdiť uvedené metodiky (vybrané účtovné systémy) z pohľadu 

viackriteriálneho hodnotenia variantov (konkrétne pomocou metódy analytického 

hierarchického procesu).  

K naplneniu uvedeného cieľa bola dizertačná práca rozčlenená na časť teoretickú a časť 

praktickú. 

V úvodnej kapitole teoretickej časti práce boli objasnené metódy použité pri spracovaní 

predkladanej práce. Následne bola táto časť práce (tretia kapitola) venovaná účtovným 

postupom a vykazovaniu predmetu (finančného) leasingu na strane prenajímateľa ako aj na 

strane nájomcu, a to podľa metodiky Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva,  

z pohľadu českých účtovných a daňových predpisov, podľa legislatívy platnej v Slovenskej 

republike, vrátane prebiehajúcej novelizácie medzi IAS/IFRS a US GAAP v tejto oblasti. 

Je možné konštatovať, že úprava v Českej republike sa orientuje na právny a daňový 

výklad leasingu (nájmu, prenájmu). Z uvedeného vyplýva, že vlastníkom predmetu leasingu 

je prenajímateľ, zatiaľ čo nájomca je zdanlivo akoby nemajetný. Leasing v medzinárodnom 

účtovníctve upravuje konkrétne IAS 17 v nadväznosti aj na ďalšie IAS/IFRS. V praxi to 
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znamená, že predmet finančného leasingu vykazuje vo svojom majetku nájomca – 

ekonomický užívateľ a nie prenajímateľ. Na základe správy IASB z augusta 2014, o stave 

pripravovaného medzinárodného štandardu pre vykazovanie leasingov, by mal nájomca 

všetky leasingy (aj súčasný operatívny leasing) vykazovať rovnakým spôsobom ako dnes 

známy leasing finančný. Podľa postupov účtovania v Slovenskej republike predmet 

finančného leasingu vykazuje vo svojej súvahe medzi aktívami nájomca, ktorý tento majetok 

aj odpisuje. Nájomca eviduje voči prenajímateľovi (právnemu vlastníkovi leasovaného 

majetku) záväzok nájmu medzi cudzími zdrojmi krytia (pasívami).   

Z porovnania účtovných systémov vyplynul rozdiel v spôsobe vykazovania predmetu 

leasingu v účtových výkazoch ako na strane prenajímateľa, tak aj na strane nájomcu. Ich 

hlavná odlišnosť spočíva v tom, že česká právna úprava určuje vykazovať predmet leasingu  

v súvahe prenajímateľa, zatiaľ čo medzinárodná ako aj slovenská úprava má principiálne 

odlišný spôsob, t. j. spomínaný predmet sa nachádza v súvahe užívateľa – nájomcu. 

Po objasnení jednotlivých koncepcií účtovania a vykazovania predmetu (finančného) 

leasingu boli v praktickej časti jednotlivé metodiky posudzované pomocou viackriteriálnej 

dekompozičnej metódy AHP s aplikáciou metódy analýzy citlivosti. Realizáciou uvedených 

metód bolo potvrdené, že pri poskytovaní verného a pravdivého obrazu účtovníctva 

a výkazníctva má najväčší prínos pre užívateľa účtovnej závierky práve medzinárodná 

metodika (konkrétne štandard upravujúci leasing – IAS 17). Na základe jej predností boli v 

záverečnej kapitole práce vytvorené návrhy, prispievajúce k eliminácii rozdielov medzi 

českou a medzinárodnou úpravou v účtovaní a vykazovaní leasovaného majetku (predmetu 

finančného leasingu), ktoré súčasne zahŕňajú pripomienky a nároky odbornej verejnosti 

o účtovaní a vykazovaní predmetu operatívneho leasingu na strane skutočného užívateľa 

(nájomcu) počas trvania doby leasingu.  

Návrhy nového spôsobu vykazovania leasovaného majetku v Českej republike (štvrtý 

z porovnávaných variantov v Prílohe 5 tejto práce) spolu s vybranými účtovnými systémami 

boli opätovne podrobené posudzovaniu nezávislými expertmi pomocou metódy analytického 

hierarchického procesu. Komparáciou sa preukázalo, že účtovanie a vykazovanie leasovaného 

majetku podľa navrhovanej metodiky má vyššiu vypovedaciu schopnosť, ako v súčasnosti 

platné vybrané účtovné systémy.  

Z pohľadu náročnosti metodiky môžu byť prezentované návrhy považované za 

náročnejšie (v porovnaní so súčasne platnými metodikami), pokiaľ ide o účtovanie 

a vykazovanie predmetu operatívneho leasingu hlavne u  nájomcu, avšak je podstatné, aby 
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obdobné operácie boli zaznamenávané analogickým spôsobom a nevytváral sa priestor pre 

eventuálne skresľovanie podstatných informácii pre užívateľov účtovnej závierky. Takéto 

skresľovanie by mohlo nastať, keby existoval viac ako jeden model vykazovania predmetu 

leasingu resp. keby návrhy boli určené len pre niektoré účtovné jednotky.  

Navrhovaná metodika (pre Českú republiku) odstraňuje súčasné nedostatky, v oblasti 

rozhodovania medzi finančným a operatívnym leasingom existujúce v medzinárodnom 

koncepte. Súčasne ukladá povinnosť nájomcovi vykazovať predmet leasingu v súvahe medzi 

svojimi aktívami, vykazovať záväzok z leasingu na strane pasív a vo výkaze ziskov a strát 

účtovať o odpisoch majetku a o úrokových nákladoch.  

V súlade s aktuálnou správou IASB z augusta 2014 (by sa všetky leasingy mali 

u nájomcu vykazovať rovnakým spôsobom ako v súčasnosti finančný leasing) je 

najvhodnejšou možnosťou účtovania a vykazovania leasovaného majetku prvá 

z navrhovaných alternatív, ktorá je podrobne rozpracovaná v kapitole 5.1 a následnej aj 

v Prílohe 3 tejto práce. Pre prvú alternatívu je charakteristické, že nájomca (ekonomický 

užívateľ) v priebehu doby leasingu účtuje a vykazuje celý predmet leasingu a z neho plynúce 

záväzky v súvahe, pretože nesie riziko vzťahujúce sa k tomuto majetku. Účtovanie 

a vykazovanie leasovaného majetku u nájomcu korešponduje s účtovaním a vykazovaním na 

strane prenajímateľa, ktorý voči nájomcovi eviduje v svojom účtovníctve pohľadávku 

z leasovaného majetku. V prípade súčasného operatívneho leasingu dochádza po ukončení 

doby leasingu k odúčtovaniu predmetu leasingu v reziduálnej hodnote u nájomcu a k jeho 

následnému prevzatiu a zaevidovaniu do súvahy prenajímateľa. V alternatíve zameranej na 

vykazovanie predmetu leasingu je krok po kroku zaznamenaný celý postup prezentujúci 

reálnosť situácie v praxi ako u prenajímateľa tak i u nájomcu.  

Práve pre túto alternatívu (na základe súčasných poznatkov) sa navrhuje nový Český 

účtovný štandard pre podnikateľov týkajúci sa problematiky leasovaného majetku (resp. 

leasingu).  

Cieľom navrhovaného štandardu je stanoviť podľa ZÚ a vyhlášky č. 500/2002 Sb. k ZÚ 

základné postupy účtovania a vykazovania leasovaného majetku (resp. leasingu) pre účtovné 

jednotky. Obsahové vymedzenie tohto štandardu je vhodné formulovať v závislosti od nového 

IFRS pre leasing, aby nedochádzalo k disinterpretácii. Postup účtovania a vykazovania 

leasovaného majetku (resp. leasingu) ako pre osobu prenajímateľa tak i pre osobu nájomcu je 

uvedený v spomínanej kapitole 5.1 a v Prílohe 3 tejto práce. 
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V dizertačnej práci bolo preukázané, že vykazovanie podľa Medzinárodných štandardov 

finančného výkazníctva je objektívnejšie, dôveryhodnejšie, má väčšiu vypovedaciu schopnosť 

a pravdivejšie odráža skutočnosť ako české daňovo – právne orientované účtovníctvo. 

Dôležité je však neopomenúť aj práve prebiehajúcu novelizáciu štandardu o leasingoch, ktorej 

cieľom má byť harmonizovanie metodík vo vykazovaní predmetu leasingu medzi IAS/IFRS 

a US GAAP, čím sa zamedzí skresľovaniu údajov pri operatívnom leasingu vykazovanom  

v účtovnej závierke. Odôvodnením tejto zmeny je častý problém pri posudzovaní finančného 

zadlženia účtovných jednotiek, ktoré o predmete operatívneho leasingu účtujú len 

v podsúvahovej evidencii a vykazujú (ak vôbec vykazujú) tento predmet v prílohe účtovnej 

závierky. Pre externých užívateľov tak vzniká významný problém pri identifikovaní záväzkov 

vzťahujúcich sa k leasingu. 

V procese aproximácie systémov účtovníctva sa odporúča vzhľadom na zistené 

skutočnosti odstrániť rozdiely vyplývajúce z medzinárodného a českého účtovníctva 

a vykazovania, ako aj implementovať navrhované pripomienky zo strany odbornej verejnosti 

vyplývajúce z možnej nejasnosti medzi finančným a operatívnym leasingom, čo by objektívne 

prispelo k vernejšiemu a pravdivejšiemu zobrazeniu údajov v účtovnej závierke, ktoré slúžia 

hlavne externým užívateľom.   
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Conclusion 

The Czech Republic’s economy has transformed from the centrally planned to the 

market economy in the last 20 years. It is opening more and more to other countries. The 

membership in the EU has also contributed to this. The year of accession to the EU is 

connected with many processes linked to the adaptation to the requirements of this society. 

One of the requirements is also the requirement to approximation of directives in the area of 

accounting with the aim to achieve the data comparability from the financial statement 

regardless the place of business. Due to this the IAS/IFRS for the financial statements are 

published. The harmonization of the accounting is pertaining also to the leasing, although 

there are still some discrepancies in its reporting in national and international accounting 

systems. This fact is pointed out in this dissertation thesis. 

Main aim of this work was to create proposals and recommendations contributing to the 

elimination of current differences in accounting and reporting of lease in the Czech Republic 

and in the IAS/IFRS, namely according to the analysis of the issue of lease in the area of 

entrepreneurial subjects’ accounting according to international methodology (IAS/IFRS) in 

comparison with the accounting reporting; and according to the differences in the Czech and 

Slovak Republic to evaluate mentioned methodologies from the viewpoint of multiple criteria 

decision making methods (specifically by the analytic hierarchy process method). 

In order to fulfil the work’s aim the dissertation thesis was divided into a theoretical part 

and a practical part. Methods, which were used in the elaboration part of this work, are 

described in the introductory chapter. Consequently, the theoretical part was devoted to the 

accounting principles and reporting of (finance) lease for both parties, the lessor and the 

lessee according to the methodology of International Financial Reporting Standards from the 

viewpoint of Czech accounting and tax regulation, and according to legislation valid in the 

Slovak Republic, including the amendment between the IAS/IFRS and US GAAP in this 

issue. 

It can be stated that the adjustment in the Czech Republic focuses on tax and legal 

interpretation of the lease. From the aforementioned it is evident that the ownership of the 

lease is the lessor, while the lessee is seemingly as destitute. Lease in international accounting 

regulates specific IAS 17 in relation to other IAS/IFRS. In practice, this means that the subject 

of finance leases recognized in its property lessee - economic user and not the lessor. Based 

on the report of the IASB in August 2014, on the status of the forthcoming international 
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standard for reporting leases, the tenant should all leases (including current operating lease) 

exhibit the same way as now known finance lease. According to the accounting procedures in 

the Slovak Republic Business finance lease recognized in its balance sheet as assets tenant, 

those assets and depreciated. Lessee records show an obligation especially among foreign 

sources of coverage (liabilities to the lessor (legal owner of the leased asset).  

From the comparison of accounting systems emerged differences in the reporting of the 

leased asset in the financial statements as lessor, and the lessee. Their main difference lies in 

the fact that the Czech legislation is determined to show the subject of the lease in the balance 

sheet of the lessor, while international is fundamentally different way, i.e. mentioned object is 

located in the user's balance sheet - the lessee. 

After the explanation of individual accounting and reporting of (finance) lease concepts, 

individual methodologies were assessed, in the practical part, by the multiple criteria 

decomposition method AHP with the application of sensitivity analysis. The execution of 

aforementioned methods confirmed that the international methodology (specifically IAS 17) 

contributes the most to the user by providing the true picture of accounting and reporting. 

Concluding chapter of this work was aimed at the proposals which would contribute to the 

elimination of differences between the domestic and international accounting and reporting of 

financial leasing in the Czech Republic and at the same time it included the observations and 

demands of experts on the operative leasing reporting from the viewpoint of real user (lessee) 

during the lease term. 

Proposals for a new way of reporting leased property in the Czech Republic (fourth from 

the compared variants in Annex 5 of this work) along with selected accounting systems were 

re-subjected to assessment by independent experts using analytical methods of hierarchic  

process. Comparisons showed that the accounting and reporting of leased assets under the 

proposed methodology has a higher explanatory power, as in nowadays valid selected 

accounting systems. 

Presented proposals can be considered as more demanding when it comes to the 

accounting and reporting of operative lease, especially for the lessee, however it is essential 

that similar operations are reported in analogy way and a space is not created for eventual 

withholding of essential information (which could happen if there was more than one model 

of leasing reporting or if the proposals were determined only for some accounting entities) for 

the users of financial statements.  
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The proposed methodology (for the Czech Republic) removes the current deficiencies in 

the decision-making between finance and operating leases existing international concept. At 

the same time the lessee obliges to show the subject of the lease at the balance sheet among its 

assets, recognize the commitment of the lease liability and the profit and loss account for asset 

depreciation and financial costs. 

In accordance with the current report IASB in August 2014 (all leases should be 

recognized by the lessee in the same way as in the present finance lease) is the most 

appropriate option accounting and reporting of leased property the first of the proposed 

alternatives, which is set out in detail in section 5.1 and also in the subsequent Annex 3 of this 

work.  

For the first alternative is characteristic that the lessee (user economic) during the term 

of the lease are charged and shows the whole subject of the lease, and the resulting liabilities 

in the balance sheet because it carries the risk related to these assets. Accounting and 

reporting by the lessee leased assets corresponds to the accounting and reporting by the lessor 

to the lessee which recorded in its accounts receivable on leased assets. For the current 

operating lease occurs after the end of the lease to the de-recognition of the leased asset in the 

residual value of the lessee and its subsequent takeover and entered into the balance sheet of 

the lessor. In the alternative, aimed at reporting the leased asset is recorded step by step the 

whole process presenting the reality of the situation on the ground as the lessor and lessee. 

Just for this alternative (based on current knowledge) the author proposes a new 

accounting standard for Czech entrepreneurs on the problems of leased assets (or lease). 

Aim of the proposed standard is to establish basic procedures for accounting and 

reporting of leased assets (or lease) applicable to accounting entities. Defining the content of 

this standard is appropriate to formulated according to the new IFRS for leasing to avoid 

inappropriate interpretation. The procedure for accounting and reporting of leased assets 

(resp. leases) as the person lessor and lessee and the person mentioned in the above section 

5.1 and Appendix 3 of this work.  

In the dissertation thesis it was proven that reporting according to International Financial 

Reporting Standards is much more objective, trustworthy and it has much greater explanatory 

power and it much better reflects the economic information than the Czech tax – legal 

oriented accounting. However, it cannot be omitted that the amendment of leasing standards, 

whose aim should be the harmonization of methodologies in the reporting of leasing between 
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the IAS/IFRS and US GAAP is currently in process and it would prevent the distortion of data 

in the reporting of operative leasing in the financial statements. The justification of this 

change is a problem when evaluating financial debt of accounting entities, which are 

accounting the subject of operative leasing only in the sub-balance sheet and they show (if at 

all) this subject in the attachment to the balance sheet. Therefore, there is a problem for 

external users to identify the liabilities connected to leasing. 

Within the process of approximating the accounting systems it is recommended, due to 

the found facts, to remove the differences deriving from international and Czech accounting 

and reporting, as well as to implement proposed observations from the viewpoint of experts 

deriving from possible ambiguity between the financial and operative leasing, which would 

objectively contribute to more trustworthy and more real projection of data in the balance 

sheet, which is used mostly by the external users. 
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