
 

 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Ekonomická fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoreferát k doktorskej dizertačnej práci 

 

 

KOMPARÁCIA A POSÚDENIE DOPADOV PRI VYKAZOVANÍ LEASINGU  

VO VYBRANÝCH ÚČTOVNÝCH SYSTÉMOCH 

Študijný obor: Podniková ekonomika a management 

 

 

 

 

Ing. Eva Chalúpková 

 

 

 

Ostrava, september 2014 



 

 

 



 

 

 

 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Ekonomická fakulta 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Chalúpková 

 

Autoreferát k doktorskej dizertačnej práci 

 

KOMPARÁCIA A POSÚDENIE DOPADOV PRI VYKAZOVANÍ LEASINGU  

VO VYBRANÝCH ÚČTOVNÝCH SYSTÉMOCH 

 

 

    Študijný program:      Ekonomika a management 

    Študijný obor:  Podniková ekonomika a management 

             

 

 

 

Ostrava, september 2014 

 



 

 

 

 

 

Autor doktorskej dizertačnej práce: Ing. Eva Chalúpková 

Katedra účtovníctva 

Ekonomická fakulta 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

 

 

 

Školiteľ doktorskej dizertačnej práce:: prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc. 

Katedra účtovníctva 

Ekonomická fakulta 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce sa koná pred komisiou pre obhajobu doktorskej 

dizertačnej práce v študijnom obore Podniková ekonomika a management na Ekonomickej 

fakulte VŠB-TU Ostrava, Sokolská tř. 33, v miestnosti E 308. 

S dizertačnou prácou je možné sa zoznámiť na Oddelení doktorského štúdia, Havlíčkovo 

nábřeží 38a, miestnosť E 410. 



 

 

 

Obsah 

 

 

1 Úvod .................................................................................................................................. 2 

2 Cieľ, štruktúra a osnova práce ........................................................................................... 3 

3 Metódy použité pri spracovaní dizertačnej práce .............................................................. 5 

4 Teoretické východiská a súčasný stav v problematike leasingu ...................................... 10 

4.1 Finančný leasing v medzinárodnom koncepte ................................................................. 10 

4.2 Finančný leasing podľa legislatívy platnej v Českej republike ....................................... 11 

4.3 Finančný leasing podľa legislatívy platnej v Slovenskej republike ................................ 13 

4.4 Súčasný stav v problematike leasingu ............................................................................. 14 

5 Viackriteriálne porovnanie metodík účtovania a vykazovania leasingu ......................... 17 

6 Odporúčania a návrhy vyplývajúce zo spracovania problematiky leasingu .................... 19 

7 Zhrnutie dosiahnutých výsledkov a závery práce ............................................................ 24 

8 Zoznam zdrojov použitý v dizertačnej práci ................................................................... 27 

9 Publikácie a vedecko-výskumná činnosť autora ............................................................. 35 

 

 

 



 

2 

 

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).  

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 (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. 

Kľúčovú oblasť práce predstavuje účtovanie a vykazovanie finančného
1
 leasingu podľa 

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

úpravy v Slovenskej republike, na koľko 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 

IAS/IFRS) a národnou legislatívnou úpravou v Českej republike. V dizertačnej práci je práve 

tento problém riešený, výsledkom čoho sú 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 (predpokladá sa tiež, že sa nebude rozlišovať 

medzi finančným a operatívnym leasingom). 

                                              
1
 Vzhľadom na skutočnosť, že leasing je z investičného, účtovného, zmluvno-právneho i daňového hľadiska 

českej legislatívy ako aj v IFRS/IAS veľmi rozsiahlou témou, v ktorej existuje rozdielny pohľad na predmet 

vykazovania finančného leasingu tvorí podstatnú časť doktorskej dizertačnej práce. Situácia v oblasti 

operatívneho leasingu podľa aktuálnych ustanovení porovnávaných metodík je riešená obdobne. 
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2 Cieľ, štruktúra a osnova práce 

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 

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 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.  

 

Vychádzajúc z cieľa doktorskej dizertačnej práce je práca štruktúrovaná do nasledujúcej 

osnovy. 

 

1 Úvod  

2 Metódy použité pri spracovaní dizertačnej práce  

2.1 Metódy logické  

2.2 Metóda analytického hierarchického procesu  

2.2.1 Kritériá a ich normalizácia pri viackriteriálnom rozhodovaní 

2.2.2 Deskripcia metódy analytického hierarchického procesu 

2.3 Analýza citlivosti  

3 Teoretické východiská a súčasný stav v problematike leasingu 

3.1 Leasing v Medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva  

3.1.1 Všeobecné vymedzenie IAS/IFRS 

3.1.2 Finančný leasing v medzinárodnom koncepte 

3.1.2.1 Finančný leasing z pohľadu nájomcu podľa požiadaviek v IAS 17 

3.1.2.2 Finančný leasing z pohľadu prenajímateľa podľa požiadaviek v IAS 17 

3.1.2.3 Základné informácie o predaji a spätnom leasingu v súvislosti s finančným leasingom 
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3.2 Vymedzenie leasingu podľa legislatívy platnej v Českej republike  

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

 z finančného hľadiska 

3.2.2 Právna úprava leasingového financovania v Českej republike 

3.2.2.1 Zmluvná úprava leasingu v Českej republike  

3.2.2.2 Daňové hľadisko leasingového financovania v Českej republike 

3.2.2.3 Finančný leasing z účtovného pohľadu podnikateľských subjektov 

3.2.3 Porovnanie národnej úpravy a nadnárodnej úpravy v oblasti finančného leasingu 

3.3 Finančný leasing v Slovenskej republike 

3.3.1 Právna úprava finančného leasingu v podmienkach Slovenskej republiky 

3.3.1.1 Problematika zmluvných vzťahov v oblasti finančného prenájmu 

3.3.1.2 Úprava finančného prenájmu (leasingu) v účtovných predpisoch 

3.3.1.3 Úprava finančného prenájmu (leasingu) v daňových predpisoch 

3.3.1.4 Finančný prenájom z pohľadu odloženej dane v Slovenskej republike 

3.3.2 Výhody a nevýhody súvisiace s implementáciou IAS/IFRS v Slovenskej republike 

3.3.3 Komparácia problematiky finančného leasingu v Českej republike a v Slovenskej 

republike  

3.4 Súčasný stav v problematike leasingu 

4 Viackriteriálne porovnanie metodík účtovania a vykazovania leasingu 

4.1 Aplikácia metódy analytického hierarchického procesu pri komparácii metodík 

účtovania a vykazovania v oblasti leasingu 

4.2 Aplikácia analýzy citlivosti 

5 Odporúčania a návrhy vyplývajúce zo spracovania problematiky leasingu 

5.1 Prvá alternatíva: vykazovanie predmetu leasingu pre národnú legislatívu 

5.2 Druhá alternatíva: vykazovanie práva na užívanie aktíva pre národnú legislatívu 

6 Záver 

Zoznam literatúry 

Zoznam skratiek  
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3 Metódy použité pri spracovaní dizertačnej práce 

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

aplikované bežné metódy logické, ku ktorým patrí: analýza, syntéza, abstrakcia, konkretizácia 

a komparácia, ale aj deskriptívny a normatívny prístup, (Molnár), dekompozičná metóda 

analytického hierarchického procesu a metóda citlivosti. 

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 práci sa pracuje 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
2
 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: 
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2
 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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Medzi metódy stanovenia váh kritérií patrí aj Saatyho metóda, predstavujúca základný 

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

a úveru. 

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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(3.3) 

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  

z čiastočných funkcií utility (užitočnosti) takto,  
ijij yux    Funkcia u môže byť ako funkcia 

lineárna, tak progresívna alebo degresívna. V tejto práci je použitá normalizácia kritérií 

pomocou absolútnej vzdialenosti, podľa vzťahu: 
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ij

ij

y

y
x  

(3.4) 

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. 

Najpoužívanejší spôsob zobrazovania hierarchie je diagram. Prvá úroveň hierarchie 

v uvedenom obrázku predstavuje cieľ vyhodnocovania (výber najlepšieho variantu, 

usporiadanie variantov, atď.). Druhá úroveň hierarchie predstavuje skupiny kritériá 

vyhodnocovania (Cieľ vyhodnocovania závisí bezprostredne na tom, aké kritériá 

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

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

závisí na ich vzťahu k hodnotiacim skupinám kritérií a kritérií.  
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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. 

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. 3. 1. Pre prvky na 

diagonále matice platí vzťah sii = 1 (každé kritérium je samo voči sebe rovnocenné). Ide  

o recipročnú
3
 maticu, tzn., že pre inverzné prvky matice platí vzťah: 

 1
, , 1,..., .ji

ij

s i j m
s

   (3.5) 

Tab. 3.1 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    (3.6) 

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

 

   (3.7) 

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
  (3.8) 

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 

                                              
3
 Pre nepreferované kritériá sa používajú recipročné hodnoty z uvedenej Saatyho stupnice. 
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a 2 sa automaticky predpokladá konzistentnosť matice), jeho hodnoty sú zobrazené 

v Tab. 3.2, w je vektor normovaných váh, (Alonso a Lamata, 2006). Odhadom váh vj je 

geometrický priemer riadku
4
 (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


 
  

 
  

 

(3.9) 

Tab. 3.2 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 je použitý v 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  (3.10) 

 a  

 

  
,log

21

2

j<

2



i

ije
nn

GCI   (3.11) 

kde .,...1,, mji
w

wa
e

i

jij

ij 


  Akceptovateľné limity hodnôt GCI sú zaznamenané v Tab. 3.3. 

Tab. 3.3 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). 

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

je podľa vzťahu (3.1) určené poradie variantov a následný výber optimálneho variantu. Po 

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

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

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

                                              
4
 Vypočítaný na základe funkcie GEOMEAN v Exceli. 
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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   (3.12) 

 ,

, ,

,m n m n
k

n k m k

A A

x x






pre , , 0,n k m kx x   (3.13) 

 ,, nmk pre .0,,  kmkn xx  (3.14) 

Vo vzťahoch (3.12) a (3.13) platí, že čím sú koeficienty menšie, tým sú varianty  

m a n citlivejšie na váhu k. Posledný vzťah (3.14) 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: 

 ,

,

1,

,

1

pre

pre

m n

j k

m
m n

j k

j

j

j

m
m n

j k

j

v
j k

v

w
v

j k

v











 


 


 












. (3.15) 

 

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

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

všetkých variantov na zmenu váh kritérií. 

 

 

  

nm
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nm
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4 Teoretické východiská a súčasný stav v problematike leasingu 

V tejto kapitole sú prezentované rozdiely vybraných účtovných systémov v účtovaní 

a vykazovaní predmetu finančného leasingu 

4.1 Finančný leasing v medzinárodnom koncepte 

V medzinárodnej metodike je problematika leasingu upravená (primárne)  

v Medzinárodnom účtovnom štandarde (IAS) 17 – Leases. Tento štandard stanovuje 

účtovanie a vykazovanie všetkých „bežných“ leasingov a ich foriem, napr.: strojov, 

dopravných prostriedkov a podobne.  

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) je leasing, ktorý na nájomcu v podstate prevádza 

všetky riziká
5
 i ekonomické úžitky (odmeny)

6
 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 

nesplatený zostatok pôžičky na konci prenájmu prinavrátený prenajímateľovi, (IASB, 2011, 

17.4).“  

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
7
, 

 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, 

 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 

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

hodnoty; napr. vo forme zľavy na nájom rovnajúcej sa väčšej časti výťažku z predaja 

aktíva na konci leasingu), 

                                              
5
 Riziká zahrňujú možnosti strát z nevyužitej kapacity alebo technologického zastarávania a z kolísania               

v návratnosti spôsobeného meniacimi sa ekonomickými podmienkami. 
6
 Odmeny môžu byť reprezentované očakávaním ziskovej činnosti počas ekonomickej životnosti majetku           

a prírastkom zo zhodnotenia alebo z realizácie zostatkovej hodnoty. 
7
 Nájomca si prisvojí podstatnú časť úžitku, ktoré sú v aktíve obsiahnuté. 
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 nájomca je schopný pokračovať v leasingu v ďalšom období za nájomné, ktoré je nižšie 

ako trhové nájomné.  

Na začiatku doby trvania (finančného) 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.  

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. 

Minimálne leasingové platby sa 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, ktoré sa alokujú do jednotlivých období počas doby leasingu do 

Výkazu ziskov a strát spôsobom, ktorý zaistí konštantnú úrokovú mieru u zostatku záväzku). 

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. 

Prenajímateľ neobstaráva leasovaný majetok s cieľom, aby z neho priamo poberal 

úžitok, ale s cieľom, aby tento majetok poskytol za úplatu nájomcovi. 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 ako pohľadávku
8
. 

Pri následnom ocenení predmetu finančného leasingu z pohľadu prenajímateľa je hodnota 

pohľadávky z leasingu zvyšovaná o časovo príslušný úrok 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).  

4.2 Finančný leasing podľa legislatívy platnej 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. 

Podľa ZDP účinného od 1. 1. 2014 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, 

                                              
8
 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). 
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že: po uplynutí zjednanej doby prevedie vlastník užívanej veci vlastnícke právo k nej na 

užívateľa veci (za kúpnu cenu alebo bezplatne) a zjednané právo
9
 užívateľa na prevod.

10
 

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.“ 

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 

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 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 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. 

Nájomca (užívateľ) pri finančnom leasingu zaradí predmet leasingu do podsúvahovej 

evidencie ako aktívum – prenajatý majetok súvzťažne s vznikom záväzku z finančného 

leasingu
11

. Povinnosťou nájomcu je uhrádzať leasingové splátky počas doby trvania leasingu, 

                                              
9
 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. 
10

 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. 
11

 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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o ktoré sa bude znižovať hodnota jeho záväzku (voči prenajímateľovi) v podsúvahovej 

evidencii. Nájomné („úplata“ za finančný leasing) predstavuje z pohľadu nájomcu náklad 

účtovaný súvzťažne s predpisom záväzku voči prenajímateľovi.  

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). 

Ku dňu zostaveniu účtovnej závierky prenajímateľ vykáže v Súvahe medzi aktívami 

predmet finančného leasingu v obstarávacej cene a súčasne k tomuto majetku vykazuje aj 

oprávky (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  a vo výnosoch tržbu z predaja služieb vzťahujúcu sa 

k pohľadávke voči nájomcovi za poskytnutie užívania predmetu finančného leasingu.  

V roku uplynutia doby leasingu (pri riadnom ukončení leasingu) prenajímateľ vyradí 

predmet leasingu z evidencie majetku. 

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nájomca bude vykazovať vo Výkaze ziskov 

a strát náklady vzťahujúce sa k úhradám leasingových splátok. 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. 

4.3 Finančný leasing podľa legislatívy platnej v Slovenskej republike 

Od roku 2004 nastala zmena v spôsobe účtovania a vykazovania predmetu finančného 

leasingu v Slovenskej republike. 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), právne majetok stále patrí prenajímateľovi, (Demčáková a Cvečková, 

2007). Účtovné zobrazenie predmetu leasingu vychádza zo skutočnosti, že majetok obstaraný 

formou finančného prenájmu je vykazovaný v súvahe nájomcu, ktorý ho aj odpisuje, 

(Vašeková 2004). 

Finančným prenájmom sa podľa § 30a Postupov účtovania rozumie obstaranie 

dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy 

prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. 

Prenajímateľ pri štandardom postupe obstaráva predmet leasingu ako tovar, ktorý  

vo svojom účtovníctve oceňuje v súlade so zákonom o účtovníctve v obstarávacej cene. Na 

strane prenajímateľa však predmet finančného leasingu vykázaný nebude, pretože v deň 

odovzdania majetku nájomcovi, ho prenajímateľ vyradí na ťarchu nákladového účtu  

súvzťažne s príslušným účtom, (Vašeková, 2004), súčasne zaznamená v svojom účtovníctve 

vo výške istiny (pozostávajúcej z pohľadávky z nájmu a kúpnej ceny prenajatého majetku) 

pohľadávku so súvzťažným zápisom v prospech príslušného výnosového účtu. V deň 

splatnosti dohodnutých platieb prenajímateľ účtuje na ťarchu účtu Pohľadávky z nájmu 

splatný finančný výnos so súvzťažným zápisom v prospech účtu prijaté úroky. 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). 
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Ku dňu zostavenia účtovnej závierky prenajímateľ vykáže v Súvahe v aktívach 

(namiesto predmetu finančného prenájmu) pohľadávku z nájmu, ktorú rozdelí (pomocou 

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). 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.
12

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. 

Nájomca v deň prijatia majetku účtuje na ťarchu majetkového – kalkulačného účtu  

v ocenení rovnajúcom sa istine so súvzťažným zápisom v prospech záväzkového účtu. 

Náklady (príp. poplatky) súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu, ktoré nie sú 

súčasťou istiny, sa účtujú na ťarchu kalkulačného účtu so súvzťažným zápisom v prospech 

iného záväzkového účtu. Následne bude majetok prevedený z obstarávacieho účtu na účet 

majetkový. V ZoÚ (§ 28 ods. 1) sa okrem iného uvádza, že hmotný majetok odpisuje tá 

účtovná jednotka, ktorá o ňom účtuje a ktorá ho používa tzn. nájomca.  

V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný 

náklad na ťarchu účtu platené Úroky so súvzťažným zápisom na v prospech záväzkového 

účtu. 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. 

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 a krátkodobý záväzok. 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). 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).  

4.4 Súčasný stav v problematike leasingu 

Už od roku 2003 diskutujú IASB, FASB, leasingové spoločnosti, užívatelia účtovných 

výkazov a odborná verejnosť
13

 o vhodnosti metodických postupov vykazovania zmlúv  

                                              
12

 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. 
13

 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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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, (IFRS, 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).  

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 

(2011), môžu terajšie metodické postupy v oblasti vykazovania leasingu významne ovplyvniť 

investičné a finančné rozhodovanie užívateľov účtovných výkazov.  

Po zverejnení návrhu ED 2010 (nového štandardu pre leasing) sa v medzi odbornou 

verejnosťou rozpútala búrlivá debata, ktorá vyústila k prepracovaniu návrhu a v máji 2013 

(ED 2013) bol zverejnený nový návrh, v ktorom sa opäť pristupuje ku klasifikácii leasingu, 

v tomto prípade však s označením leasing typu A (vzťahujúci sa na 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.) a leasing typu B (platný pre väčšina nehnuteľností a majetku, pri ktorom sa v 

priebehu doby nájmu spotrebuje len nevýznamná časť prenajatého aktíva), okrem týchto 

typov bol zachovaný aj operatívny leasing pre prenájmy kratšie ako 12 mesiacov. Základom 

rozhodnutia, medzi leasingom typu A alebo B je skutočnosť, 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). 

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 

jednotný model vykazovania predmetu leasingu u nájomcu. Prakticky to znamená, že všetky 

leasingy budú vykazované rovnakým spôsobom (t. j. obdobne ako v súčasnosti finančný 

leasing). Nájomca bude povinný uznať aktívum aj záväzok vyplývajúci zo všetkých 

prenájmov (s určitými výnimkami
14

) vo svojej súvahe, vo výkaze ziskov a strát by sa prejavili 

                                              
14

 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 
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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 uzatvorená 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 zadlžení nájomcu a eliminujú sa rozdiely nielen medzi spoločnosťami z rôznych 

odvetví a krajín, ale aj v rámci rovnakého odvetvia. 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 týkajúcich sa leasingu. IASB očakáva vydanie nového 

štandardu pre oblasť leasingu v roku 2015, (IASB, 2014). 

  

                                                                                                                                             
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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5 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. 

Obsahom tejto kapitoly 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).  

Pri riešení úlohy pomocou metódy AHP sa najprv zostaví hierarchická štruktúra 

rozhodovacieho problému, ktorá ako je zaznamenané v Obr. 5.1. 

Obr. 5.1 Hierarchická štruktúra rozhodovacieho problému 

 

Podľa Obr. 5.1 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 je realizované z pohľadu štyroch 

nezávislých rozhodovateľov (z oblasti účtovníctva, financií, podnikovej ekonomiky  

a managementu) tzn., že ide o skupinové rozhodovanie. Títo experti postupovali pri 
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rozhodovaní samostatne (individuálne) t. j. bez možnej spolupráce či dohody. Následne boli 

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 je, 

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. 

Aplikovaním metódy AHP bolo zistené, 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 stanovení váh kritérií boli varianty 

porovnané z hľadiska jednotlivých kritérií. Výsledky všetkých porovnaní sú zosumarizované 

v Tab. 5.1.  

 

Tab. 5.1 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.  

 

Analýzou citlivosti bolo zistené, že najcitlivejšia je váha druhého kritéria Náročnosť 

metodiky pre zhotoviteľa ÚZ t. j. kritéria s najnižšou prioritou. V prípade, ak by sa pôvodná 

váha kritéria 8,2 % znížila o viac ako -2,385 % mala by táto zmena za následok zmenu 

v celkovom poradí posudzovaných metodík, tzn. optimálnym variantom by sa stala metodika 

platná v Slovenskej republike.  
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6 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 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 medzinárodného štandardu o leasingoch.  

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. 

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 
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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
15

 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.  

 

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.  

Nájomca predmet nájmu zaradí do užívania v cene istiny
16

. Predmet leasingu vykáže 

užívateľ (nájomca) vo súvahe medzi svojimi aktívami, 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 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 Pri 

súčasnom finančnom leasingu by sa tento postup opakoval až do konca doby leasingu. 

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).  

                                              
15

 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.  
16

 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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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.
 17

  

 

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.  

Pri uplatnení tejto druhej alternatívy (práva na užívanie aktíva) sa naskytajú dva možné 

spôsoby
18

, 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.  

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 

                                              
17

 V deň ukončenia (operatívneho) leasingu teda nájomca započíta zostatkovú hodnotu dlhu a zvyškovú hodnotu 

aktív. 
18

 Samozrejme legislatívna úprava účtovníctva by určovala jednotný (jednoznačný) spôsob pri účtovní                

a následnom vykazovaní. 
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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)
19

, 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 

v súvahe a vo výkaze ziskov a strát sa prejaví postupné znižovanie hodnoty prijatého práva.  

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).  

Nájomca začne vykazovať v súvahe leasovaný majetok medzi svojimi aktívami, 

v pasívach sa premietne jeho záväzok voči prenajímateľovi, ktorý by sa postupne znižoval 

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.
20

 Dopad do výkazu zisku a strát by 

predstavovali náklady v podobe odpisov a úrokov z jednotlivých splátok.  

 

Doplňujúce informácie 

V prípade potreby zohľadnenia súčasnej hodnoty pohľadávok, záväzkov a leasingových 

splátok, je možné prezentované alternatívy upraviť podľa medzinárodnej metodiky s použitím 

nerealizovaného výnosu a nerealizovaného 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 

                                              
19

 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. 
20

 V deň ukončenia (operatívneho) leasingu teda nájomca započíta zostatkovú hodnotu dlhu a zvyškovú hodnotu 

aktív. 
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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 

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
21

 spôsobov účtovania a vykazovania (predmetu/práva) leasingu boli 

spoločne s tromi vybranými účtovnými systémami opätovne expertmi komparované.  

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. 

 

                                              
21

 Uvádzané návrhy predstavujú jeden zo štyroch porovnávaných variantov. Ide teda o „globálny“ variant 

hodnotenú podľa pôvodných kritérií. 
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7 Zhrnutie dosiahnutých výsledkov a závery práce 

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 

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.  
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Návrhy nového spôsobu vykazovania leasovaného majetku v Českej republike 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, a však je podstatné, aby 

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 šiestej kapitole tohto autoreferátu. 

Pri spracovaní práce sa potvrdilo, 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 
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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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Príloha Abstract  

 

Comparison and Assessment of Impacts in Lease Reporting in Selected Accounting 

System 

 

Aim of 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 

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. 
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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. 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. 


