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1 Úvod 

Problematika nájmů se zaměřením na leasing je v dnešní době velmi zajímavým 

tématem, i když se mezi lidmi o něm moc neví. Často si lidé totiž myslí, že na leasing jde 

pořídit pouze auto, ale opak je pravdou. Na leasing je možno pořídit téměř cokoliv, jako 

například nemovitosti, stroje, letadla, ale také nehmotný majetek. Tyto možnosti leasingu jsou 

však používány spíše právnickými osobami, než obyčejnými lidmi.  

V minulosti se pro financování majetku používala pouze forma úvěru, případně 

obyčejné půjčky. Leasing jako forma financování se rozvinul až později. Dnes se často 

setkáváme s porovnáním leasingu, úvěru a půjčky, kdy se řeší nejvýhodnější forma 

financování daného majetku. Toto porovnání se musí posuzovat vždy individuálně dle dané 

situace a produktu na trhu, protože každá forma financování má pro danou situaci své výhody 

i nevýhody. 

V této diplomové práci se budu zabývat pouze srovnáváním leasingu, a to z hlediska 

českých standardů, IAS/IFRS a US GAAP (což jsou mezinárodní účetní standardy a americké 

účetní standardy). Jelikož postupně dochází ke sjednocování standardů IAS/IFRS a 

US GAAP, nebudou v případě leasingu pravděpodobně existovat významné rozdílnosti, 

zatímco oproti českých účetních standardů ano.  

Cílem této práce bude nastínit leasing dle jednotlivých standardů a zároveň posoudit 

rozdíly ve vykázání pronájmu včetně dopadů do účetních závěrek podle českých účetních 

standardů na straně jedné a IAS/IFRS a US GAAP na straně druhé.  

Zpočátku se zaměřím na vývoj leasingu a vymezím teoretické poznatky leasingu 

dle jednotlivých standardů, neboť každý standard má jiné požadavky a předpoklady 

pro rozlišení pronájmu. Poté se již budu věnovat praktické analýze problematiky nájmu se 

zaměřením na leasing a následně možného řešení daného problému. Do této analýzy 

zakomponuji také odloženou daň, která s touto problematikou úzce souvisí. Na základě 

zjištění různých výsledků provedu závěrečné zhodnocení. 

Teoretickým východiskem diplomové práce jsou knižní tituly, právní předpisy, studijní 

materiály Ekonomické fakulty VŠB-TUO a poznatky, které jsem získala formou konzultací. 

Při zpracování diplomové práce jsem použila metodu syntézy, metodu analýzy a 

metodu popisu. 
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2 Význam leasingu pro financování hmotného majetku 

Pojem leasing pochází z anglického slova „lease“, jež znamená nájem. Leasing 

v dnešním pojetí prakticky vznikl v 50.letech v USA, jako externí zdroj dlouhodobého 

financování podnikových potřeb. Velmi rychle se rozšířil do západní Evropy a dnes je již 

využíván ve všech moderních tržních ekonomikách. 

Leasing v České republice byl sice využíván i před rokem 1989, ale spíše jen 

výjimečně. Leasingové operace se prováděly pouze u některých dovozů strojů a přístrojů 

ze zahraničí, jinak se v české ekonomice nepoužíval. K největšímu nárůstu používání leasingu 

v České republice došlo v průběhu 90. let 20. století, kdy proběhly politické a ekonomické 

změny. Příspěvkem k domácímu leasingu bylo také zrušení systému fondového hospodaření a 

přechod na cash flow (peněžní toky).  

Zpočátku na českém trhu v oblasti leasingu převyšovala poptávka nad nabídkou, neboť 

většina firem neměla dostatečně vybavený vlastní kapitál, aby mohla tyto služby poskytovat. 

Podnětem pro vysokou poptávku byly i daňové výhody leasingu, zejména možnost provést 

úplné odpisy během doby pronájmu. Tím, že převažovala poptávka po leasingu, mohly si 

leasingové společnosti účtovat vyšší ziskové přirážky, rizika přesunovaly na nájemce, 

neposkytovaly nájemcům žádné zprostředkovatelské ani technické služby a co možná 

nejméně se snažily přizpůsobit potřebám podniků. Jediným požadavkem v oblasti leasingu 

byla do konce roku 1992 vymezena minimální doba leasingu pouze ve výši 2 let.  

K významnějšímu rozvoji leasingu nemovitosti v těchto letech nedošlo. Tím, že 

neexistovalo daňové zvýhodnění v podobě zkrácených odpisů (které se praktikovalo 

u majetku odpisových skupin 1, 2 a 3), nás omezovala velmi dlouhá odpisová doba 

u nemovitosti, která byla stanovena předpisem. Pro výhodné rozložení leasingových splátek 

na značně dlouhou dobu tehdy komplikovaly také vysoké úrokové sazby bank, které činily 

cca 20 % ročně. Proto mohly leasing nemovitosti poskytovat pouze ty firmy, které měly 

dostatečně vysoký vlastní kapitál, případně měly možnost získat levnější zahraniční úvěr. 

Bylo nutné provést oživení leasingu nemovitostí formou vzniku zkrácených odpisů, zkrácení 

odpisové doby nemovitosti a zkrácení minimální doby smlouvy o finančním pronájmu 

nemovitostí. 

Ve fázi přechodu centrálně plánované české ekonomiky na tržní došlo ke zpomalení 

tempa růstu leasingu. Postupně se leasingový trh začal upevňovat. Rostly potíže s hledáním 

zdrojů a se zákazníky. Od 1. ledna 1993 byla účinná nová úprava daňové soustavy, která ale 

byla pro leasing méně výhodná. Jednalo se o prodloužení doby leasingu na dobu delší než 



- 3 - 

20 % stanovené doby odpisování, nejméně však 3 roky, u nemovitosti byla výjimka, a to 8 let. 

Neustále ale převyšovala poptávka po leasingu nad možnostmi nabídky firem z hlediska 

zdrojů. Postupně rostla konkurence leasingových firem, což vedlo k tomu, že tyto firmy 

musely snižovat provozní náklady, rozpracovávat různé metody, apod. Trh se očistil 

od slabých a neprofesionálních společností.  

Z důvodu této konkurence začaly klesat ziskové marže, rostl podíl leasingových 

společností na riziku, vznikaly nové a výhodnější nabídky pro nájemce včetně slev, 

leasingové společnosti umožnily pro nájemce nestandardní způsob splátek, a také začaly 

poskytovat doprovodné služby. Tyto všechny služby ve prospěch nájemců zvýšilo atraktivitu 

leasingu oproti úvěru, příp. koupě za hotové.
1
 

Podmínky pro leasing se ještě zpřísnily. Od 1.1.2008, kdy proběhla reforma veřejných 

financí, se délka leasingu prodloužila nejméně na minimální dobu odpisování. Přičemž 

u nemovitosti doba nájmu musí trvat nejméně 30 let.  

 

2.1 Leasingová asociace 

Jelikož se rozvinulo leasingové podnikání v tržní ekonomice celého světa, bylo důležité, 

aby došlo ke vzniku potřeby koordinace společných zájmů leasingových společností a 

nezbytnosti zajišťování informačních, poradenských a analytických služeb. Vytvářely se 

zájmové sdružení těchto společností. Tyto národní leasingové asociace (sdružení) vznikly 

v 60. letech ve všech západoevropských státech.  

Z důvodu rozvoje leasingu přes hranice bylo třeba vytvořit větší leasingovou asociaci. 

V roce 1972 bylo založeno koordinační a informační středisko evropského leasingu, které se 

nazývá LEASEUROPE (Evropská federace leasingových asociací). Jejími členy jsou národní 

leasingové sdružení zemí ES a dalších zemí. Cílem této federace je výměna názorů a 

zkušeností k řešení leasingových operací, analýza leasingu, aktivní působení na mezinárodní 

tvorbu norem ovlivňující leasing, výměna informací o národních předpisech v této oblasti a 

o podmínkách leasingu v jednotlivých evropských státech, šíření informací o leasingu a také 

jeho podpora v podnikání. 

                                                 

1
 Zdroj: VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. př. vyd. Praha: Ekopress, 

s.r.o., 2006. 468 s. ISBN 80-86929-01-9. 

    Zdroj: PULZ, J. a kolektiv. Leasing v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Grada, a.s., 1993. 320 s. ISBN 80-

7169-021-x. 
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V případě rozvoje leasingu v Československu, který započal v 90. letech, bylo 

vytvořeno stejné středisko i na tomto území. Ve středisku se slučovaly a prosazovaly společné 

zájmy domácích leasingových firem, včetně vyjádření definic. V červenci 1991 vznikla 

Asociace leasingových společností ČSFR. Snahou v této asociaci bylo respektování nejen 

zájmů domácího leasingu, ale také makroekonomických potřeb. Asociace působila při šíření 

znalostí o zásadách finančního a operativního leasingu, o jeho výhodách a náležitostech. 

Zároveň zabezpečovala členským společnostem potřebné informace a připravovala pro ně 

akce, které sloužily k výměně názorů a k hloubkové analýze aktuálních otázek týkajících se 

domácího leasingu. Asociace byla 4.října 1992 přijata za řádného člena LEASEUROPE.  

V souvislosti se zánikem ČSFR došlo v lednu 1993 k ukončení činností federální 

asociace, a zároveň došlo k zahájení aktivního působení Asociace leasingových společností 

ČR. Toto nové sdružení navázalo na působení federální asociace a dále rozšířilo svůj záběr, 

který bude prosazovat. V roce 2005 došlo k přejmenování na Českou leasingovou a finanční 

asociaci. 

 

2.2 Současná situace leasingu 

Nyní ve světě existují leasingové operace zaměřené nejčastěji na stroje a zařízení, 

automobily, nemovitosti, lodě, ale i software apod. Směry a rychlostní tempa dalšího vývoje 

leasingu v České republice závisí především na makroekonomické situaci, tedy na celkovém 

stavu ekonomické přeměny naší země. Je důležité, aby rostla výkonnost naši ekonomiky, 

čímž se zároveň budou měnit i podmínky leasingu. 

Na druhé straně má leasing svůj podíl i na makroekonomických veličinách, jako je 

např. tvorba hrubého domácího produktu, inflace, státní rozpočet, hodnota nabídky a 

poptávky, investice, apod. Odborníci, kteří mají na starost fiskální politiku, často vidí 

v leasingu nepřítele, v podobě krácení příjmů státního rozpočtu. Naopak zkušenosti 

uplynulých let z vyspělých zemí ukazují, že tyto vlivy se obtížně dokazují, přičemž pokud se 

jedná o delší časové rozmezí, rozvoj leasingu přináší pro celé národní hospodářství výtěžek. 

Je třeba se na leasing podívat i z druhé strany. Např. pokud by neexistoval leasing, určité 

obchody by neproběhly a nerealizovaly by se příjmy státního rozpočtu, dalším zdrojem 

státního rozpočtu jsou také daně placené leasingovou společností z jejich zisků.  

Je nutné se řídit požadavky zákazníků. Daňové výhody v dnešní době představují 

v oblasti leasingu většinou dominantní postavení. V budoucnu se motivací uchazečů stanou 

spíše doprovodné a levnější služby, které budou nabízené v souvislosti s leasingem. 
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Nyní se graficky podíváme na vývoj leasingu movitých věcí a nemovitostí 

v jednotlivých letech. Když se na graf  zaměříme, uvidíme u movitých věcí postupný růst až 

do roku 2007 (světle fialová barva). Zatímco v roce 2008 vidíme meziroční pokles téměř o 

22,2%, v roce 2009 je meziroční pokles dokonce o 53,7%, což je pravděpodobně způsobeno 

celosvětovou hospodářskou recesí. U nemovitostí (vínová barva) došlo k největšímu nárůstu 

mezi léty 2001 a 2002, poté již docházelo pouze k pomalému růstu této investice. Mezi léty 

2005 a 2006 a dále mezi léty 2007 a 2008 došlo pouze k zanedbatelnému poklesu, naproti 

tomu v roce 2009 klesl pronájem nemovitostí oproti roku 2008 o 72,2%. 
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Obr. 2.2.1 Vývoj leasingu 

 

Současný i budoucí vývoj leasingu v České republice závisí do jisté míry také 

na rozvoji leasingu v ekonomikách obzvláště evropských zemí. V počtu pronájmu je v České 

republice nejvýznamnější leasing automobilů a strojního průmyslu. Rozdíly mezi roky 2007, 

2008 a 2009 jsou opravdu významné, jestliže se ale zaměřím na rozdělení movitých věcí 

podle povahy komodit, do kterých se investovalo, stále se výrazně zvyšuje leasingové užívání 

strojního zařízení. Jelikož lze od 1.dubna 2009 uplatnit na osobní automobily odpočet DPH, 

zvýšil se podíl financování prostřednictvím leasingu i u těchto automobilů. 
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Obr. 2.2.2 Leasing movitých věcí  

 

Když se zaměřím na porovnání leasingu nemovitosti podle typu budovy, jsou rozdíly 

v letech 2007, 2008 a 2009 také zjevné. V roce 2007 se leasing prodejen pohyboval přes 

50 %, naproti tomu v roce 2008 poklesl o polovinu. Významnější pokles měly i hotely a 

úřední budovy, přičemž v roce 2009 financování hotelů prostřednictvím leasingu vzrostlo 

o téměř 20 %, zatímco ostatní budovy jako např. veřejné služby v roce 2008 měly nárůst 

o 30 %, ale v roce 2009 opět poklesly na pouhých 20 %. 
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Obr. 2.2.3 Leasing nemovitosti
2
 

                                                 

2
 Číselné hodnoty ze všech tří grafů jsou převzaty z www.clfa.cz 



- 7 - 

Růst leasingu v každé zemi je značně ovlivňován domácí ekonomikou, politickým 

prostředím, ale také všemi právními předpisy. Tudíž je také patrné, že rozvoj leasingu je 

ve všech zemích rozdílný. Ale i přes tyto odlišnosti podmínek a úprav leasingu lze 

zjednodušeně hovořit o shodných obecných rysech rozvoje v jednotlivých tržních 

ekonomikách. 

Pokud bychom se podívali na současnou situaci, kdy se celý svět nachází v ekonomické 

krizi, podmínky pro úpravu leasingu se zmírňují, což vidíme např. v daňových balíčcích 

v České republice. V době, kdy nám zase ekonomika začne postupně růst se ale podmínky 

leasingu budou zpřísňovat.
3
 

 

2.3 Pohled na leasing podle různých předpisů 

Jelikož má na účetnictví vliv mnoho faktorů, například vznik jednotného evropského 

trhu nebo vstup naší republiky do Evropské unie, je potřeba se těmto změnám stále 

přizpůsobovat. Účetnictví je třeba harmonizovat. Nevím jestli je to pouze můj názor, ale 

myslím si, že jednotná pravidla pro vedení účetnictví již měla být stanovena dávno, a to pro 

všechny země.  

Jelikož nebyl v minulosti leasing v našich účetních předpisech samostatně vymezen, 

vycházelo se pouze z toho, že účtování je založeno na právním vlastnictví. Právní vlastnictví 

znamená, že majetek, který je předmětem leasingu, vykazuje ve svých aktivech ta účetní 

jednotka, která má k tomuto majetku vlastnické právo. Na základě právního hlediska bylo 

v zákoně o účetnictví vymezeno, která účetní jednotka bude o majetku účtovat a odepisovat 

jej. 

V českém soukromém právu není leasing výslovně definován, pouze je aplikován 

v obecných ustanoveních. Z již dvacetileté praxe rozvoje leasingu v České republice je patrné, 

že finanční leasing je soukromoprávní transakcí, která se uzavírá prostřednictvím 

nepojmenovaných smluv dle obchodního a občanského zákoníku. Předpokladem smlouvy 

o finančním leasingu je dohoda dvou smluvních stran, která má uvedené všechny podstatné 

náležitosti, a to v případě použití obecného postupu, tedy uzavření smluv dle obchodního a 

občanského práva. 

                                                 

3
 Zdroj: PULZ, J. a kolektiv. Leasing v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Grada, a.s., 1993. 320 s. ISBN 80-

7169-021-x. 
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Vyjdeme ze základní otázky. Co je smyslem účetnictví? Smyslem účetnictví je 

poskytovat informace o finanční situaci podniku a jeho hospodářském výsledku za účetní 

období.  

O účtování leasingových splátek se vedou diskuze již několik let. Mohou totiž existovat 

dva způsoby zaúčtování: 

- v pasivech nájemce zachycovat pouze závazky, které jsou fakturovány, a účtovány 

na základě splátkového kalendáře, náklady a výnosy účtovat ve věcné a časové 

souvislosti. Dlouhodobé závazky za celou dobu trvání leasingu se vykazují pouze 

v podrozvahové evidenci, nebo 

- zachytit celý leasing v rozvaze nájemce (tedy v pasivech celou hodnotu závazku a 

v aktivech náklady příštích období) a v průběhu leasingu účtovat o převodu závazků 

dlouhodobých na krátkodobé, dle doby jednotlivých splátek a o časovém rozlišení 

nákladů. 

U nás se používá účtování u nájemce v podrozvahové evidenci, neboť účtování celého 

leasingu v rozvaze by mělo za následek, že u leasingové společnosti dojde k nadhodnocení 

aktiv (neboť v aktivech vykazuje jak zůstatkovou hodnotu dlouhodobého majetku, tak také 

dlouhodobou pohledávku, která v sobě zahrnuje nejen hodnotu majetku, ale také navýšení 

leasingové společnosti). Zároveň u účtů - náklady příštích období a výnosy příštích období – 

dojde k porušení postupů účtování, protože při zachycení celé operace na počátku leasingu 

ještě nedošlo k žádným výdajům ani příjmům.  

Na druhé straně se zase diskutuje o problému nezachycení celkového závazku v rozvaze 

nájemce, čímž dochází ke zkreslování cizích zdrojů a samozřejmě také i ukazatelů finanční 

analýzy, zejména ukazatele zadluženosti. Informace ohledně leasingu jsou uvedeny v příloze 

k účetní závěrce, která musí být danou společností sestavena.  

 

A jak je to s leasingem u mezinárodních standardů? Na počátku se provádí klasifikace 

(zda se jedná o finanční leasing), při niž se preferuje podstata před formou, což znamená, že 

se dává přednost ekonomickému vlastníkovi před vlastníkem právním. 

Tím, že nájemce získává ekonomické přínosy z pronajatého majetku po větší část doby 

jeho životnosti, zachycuje tento majetek ve svých aktivech. Současně je zaúčtován závazek 

vůči leasingové společnosti v pasivech.  

V případě, že by leasing nebyl vykázán v rozvaze nájemce, byly by ekonomické zdroje 

a závazky podhodnoceny, a tím by došlo ke zkreslení finančních ukazatelů. Pokud by se ale 

jednalo o operativní leasing, zůstal by tento majetek zaúčtován v rozvaze pronajímatele, tedy 
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stejně jako v českých předpisech.
4
 Obdobným způsobem to funguje i u amerických 

standardů, neboť národní standard US GAAP a mezinárodní standard IAS/IFRS mají na tuto 

problematiku stejný názor. 

  

Pokud se jedná o finanční leasing, já osobně souhlasím se zaúčtováním aktiva a závazku 

do rozvahy nájemce, stejně jako podle mezinárodních standardů. Pokud mám totiž pronajatý 

majetek, který já jako nájemce užívám, tak ho mám u sebe v podniku, tudíž bych ho měla mít 

zaúčtován ve své rozvaze.  

U finančního pronájmu později dochází k převodu vlastnictví na nájemce, a proto se 

musí u nájemce podle českých účetních standardů zaúčtovat nákup tohoto majetku, zatímco 

u mezinárodních standardů je již tento majetek veden v rozvaze nájemce. 

Nezbytnou informací také je, že české účetnictví je založeno na daňovém hledisku, 

zatímco účetnictví podle mezinárodních standardů je podrobně zaměřeno z účetního hlediska, 

přičemž se aplikuje zásada obsahu před formou. 

 

3 Leasing podle IAS/IFRS a US GAAP včetně vymezení 

zásadních rozdílnosti 

Za několik let bude celé české účetnictví existovat na principu účtování dle IAS/IFRS. 

Celý základ pro účtování stojí na koncepčním rámci, který prozatím v České republice není. 

V roce 2002 byl vytvořen konvergenční projekt, který říká, že koncepční rámec 

mezinárodních standardů se přizpůsobí koncepčnímu rámci US GAAP, a tím vznikne jeden 

mezinárodní účetní systém, který se bude používat. Konvergenční projekt se opírá o postupně 

přijímané úpravy účetních pravidel IAS/IFRS a US GAAP, které se týkají vzájemné 

eliminace rozdílných řešení. 

Vedle konvergenčního projektu již dnes existují také další projekty, jejichž cílem bylo 

přijetí IFRS americkou Komisí pro cenné papíry. Na základě těchto projektů již v současnosti 

mohou neamerické společnosti, které jsou registrované na americké burze, pro své účetnictví 

používat IFRS (musí ale svá aktiva a výnosy přepočíst do hodnoty US GAAP). Od roku 2010 

                                                 

4
 Zdroj: BENDA, V., KELBLOVÁ, H., PULZ, J., VESELÁ, M. Leasing právní, účetní a daňové postupy 

v praxi včetně příkladů. 3. akt. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2006. 384 s. ISBN 80-7273-132-7. 
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mohou vybrané a nejvýznamnější americké firmy dobrovolně používat IFRS, přičemž 

postupně se k nim budou připojovat další společnosti.  

Celý proces konvergenčního projektu by měl být ukončen v letech 2015 až 2016. Poté  

budou muset veškeré americké firmy používat IFRS pro vykázání účetních informací. 

Hypoteticky to znamená, že bude pouze jednotné mezinárodní IFRS, kdy národní pravidla 

US GAAP budou s nimi shodné.
5
 

 

3.1 Financování leasingem podle českého účetnictví 

Co si můžeme představit pod pojmem leasing? Je to smluvní vztah na základě nájemní 

smlouvy, kdy vlastník (tedy pronajímatel) přenechává uživateli (nájemci) majetek, na kterém 

se dohodli, a to na určitou dobu a za sjednané nájemné. Z finančního hlediska získá uživatel 

majetek formou leasingu, aniž by měl připravenou hotovost nebo úvěr. Vlastníkem majetku 

zůstává stále pronajímatel (např. leasingová společnost) tzn. že se na nájemce nepřevádí 

vlastnictví. Z právního hlediska se jedná o třístranný vztah, při kterém pronajímatel kupuje 

majetek od dodavatele a následně ho pronajme nájemci za úplatu. 

 

3.1.1 Dva základní druhy leasingu 

Finanční leasing  

Jedná se o dlouhodobou formu pronájmu, kdy po uplynutí doby pronájmu přechází 

majetek do vlastnictví nájemce. Leasingová společnost má majetek stále ve svém účetnictví a 

zde také odepisuje, převádí na nájemce některá rizika a výnosy spojené s fungováním 

majetku. Pronajímatel neposkytuje žádné služby; servis, údržba, oprava a pojištění přechází 

na nájemce. Minimální doba finančního leasingu je nyní stejně dlouhá jako doba odpisování.  

Doba leasingu kryje dobu ekonomické životnosti pronajímaného majetku, tzn. že i když 

leasingová společnost plně odepíše pronajímaný majetek, stále může trvat leasing. Z hlediska 

nájemce se jedná o dlouhodobý závazek vůči pronajímateli. Splátky leasingu jsou nákladem 

snižujícím základ daně. Nájemce si majetek zaúčtuje pouze do podrozvahové evidence. 

Leasing se musí uvádět do přílohy k účetní závěrce na konci každého účetního období, a to 

v rozdělení na součet všech splátek, které proběhnou v průběhu celého pronájmu, skutečně 

uhrazené splátky v tomto účetním období a zbývající částky, které je potřeba doplatit.  

                                                 

5
 Zdroj: SLÁDKOVÁ, E., MRKVIČKA, J., ŠRÁMKOVÁ, A. Finanční účetnictví a výkaznictví. 1. vyd. 

Praha: ASPI, a. s., 2009. 452 s. ISBN 978-80-7357-434-5. 
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Finanční leasing rozlišujeme na: 

Přímý finanční leasing – nájemce si vybere majetek, výrobce dodá majetek pronajímateli, ten 

za něj zaplatí a současně tento majetek převede na nájemce na základě leasingové smlouvy. 

Nepřímý finanční leasing (prodej a zpětný pronájem) – podnik osloví leasingovou společnost, 

prodá ji majetek a na základě uzavřené smlouvy o leasingu je tento majetek poskytnutý zpět 

do podniku. Podnik se proto stává nájemcem a platí leasingové společnosti splátky. Podnik 

tím získá peněžní prostředky z prodeje majetku, které může ihned investovat. Zároveň 

využívá majetek, který má ve vlastnictví někdo jiný. 

Leverage leasing (úvěrovaný) – leasingová společnost potřebuje koupit majetek od výrobce, 

proto požádá banku o úvěr, aby mohla výrobci zaplatit a pronajme majetek. Cenu úvěru si 

zaúčtuje do splátek. Tyto splátky zahrnují úvěr a úroky, které hradí nájemce v ceně pronájmu. 

Náklady na průběh tohoto leasingu jsou značné, a proto se vyplatí pouze pro náročné projekty 

a v případech, kdy je délka tohoto leasingu alespoň 7 let. 

 

Operativní leasing 

Jedná se o krátkodobý pronájem, kdy doba životnosti majetku je delší než doba 

pronájmu tzn. že majetek může být pronajímán několikrát. Pronajímatel nepřevádí na nájemce 

veškerá práva, ale obvykle poskytuje služby, které jsou spojené s instalací, užíváním, 

údržbou, apod. Není zde zákonem stanovena minimální délka nájmu. Nájemce nemá právo 

na koupě majetku, tedy majetek zůstává ve vlastnictví pronajímatele. Cílem tohoto pronájmu 

je získat určitý majetek, pro který není místo ani plné využití v podniku, a proto není vhodné 

tento majetek kupovat. 

 

Výhody leasingového financování  

- podnik nemusí mít peněžní prostředky na jednorázové zaplacení za majetek, 

urychluje se nám zavedení majetku do provozu a zvyšuje konkurenceschopnost 

podniku, 

- leasingové financování je velmi flexibilní, výše a rozložení splátek může být různá 

(např. sezónní, dle výkonnosti majetku, apod.), 

- jednotlivé leasingové splátky si nájemce zahrnuje do nákladů a sníží si tím základ 

daně, tyto splátky se hradí od okamžiku uvedení do provozu, 

- nájemce může používat majetek ihned, aniž by podstupoval riziko např. zpomalení 

výstavby, zvýšení ceny, apod. 
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Nevýhody leasingového financování 

- pořízení majetku formou leasingu bývá obvykle dražší, než kdybychom si pořídili 

majetek ze svých interních zdrojů, příp. úvěru, 

- po ukončení leasingu se převádí na nájemce odepsaný majetek, 

- přenáší se některá vlastnická rizika na nájemce, 

- je zde možnost odebrání předmětu, pokud nebudou splněny podmínky uvedené 

v leasingové smlouvě a omezení užívacích práv nájemce leasingovou smlouvou, 

- nemožnost vypovědění smlouvy nájemcem (jinak s penále), v případě rychlého 

zastarání majetku, 

- pokud se provádí opravy na majetku, je nutný souhlas od pronajímatele.
6
 

 

3.1.2 Splátky a výše leasingu 

Jaké budou splátky a výše leasingu záleží na domluvě mezi pronajímatelem a 

nájemcem, a tedy na uzavřené leasingové smlouvě. Splátky se hradí většinou měsíčně, 

čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Roční splátky již ale nejsou moc výhodné, neboť se může 

stát, že se podnik dostane do platební neschopnosti. 

Leasingová cena zahrnuje vstupní (pořizovací) cenu majetku, úroky z úvěru, v případě 

refinancování leasingové operace úvěrem (leverage leasing) a leasingovou marži 

pronajímatele, do níž patří odměna za zprostředkování leasingu, včetně provize výrobcům, 

režijní náklady pronajímatele, včetně poplatků a tvorbu zisku odpovídající riziku, včetně 

vytváření rezervního fondu. Celkovou leasingovou cenu musí nájemce uhradit ve svých 

splátkách.  

Často se v leasingových smlouvách objevuje leasingový koeficient, který udává, o kolik 

je leasingová cena pronajatého majetku vyšší než pořizovací cena. Tento leasingový 

koeficient se spočítá poměrem leasingové a vstupní ceny. 

Nájemné může být hrazeno ve stejných částkách a v pravidelných termínech, 

tj. rovnoměrně, nebo může být nájemné rovnoměrné, avšak nájemce uhradí první 

mimořádnou splátku, dále může být nájemné hrazeno nerovnoměrně, tzn. v různých částkách, 

zálohou na splátky nájemného nebo zálohou na kupní cenu (do pořizovací ceny majetku 

vstupuje tato záloha až po převodu vlastnických práv). V praktické části této diplomové práce 

                                                 

6
 Zdroj: VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. př. vyd. Praha: Ekopress, 

s.r.o., 2006. 468 s. ISBN 80-86929-01-9. 

    Zdroj: HÓTOVÁ, R. a kol. Účetnictví. 1. vydání. Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 2006. 

172 s. ISBN 80-248-0837-4. 
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se zaměřím pouze na rovnoměrné splátky s první mimořádnou splátkou, neboť si myslím, že 

takový typ splacení je nejčastější.
7
 

 

3.1.3 Zhodnocení leasingu 

Pokud bych se zaměřila na nevýhody leasingu pro nájemce, v podstatě se jedná 

o výhody pro leasingovou společnost. Největší nevýhodou finančního leasingu z pohledu 

nájemce je to, že pronajatý majetek přechází na nájemce až po uplynutí doby pronájmu, 

zatímco pokud bych si majetek pořídila na úvěr, vlastnictví majetku na mě přechází ihned.  

Když si pořídím majetek na finanční leasing, který ve skutečnosti prozatím není můj, 

i přesto na mě přechází některá vlastnická rizika, od kterých se leasingová společnost 

osvobozuje. Za tato rizika lze považovat např. situaci, že po uplynutí záruční lhůty nebude 

majetek fungovat bez závad nebo zdali bude odcizen příp. zcela zničen pronajímaný předmět, 

a nebude poskytnuta úhrada od pojišťovny, musí nájemce uhradit hodnotu předmětu v plné 

výši. Zároveň mi ani jako kompenzaci v průběhu finančního leasingu neposkytne žádné 

služby tzn. že veškerou opravu, údržbu a pojištění majetku si musím zajistit sama ze svých 

zdrojů, ale v případě opravy majetku potřebuji povolení od pronajímatele, jelikož ještě nejsem 

vlastníkem, tzn. jsem stále na něj vázána a s majetkem si nemohu nakládat podle svých 

současných potřeb.  

Po skončení pronájmu získám odepsaný majetek, tzn. že si nebudu moci již snížit 

základ daně o daňové odpisy, místo nich jsem si ale v průběhu leasingu mohla uznat 

do nákladů leasingové splátky, pod podmínkou, že doba pronájmu byla sjednaná 

na minimální dobu odepisování majetku. 

Pokud bych se měla rozhodnout o druhu leasingu, vybrala bych si operativní, jelikož si 

půjčím majetek a za něj zaplatím, přičemž v případě poruchy bude odstraněna 

pronajímatelem. Pokud bych uvažovala o koupi majetku, pořídila bych si majetek spíše 

formou úvěru. 

 

3.2 Vývoj mezinárodních standardů 

Mezinárodní standardy mají nejširší mezinárodní uplatnění a mnohaletou tradici. 

Pocházejí z roku 1973 a představují novou strategii účetnictví. Do roku 2000 vznikaly 

                                                 

7
 Zdroj: VALOUCH, P. Leasing v praxi – praktický průvodce. 4. aktualizované vydání. Praha: GRADA 

Publishing, 2009.128 s. ISBN 978-80-247-2923-7. 
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standardy označované jako IAS, zatímco po tomto roce se začaly vydávat standardy IFRS. 

Tyto standardy jsou formulovány obecně včetně možnosti variantních postupů, proto je 

zajištěna jejich široká akceptovatelnost. Uplatnění standardů IFRS vyžaduje Evropská unie 

po společnostech, které emitují veřejně obchodovatelné cenné papíry. Tento požadavek 

vstoupil i do českého účetnictví 1. května 2004, kdy společnosti emitující cenné papíry, které 

jsou registrované na regulovaném trhu v členských státech EU, musí použít pro účtování a 

sestavení účetní závěrky mezinárodní standardy. 

 

3.2.1 Koncepční rámec IAS/IFRS 

Koncepční rámec je základním východiskem pro účtování podle mezinárodních 

standardů. Jsou zde definovány účetní zásady a předpoklady pro sestavení účetní závěrky, 

včetně jejich základních prvků jako aktiva a závazky, vlastní kapitál, výnosy a náklady a 

jejich oceňování. 

Každý standard, který se zabývá danou oblastí a problémy v účetnictví, vychází 

z koncepčního rámce. Proto je také důležité tento koncepční rámec pochopit, abychom byli 

schopni porozumět jednotlivým standardům. 

 

3.2.2 Leasing dle IAS/IFRS 

Problematikou leasingu se v mezinárodních účetních standardech zabývá IAS 17 – 

Leasing. Cílem tohoto standardu je stanovit pravidla pro zobrazování leasingů v účetních 

závěrkách obou zúčastněných stran. IAS 17 – Leasing je první standard, který uplatňuje 

zásadu obsahu před formou.   

Mezinárodní standardy týkajících se leasingu jsou detailizovány interpretacemi. 

Například interpretace IFRIC 4, která nám pomáhá k jednoznačnému rozpoznání leasingu. 

Dále například SIC 15 a SIC 27, které se týkají motivace k uzavření leasingové smlouvy a 

vyhodnocení podstaty transakcí uzavřených leasingovou smlouvou. 

 

Zpočátku bych měla vymezit některé základní pojmy, které tento standard uplatňuje, a 

které bychom mohli potřebovat v této diplomové práci: 

Leasing (Lease) – je dohoda uzavřená mezi nájemcem a pronajímatelem o převodu 

práv k užívání aktiva, a to za úplatu po dohodnutou dobu. 
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Finanční leasing (Financial lease) – vzniká na základě smlouvy, která přenáší 

v podstatě všechna rizika a užitky spojené s užíváním tohoto aktiva na nájemce. Vlastnické 

právo může a nemusí být převedeno. 

Operativní leasing (Operating lease) – leasing, který nesplňuje podmínky 

pro finanční leasing. Nedochází zde k převodu rizika a odměn, které vyplývají z vlastnictví 

aktiva. Jedná se tedy o poskytovanou službu. 

Začátek leasingu (Inception of the lease) – je buď den sjednání leasingu nebo den, 

od kterého jsou smluvní strany povinny naplnit základní ustanovení smlouvy, a to ten, který 

nastane dříve. Toto datum je důležité, protože je rozhodným dnem, kdy je třeba určit, zda se 

jedná o finanční nebo operativní leasing. 

Den zahájení leasingu (Commencement of the lease term) – je den, od kterého je 

nájemce oprávněn používat najaté aktivum a tedy obě strany o leasingu začnou účtovat. 

Doba trvání leasingu (Lease term) – doba trvání leasingové smlouvy, po kterou není 

možné smlouvu vypovědět. 

Implicitní úroková míra leasingu (Interes rate implicite in the lease) – diskontní 

sazba, která se stanoví na počátku leasingu tak, aby platila rovnice, že souhrn současné 

hodnoty minimálních leasingových plateb a nezaručené zbytkové hodnoty se rovná reálné 

hodnotě pronajatého aktiva plus počáteční přímé náklady pronajímatele. 

 

Roční splátka    +     roční splátka +  …  =  CP předmětu + Ná spojené s pořízením 

(1 + i)
1
   (1 + i)

2 

 

Minimální leasingové splátky (Minimum lease payments) – jsou platby, které 

nájemce uhradí za pronajaté aktivum během celé doby pronájmu, nebo které mohou být 

po něm požadovány. Zahrnují veškeré platby, které je nájemce povinen zaplatit buď v podobě 

pravidelných splátek, nebo záloh na splátky, příp. záloh na kupní cenu včetně kupní ceny 

daného majetku. Naopak se zde nezahrnují veškeré platby, které platí nájemce za poskytnuté 

služby od pronajímatele a podmíněné nájemné. 

Reálná hodnota aktiva (Fair value) – je cena aktiva, která je dosažitelná za 

obvyklých podmínek na trhu ke dni platnosti leasingové smlouvy.
8
 

                                                 

8
 Zdroj: SLÁDKOVÁ, E., MRKVIČKA, J., ŠRÁMKOVÁ, A. Finanční účetnictví a výkaznictví. 1. vyd. 

Praha: ASPI, a. s., 2009. 452 s. ISBN 978-80-7357-434-5.  

   Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2. 

akt. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 329 s. ISBN 978-80-251-1950-1. 

   IAS 17 - Leasing 



- 16 - 

3.2.3 Rozlišení leasingu 

Rozlišení operativního a finančního leasingu je klíčovou záležitostí tohoto standardu, 

neboť se liší nejen ekonomickou podstatou, ale i účetním zobrazením. Pro rozlišení leasingu 

je rozhodující obsah dané smlouvy, který musíme rozluštit z hlediska splnění definice 

pro leasing. Někdy nelze jednoznačně rozlišit, zda se jedná o operativní nebo finanční leasing, 

proto tento standard uvádí určité indikátory (skutečnosti), které vedou k tomu, že se jedná 

o finanční leasing: 

- převedení vlastnictví aktiva na nájemce, 

- nájemce má možnost odkoupit aktivum po skončení leasingu za cenu, která je 

podstatně nižší než fair value aktiva (reálná hodnota aktiva) k tomuto datu, 

- leasing je sjednán na podstatnou dobu životnosti aktiva, 

- současná hodnota minimálních leasingových splátek se rovná nebo je vyšší než fair 

value aktiva (po dobu leasingu nájemce uhradí v podstatě celou reálnou hodnotu 

aktiva), 

- zvláštní povaha aktiva (použitelné jen pro nájemce). 

 

Zaručená zbytková hodnota (Guaranteed residual value) – určuje minimální 

hodnotu, která musí být pronajímateli vrácena. V případě, že aktivum nedosáhne této hodnoty 

v době navrácení, je povinen nájemce rozdíl doplatit. 

Nezaručená zbytková hodnota (Unguaranteed residual value) – v tomto případě 

nájemce vrátí aktivum a nemá povinnost nic doplácet. 

 

Další indikátory, které vedou ke klasifikaci finančního leasingu jsou: 

- nájemce má právo zrušit leasing za předpokladu, že uhradí ztráty pronajímatele, 

- zisky nebo ztráty vlivem pohybu reálné zbytkové hodnoty připadají nájemci 

(v případě zaručené zbytkové hodnoty), 

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

podstatně nižší než tržní nájemné. 

 

Ke dni platnosti leasingové smlouvy je třeba ocenit aktiva a závazky (measurement 

of asset and liability) u nájemce, a to nižší z těchto dvou hodnot: 
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- současná hodnota minimálních leasingových splátek (pro výpočet se použije 

implicitní úroková míra
9
, pokud je to možné, jinak přírůstková výpůjční úroková 

míra
10

 u nájemce), 

- fair value najatého aktiva (reálná hodnota aktiva). 

Ocenění aktiva vychází z ocenění závazku, přičemž toto aktivum je dále zvýšeno 

o vedlejší náklady, které jsou spojené s uzavřením leasingové smlouvy a další přímé náklady 

vynaložené nájemcem na uvedení aktiva do způsobilého stavu. 

 

Doba použitelnosti (Useful life) - je doba, po kterou se bude aktivum u nájemce 

odepisovat. Jestliže je doba použitelnosti delší než doba pronájmu a předpokládá se budoucí 

přechod vlastnictví na nájemce, bude se aktivum odepisovat po celou dobu použitelnosti. 

Pokud však není jisté, že dojde k danému převodu vlastnických práv, musí nájemce aktivum 

odepsat pouze v průběhu trvání leasingu. 

Čistá investice do leasingu (Net investment in leases) – je hrubá investice 

diskontovaná implicitní úrokovou mírou leasingu (neboli reálná hodnota aktiva). Používá se 

u pronajímatele. Tato částka bývá obvykle podobná pořizovací ceně aktiva. Pokud je mezi 

těmito hodnotami významný rozdíl, je třeba aktivum přecenit.  

Hrubá investice do leasingu (Gross investment in leases) – je to celkový příjem, 

který pronajímatel získá z nájmu, tedy včetně úrokového výnosu. 

Nerealizovaný finanční výnos (Unearned finance income) – rozdíl mezi hrubou a 

čistou investicí do leasingu (neboli součet úroků v jednotlivých letech). 

 

Pokud v průběhu leasingu dojde ke změně smluvních podmínek a tato změna vyústí 

v odlišnou klasifikaci leasingu, je tato změna posuzována jako nová leasingová smlouva. 

Změna se netýká např. ekonomické životnosti nebo zbytkové hodnoty. Při posouzení 

pronájmu a jeho klasifikace jako operativního či finančního leasingu může vést k tomu, že si 

nájemce i pronajímatel budou toto aktivum klasifikovat rozdílně. 

 

                                                 

9
 Úroková míra, kterou za financování požaduje leasingová společnost (pronajímatel). 

10
 Použije se v případě, že nemáme od pronajímatele k dispozici údaje pro výpočet implicitní úrokové 

míry. Je to úroková míra, kterou by zaplatil nájemce za podobný leasing. 
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3.2.4 Prodej a zpětný leasing 

Tento způsob leasingu znamená, že účetní jednotka svoje stávající aktivum odprodá, tím 

obdrží peněžní prostředky a toto odprodané aktivum si zpětně pronajme. Aktivum fakticky 

neopustí své původní místo v účetní jednotce. Existují dva druhy zpětného leasingu, a to 

zpětný finanční a zpětný operativní leasing. Leasingové platby a prodejní cena jsou vzájemně 

závislé, neboť jsou sjednávány v rámci jednoho produktu. 

 

Zpětný finanční leasing 

Jestliže sjednaný nájem splňuje kritéria finančního leasingu, v podstatě se nejedná 

o prodej. Přechod rizik a užitků není nutný, neboť tato rizika a ekonomické užitky zůstávají 

u původního vlastníka, který bude aktivum nadále užívat, odpisovat a vykazovat ve své 

rozvaze. Zároveň s obdržením peněz za odprodané aktivum vznikne nájemci dlouhodobý 

závazek, přičemž převod vlastnictví aktiva bude pouze jinou formou poskytnuté záruky.  

Následně je nutno účetně zachytit rozdíl mezi prodejní cenou a účetní zůstatkovou 

hodnotou, a to prostřednictvím časového rozlišení a umořováním po celou dobu trvání 

leasingu. Aktivum a závazek z pronájmu budou nájemcem oceněny v nižší hodnotě 

ze současné hodnoty minimálních leasingových splátek a z fair value.
 
 

 

Zpětný operativní leasing 

Zde je nutné rozlišit, zda se transakce prodeje odehrávala na úrovni fair value. Jestliže 

ano, jedná se o normální prodej. Zisk a ztráta z tohoto prodeje jsou okamžitě uznány. 

Pokud transakce nebyla uskutečněna na úrovni fair value, je zcela jisté, že výše 

následných leasingových splátek bude kompenzovat zisk příp. ztrátu dosaženou z prodeje, 

který se uskutečnil za cenu jinou než fair value. 

Je-li prodejní cena nižší než fair value, zisk příp. ztráta se vykazují okamžitě. Existuje 

ale výjimka, kdy musí být ztráta odložena a rozúčtována v poměru splátek po dobu 

předpokládaného užívání aktiva, a to tehdy, kdy je ztráta kompenzována budoucími 

leasingovými platbami stanovenými pod úrovni tržní ceny. V případě, že prodejní cena je 

vyšší než fair value, zisk příp. ztráta je odložena jako výnos příp. náklad příštího období a je 

postupně rozpouštěna po dobu předpokládaného užívání aktiva.
11

 

                                                 

11
 Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2. 

akt. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 329 s. ISBN 978-80-251-1950-1. 

    Zdroj: BARTKOVÁ, H., PASEKOVÁ, M. Mezinárodní účetnictví. 1. vydání. Ostrava: VŠB – 

Technická Univerzita Ostrava, 2006. 170 s. ISBN 80-248-1181-2.    
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3.2.5 Leasing a odložená daň 

V oblasti leasingu se často hovoří také o odložené dani. Proč? Důležitým aspektem je 

akruální princip, který zobrazuje výsledky skutečností, se kterými časově a věcně souvisí, tzn. 

přiřadíme náklady do období, kterému náleží. Tím se odložená daň zjednodušeně řečeno 

zabývá. Odložená daň je ale termín účetní, nikoliv daňový jak si hodně lidi myslí. Základním 

požadavkem účetnictví je také věrný a poctivý obraz v účetní závěrce, což odložená daň 

splňuje. Z těchto zásadních důvodů je potřeba se zabývat i případem odložené daně.  

Pokud bych se konkrétně zaměřila na leasing, existují jisté rozdílné účetní a daňové 

pohledy na tuto problematiku. Z tohoto principu bych zde zmínila její podstatu, abych mohla 

o této operaci účtovat i v mém příkladě.  

 

Kdo je povinen účtovat o odložené dani? Jsou to účetní jednotky, které sestavují účetní 

závěrku v plném rozsahu nebo tvoří konsolidační celek. Ostatní účetní jednotky se samy 

rozhodnou, zda budou odloženou daň vykazovat. 

Smyslem odložené daně je přiřazení nákladů na daň z příjmu do správného účetního 

období a ve správné výši, a to bez ohledu na to, co říká zákon o daních z příjmů. Tím, že 

český zákon o daních z příjmů neuznává některé náklady a výnosy jako položky snižující 

základ daně, neodpovídá daňový základ účetnímu hospodářskému výsledku. Proto je nutné 

provést transformaci hospodářského výsledku na daňový základ, ze kterého se vypočte daň. 

V momentě, kdy porovnáváme účetní a daňové hodnoty určitých rozvahových položek 

(v mimoúčetních operacích), nám vzniknou přechodné rozdíly. Tyto rozdíly se odstraní 

pomocí odložené daně, tedy tzv. dodanění.  

Předmětem odložené daně jsou pouze tyto přechodné rozdíly, mající podobu rozdílu 

mezi účetními a daňovými odpisy, účetní a daňovou hodnotou opravných položek zásob nebo 

opravných položek pohledávek, rezerv tvořených nad rámec zákona nebo nerealizované ztráty 

z minulých let.  

Dále existují tzv. trvalé rozdíly, které dle zákona o daních z příjmů, nebudou nikdy 

daňově uznatelné, neboť nepředstavují nutný náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmu. 

Jedná se např. o náklady na reprezentaci, odměny členům orgánů společnosti a družstva, 

cestovné nad limit, manka a škody nad limit, ostatní pokuty a penále, atd. 
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Přechodné rozdíly rozdělujeme na: 

- Zdanitelné, které vedou k účtování odloženého daňového závazku, tzn. že se bude jednat o 

naše budoucí zvýšení daňové povinnosti. Odložený daňový závazek snižuje vlastní zdroje, 

které bychom jinak mohli vyplatit společníkům. O tomto závazku se účtuje vždy. 

Důvodem vzniku zdanitelných přechodných rozdílů je vyšší účetní zůstatková cena 

dlouhodobého majetku než jeho daňová hodnota. 

- Odčitatelné, které vedou k účtování odložené daňové pohledávky, tzn. že se jedná o naše 

budoucí snížení daňové povinnosti. Vznikají např. z důvodu rozdílu mezi nižší účetní 

zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku a jeho vyšší daňovou hodnotou, z důvodu 

tvorby účetních opravných položek k zásobám, k pohledávkám, z tvorby účetních rezerv 

atd. O takto vzniklé odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, pokud bude 

základ daně, proti kterému můžeme využít rozdíly, dosažitelný. 

 

Od 1. ledna 1993 do 31. prosince 2001 existovala závazková metoda výsledkového 

přístupu, kdy tento způsob byl založen na sledování rozdílů mezi účetními a daňově 

uznatelnými náklady a výnosy, tzn. především z výsledkových účtů. Zatímco od 1.ledna 2002 

až dodnes existuje závazková metoda rozvahového přístupu, která vychází z přechodných 

rozdílů mezi daňovou základnou aktiv a jejich účetní hodnotou v rozvaze, tzn. z rozvahových 

položek. 

Závazková metoda vychází z předpokladu, že odložená daň bude placena, příp. ušetřena 

v pozdějším období. Pro výpočet odložené daně by se ve skutečnosti měla použít sazba daně 

z příjmů platná v období, ve kterém bude odložený daňový závazek, příp. pohledávka 

uplatněna.  

Odloženou daň vypočteme jako součin přechodného rozdílu a sazby daně 

pro následující rok, který uvádí zákon o daních z příjmů. 

Jelikož jsme ale schopni zjistit pouze sazbu daně pro následující rok, používá se 

pro výpočet tato sazba daně a v případě změny sazby splatné daně je nutné zůstatek odložené 

daně přepočítat novou sazbou tímto způsobem: 

Nová odložená daň = (původní odložená daň / původní sazba daně) x nová sazba daně 

 

První rok účtování o odložené dani je třeba rozdělit na dvě části. Část, která se vztahuje 

k minulým obdobím, je třeba zaúčtovat na vrub nebo ve prospěch vlastního kapitálu, tedy na 

účet nerozděleného zisku minulých let, nebo neuhrazené ztráty minulých let, a to souvztažně 

s účtem odložený daňový závazek a pohledávka. Zatímco druhou část vztahující se 
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k běžnému období se již bude účtovat do nákladů, na účty daň z příjmů z běžné činností - 

odložená nebo daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená, dle povahy, souvztažně s účtem 

odložený daňový závazek a pohledávka. 

V následujících letech se na tomto účtu účtuje zvýšení, příp. snížení odložené daně 

meziročně vypočtené ze všech přechodných rozdílů.
12

 

 

3.2.6 Přechod z českých účetních předpisů na IFRS 

Abychom lépe pochopili přechod z českých účetních standardů na IFRS ukážeme si jej 

na menším příkladu. Pokud je podnik povinen připravit účetní závěrku podle IFRS 

k 31.12.2009 a rozhodne se předložit srovnatelné údaje za jedno předcházející období, datem 

přechodu je 1.1.2008. V případě, že by se firma rozhodla o předložení srovnatelných údajů 

za dvě předcházející období, bylo by datum přechodu 1.1.2007. Já ale zůstanu u srovnávacích 

údajů za jedno předcházející období. 

K tomuto datu přechodu je nutné vytvořit zahajovací rozvahu. Pro přípravu zahajovací 

rozvahy a účetní závěrky k 31.12.2008 a 31.12.2009 je nutno aplikovat aktuální znění 

IAS/IFRS, tedy k 31.12.2009, případně nově znějící standard, pokud bylo dřívější použití 

povoleno. 

První účetní závěrka musí obsahovat výkazy minimálně za dvě období, tudíž pro nás je 

to rok 2008 a 2009. Veškeré úpravy, které musí společnost provést ve své zahajovací rozvaze 

se účtuje oproti nerozděleným ziskům minulých let (příp. jiné složky vlastního kapitálu). 

Základní povinnosti zahajovací rozvahy je zkontrolovat každou položku obsaženou 

v české účetní závěrce a příp. ji upravit dle IAS/IFRS. V zahajovací rozvaze podnik vykáže 

aktiva a závazky, jejíchž uznání je požadováno IAS/IFRS (může se jednat např. o rezervy, 

aktiva a závazky z finančního leasingu, deriváty, apod.), nevykáže aktiva a závazky, jejíchž 

uznání nepovolují IAS/IFRS (jedná se např. o vývoj a výzkum, zřizovací výdaje nebo 

reklamu), překlasifikuje aktiva a závazky příp. složky vlastního kapitálu, které byly podle 

českých předpisů vykázány jako jiný typ aktiva, závazku nebo vlastního kapitálu (může to být 

např. fond odměn, dotace, dary, atp.), použije IFRS pro stanovení ocenění aktiv a závazků.
13

 

                                                 

12
 Zdroj: ŠEBESTÍKOVÁ V. Účetní operace kapitálových společností. Daňové a právní souvislosti. 

1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2005. 300 s. ISBN 80-247-1027-7. 

     Zdroj: JANOUŠKOVÁ, J. Odložená daň z příjmů dle českých i mezinárodních účetních standardů.          

1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2007. 88 s. ISBN 978-80-247-1852-1. 

 
13

  IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

      Zdroj: BARTKOVÁ, H., PASEKOVÁ, M. Mezinárodní účetnictví. 1. vydání. Ostrava: VŠB – 

Technická Univerzita Ostrava, 2006. 170 s. ISBN 80-248-1181-2. 
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Dílčí závěr 

Mezinárodní standardy jsou založeny na přednosti obsahu před formou, včetně oblasti 

leasingu. Proto je nutno dle IAS v rozvaze nájemce zaúčtovat pořízení aktiva a zároveň vznik 

závazku z pronájmu vůči pronajímateli. Nájemce hradí jednotlivé splátky, které zahrnují nejen 

úhradu závazku, ale také úrok, který pronajímatel účtuje do výnosu. Zároveň dané aktivum 

nájemce musí odepisovat, neboť je zahrnuto v jeho evidenci. Z pohledu pronajímatele se 

jedná o odúčtování aktiva ze svého majetku a současně vzniku pohledávky z pronájmu vůči 

nájemci. Pronajímatel nemůže odepisovat pronajatý majetek, neboť jej již nemá ve svém 

účetnictví. 

Naproti tomu se u českých předpisů předmět leasingu a závazek vůči pronajímateli 

neobjevuje v rozvaze nájemce, ale pouze v jeho podrozvahové evidenci a v příloze k účetní 

závěrce. Předmět nájmu zůstává v rozvaze pronajímatele. Tento způsob vykazování je však 

nerelevantní, neboť jsou zkreslovány vypovídací schopnosti účetních výkazů. Z pohledu 

finanční analýzy české předpisy nevykazují správnou hodnotu likvidity, a může dojít 

ke klamání ostatních věřitelů. 

Dalším hlavním rozdílem oproti českých předpisů je, že v IAS/IFRS pracujeme 

z implicitní úrokovou mírou. Jestliže se pronajímatel rozhodne, že poskytne nájemci 

informace ohledně reálné hodnoty, budou mít obě strany stejné číselné hodnoty pro 

zaúčtování. Pokud je ale pronajímatel nájemci nesdělí, každá strana použije pro vykázání 

jinou implicitní úrokovou míru a budou se v číselných hodnotách lišit, i když postup účtování 

zůstává zachován.  

Zásadním rozdílem je také daňový pohled. Zatímco mezinárodní standardy se 

ve svých výkladech daňovým pohledem nezabývají, s výjimkou odložené daně, v českých 

předpisech je tato problematika podrobně rozvedena.   

 

3.3 Vývoj a význam US GAAP 

US GAAP začaly vznikat ve 30.letech 20. století jako přímý důsledek krachu 

na Newyorské burze. US GAAP představují nejvypracovanější soubor požadavků na formu, 

obsah a zveřejnění účetní závěrky. Tím, že udávají pouze požadavky, znamená to, že každá 

firma má jiné výkazy, které si stanoví podle sebe. Nejedná se tedy o účetnictví takové, jaké 

známe u nás. 

Tím, že drobní investoři jsou schopni se dostat pouze k veřejným informacím, jsou tyto 

finanční výkazy vytvářeny právě pro ně. Pomocí nich se mohou orientovat na trhu. US GAAP 
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není daný zákonem, a proto není povinný (tak jako IFRS) pro většinu firem. Firmy tak 

používají US GAAP proto, že chtějí emitovat cenné papíry registrované u Komise pro cenné 

papíry na některém z amerických trhů. 

 

3.3.1 Koncepční rámec US GAAP 

Základním cílem US GAAP je poskytovat dostatečné a dostatečně spolehlivé informace 

drobným investorům a věřitelům, a to v oblastech rozhodování o investicích nebo 

poskytování úvěrů, hodnocení budoucích peněžních toků a zobrazení stavu majetku a 

závazků, příp. jejich změn. Koncepční rámec také vymezuje základní prvky, které jsou 

vysvětleny ve vyhlášce SFAS 6. Těchto základních prvků je deset, a myslí se tím vysvětlení 

pojmů majetek, závazky, kapitál, investice od majitelů, výplaty majitelům, tržby, náklady, 

zisky, ztráty a souhrnný hospodářský výsledek.
 14

 

  

3.3.2 Leasing dle US GAAP 

Ve Spojených státech existují pro pronájem dva výrazy, a to buď rent nebo lease. Pokud 

použiji výraz rent, jedná se o pronájem, kde nemáme pevně stanovenou dobu. Jestliže ale 

použiji výraz lease, zde bude doba pro smluvní vztah stanovená. 

V USA se rozlišuje leasing běžný (operační), který není nijak odlišný od našeho 

účetnictví (nemá charakter vlastnictví), a leasing kapitálový (majetkový), který má charakter 

koupě a existuje zde rozdíl. 

 

3.3.3 Rozlišení leasingu 

Běžný leasing se zobrazuje v účetnictví do nákladů, a to společně např. s částkou 

zaplacenou třetím stranám za práci, úroky, aj. Firma zde vykazuje pouze náklady na samotný 

pronájem, formou časového rozlišení, ale nemusí vykazovat žádný závazek. Tím, že se tento 

závazek nevykazuje, investoři nevidí správnou zadluženost firmy. Proto bylo třeba, aby 

vznikla vyhláška SFAS 13, která neumožňuje zakrývání zadluženosti. 

                                                 

14
 Zdroj: MLÁDEK, R. Světové účetnictví. US GAAP. 2. akt. vyd. Praha: Linde, a. s., 2002. 624 s. ISBN 

80-7201-307-6. 
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Majetkový leasing se dá vymezit takto: Pokud firma vstoupí do dohody, kde vznikne 

vztah podobající se koupi, bude se považovat, že ke koupi skutečně došlo. Majetek a závazky 

zaúčtujeme ve výši reálné hodnoty majetku. V účetnictví se tento leasing vykazuje jako 

náklady, které rozdělíme do odpisů a úroků, dále se musí vykázat majetek a závazky. 

 

Podle vyhlášky SFAS 13 je majetkový pronájem tehdy, pokud obsahuje alespoň 

jednu podmínku: 

1. vlastnictví majetku přejde v průběhu trvání leasingu nebo na jeho konci na nájemce, 

2. dohoda obsahuje opci na výhodné odkoupení, 

3. doba pronájmu je rovna nebo delší než tři čtvrtiny ekonomické životnosti, 

4. současná hodnota splátek se rovná nebo je vyšší než 90 % jeho reálné hodnoty. 

 

 Diskontní sazba (Discount rate), kterou je zapotřebí použít pro současnou hodnotu 

splátek, se počítá z nižší ze dvou: 

- marginální úvěrová sazba nájemce, tedy úroková sazba, za kterou by si mohl 

nájemce půjčit od banky v případě půjčky, 

- implicitní sazba pronajímatele, je sazba, jenž způsobí, že jejich celková současná 

hodnota se bude rovnat reálné hodnotě. Nájemce se ale nemusí o této sazbě 

dozvědět. 

 

Nyní je třeba si vymezit některé pojmy, které se používají v souladu s leasingem, a které 

jsou důležité: 

Vstup do dohody (Inception date) – den, kdy se podepíše dohoda, nebo kdy se 

budoucí nájemce a pronajímatel dohodnou na všech podstatných podmínkách a poté podepíší. 

Je to také den, kdy se provede test na rozlišení operačního nebo majetkového leasingu. 

Začátek leasingu (Commencement date) – den, kdy nájemce získá právo s tímto 

majetkem nakládat. Zároveň je to den, kdy se začíná poprvé účtovat. V případě majetkového 

pronájmu nájemce zaúčtuje majetek a závazek, zatímco pronajímateli majetek zanikne a 

vznikne pohledávka. 

Doba trvání leasingu (Lease term) – začíná dnem zaúčtování do účetnictví a končí 

odvedením poslední splátky. 

Ocenění majetku a závazku (Measurement of asset and liability) – majetek, který 

vzniká na základě finančního leasingu, se má ocenit v reálné hodnotě, zatímco závazek s ním 
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související se ocení v současné hodnotě. Jelikož se musí hodnota majetku a závazku rovnat, 

ocení se obě transakce v hodnotě nižší. 

 

Splátky (Payments) – jedná se o částku, kterou nájemce zaplatí pronajímateli, jenž 

hradí např. každý měsíc. Mezi splátky se řadí: 

1. povinné minimální splátky, 

2. částka, která se zaplatí, v případě využití opce na výhodný odkup, 

3. garantovaná zůstatková hodnota, 

4. penále za neprodloužení dohody. 

Vedlejší náklady se nepovažují za splátky. Jedná se např. o platby daně, pojistné, 

opravy apod., jenž se nepovažují za kompenzaci pronajímateli za zapůjčení majetku. Jestliže 

nájemce tyto vedlejší náklady hradí zvlášť, zaúčtuje je přímo do nákladů. Pokud jsou součástí 

jednotlivých splátek, je třeba tyto splátky snížit o vedlejší náklady, a to z důvodu výpočtu 

jejich současné hodnoty. 

 

Za dobu pronájmu se považují tyto časové období: 

Nevypověditelná část dohody – po tuto dobu se nájemce zavázal používat pronajatý majetek, 

Všechna období, kde existuje opce na výhodné prodloužení – možnost prodloužit pronájem 

za výhodných podmínek, které jsou lepší, než kdyby si zřídil nový leasing na podobný 

majetek, 

Všechna období, kdy kvůli neprodloužení vznikne penále – když nájemce neprodlouží 

pronájem, může mu pronajímatel uložit pokutu, 

Období, na které se vztahuje normální opce na prodloužení a nájemce ručí za zadluženost 

pronajímatele – v případě zástavního práva na majetek u banky, 

Období do doby, než začne platit opce na výhodné prodloužení, 

Období, kdy pronajímatel má právo na prodloužení pronájmu. 

 

Za odpisovou dobu majetku se považuje: 

a) v případě, že je splněna 1. nebo 2. podmínka v testu pro majetkový pronájem, se majetek 

odepisuje po dobu skutečného ekonomického života, a to k jeho skutečné zbytkové 

hodnotě, 

b) v případě, že je splněna pouze 3. nebo 4. podmínka (anebo obě současně) v testu 

pro majetkový pronájem, majetek se odepisuje po dobu trvání pronájmu. Zároveň se 
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odepisuje po dobu jeho skutečného ekonomického života, ale k zůstatkové hodnotě (tj. 

očekávaná reálná hodnota majetku ke dni vrácení pronajímateli). 

 

Jak se provádí zaúčtování? Technicky dle US GAAP je leasing smluvní vztah, a proto 

nehmotný majetek. Předmět leasingu je sice hmotný, ale právo užívat danou věc je již 

nehmotný majetek. Proto technicky správný postup je vykazovat leasing jako nehmotný 

majetek po celou dobu trvání leasingu, zatímco až při skončení pronájmu přeúčtovat tento 

předmět na hmotný majetek.  

Mnoho lidí ale s tímto postupem nesouhlasí a chtějí, aby se předmět leasingu účtoval 

jako hmotný majetek již od začátku pronájmu, i když je technický správné jej zpočátku 

účtovat jako nehmotný majetek. Přesto výsledek vyjde stejně. Tím, že je leasing smluvní 

vztah je dle US GAAP důležité také z důvodu, že se oprávky u nehmotného majetku mohou 

i nemusí účtovat. O těchto oprávkách nemusíme účtovat tehdy, pokud se bude majetek vracet 

pronajímateli. 

 

Daňové hledisko podle US GAAP není podstatné, neboť v USA je důležité pouze 

odvést daň. Přesto je dobré se zde zmínit o odložené dani, která se v US GAAP také 

vyskytuje. Odloženou daň dle US GAAP již nebudu rozepisovat (přestože existují rozdíly, 

které ovšem nejsou velké), neboť je vysvětlena v dřívější kapitole č. 3.2.5. Odložené dani se 

v US GAAP věnuje vyhláška SFAS 109. 

Účetní závěrku si každý podnik vyhotovuje podle své vnitřní osnovy, není zde uvedená 

přesná forma a obsah, a proto jsou výkazy rozdílné. Naproti tomu v České republice máme 

předem stanovenou formu účetních výkazů.
15

 

 

Dílčí závěr 

IAS/IFRS jsou na základě koncepčního rámce sjednocovány se standardy US GAAP, 

proto by zásadní rozdíly mezi leasingem těchto dvou standardů neměly existovat. 

Samozřejmě dodnes nejsou tyto standardy stále sjednoceny, a tudíž se i zde najde několik 

menších rozdílů z pohledu zaúčtování do rozvahy.  

Zatímco oprávky u IAS/IFRS u nehmotného a hmotného majetku se musí účtovat vždy, 

tak jako v českých předpisech, dle US GAAP se oprávky u nehmotného majetku musí účtovat 

                                                 

15
 Zdroj: MLÁDEK, R. Světové účetnictví. US GAAP. 2. akt. vyd. Praha: Linde, a. s., 2002. 624 s. ISBN 

80-7201-307-6. 
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pouze tehdy, když majetek zůstane na konci leasingu v majetku nájemce. Pokud se bude daný 

majetek vracet na konci sjednané doby pronajímateli, o těchto oprávkách účtovat nemusíme. 

 

3.4 Vymezení zásadních rozdílnosti 

V této části uvedu rozdíly, které jsou na první pohled viditelné u všech tří standardů. 

V tabulce se budu věnovat pouze nejdůležitějším rozdílům týkajících se leasingu, na základě 

kterého budou patrné odlišnosti také v praktickém příkladě. 

 

 ČÚS IAS/IFRS US GAAP 

Daňové hledisko podstatné nezajímá nezajímá 

Zásada přednosti forma obsah obsah 

Předmět finančního 

leasingu bude 

zaúčtován v rozvaze 

pronajímatele  nájemce nájemce 

Odpis pronajatého 

majetku finančním 

leasingem provádí 

pronajímatel nájemce nájemce 

Předmět operativního 

leasingu bude 

zaúčtován v rozvaze 

pronajímatele pronajímatele pronajímatele 

Implicitní úroková 

sazba 

ne ano ano 

Leasingová splátka 

zahrnující se do 

nákladů 

stejná (do nákladů se 

účtuje celková 

leasingová splátka) 

postupně snižující 

(do nákladů se účtuje 

úrok z leasingové 

splátky + odpisy) 

postupně snižující 

(do nákladů se účtuje 

úrok z leasingové 

splátky + odpisy) 

Tab. 3.4.1 Zásadní rozdíly týkající se leasingu 
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4 Praktická aplikace analýzy leasingu podle českých předpisů, 

mezinárodních standardů (IAS/IFRS) a amerických 

standardů (US GAAP) 

V této části práce se již zaměřím na praktickou analýzu leasingu,  kde budu mít názorné 

ukázky výpočtu a zaúčtování účetních případů dle jednotlivých standardů a následného 

porovnání dopadů do účetních závěrek. Jelikož u operativního leasingu je předmět pronájmu 

účtován u všech tří uváděných standardů v rozvaze pronajímatele, a tudíž v účetním 

zachycení není rozdíl, nebudu se tímto v praktické části zabývat.  

Dané analýzy budou praktikované pouze z pohledu nájemce, neboť zde je zásadní rozdíl 

u českých standardů a IAS/IFRS, a tím i US GAAP. Pro všechny tři druhy analýz leasingu 

bude existovat stejné zadání, které bude uvedeno v dílčích kapitolách s tím, že bude použito 

pojmosloví dle jednotlivých standardů. 

 

4.1 Analýza leasingu podle českých předpisů  

Zadání příkladu 

Dne 1. února 2010 společnost STAZEM, s.r.o. (neplátce DPH) podepsala s leasingovou 

společností smlouvu o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci. Smlouva je 

uzavřena na dobu 60 měsíců, počínaje dnem 1. února 2010 do 31. ledna 2015. Předmětem 

leasingové smlouvy je stroj pro stavební a zemní práce. Tento stroj náleží do 2. odpisové 

skupiny, přičemž doba odepisování je 5 let.  

Leasingová společnost koupila daný stroj od dodavatele, a zároveň ho pronajala na 

základě smlouvy nájemci. Pořizovací cena tohoto stroje je 1 260 000 Kč. Měsíční splátka 

bude činit 21 808,94 Kč a bude splatná vždy k 10. dni kalendářního měsíce.  

Společnost STAZEM, s.r.o. zaplatila první mimořádnou splátku ve výši 250 000 Kč 

k 1.únoru 2010. V tento den je daný stroj předán firmě STAZEM, s.r.o. Na konci pronájmu 

dojde k odkupu stroje, přičemž jeho odkupní cena bude 12 000 Kč. Společnost STAZEM, 

s.r.o. má k 1. únoru 2010 počáteční stav v pokladně 300 000 Kč, na bankovním účtu 600 000 

Kč. 
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Řešení příkladu 

Jelikož je leasingová smlouva uzavřena na dobu 60 měsíců, tedy na dobu minimální 

doby odepisování daného majetku, bude firma tyto náklady zahrnovat do daňově uznatelných 

nákladů, čímž si sníží základ daně. 

 

Leasingová cena stroje se vypočte jako 1. mimořádná splátka + počet měsíců, po kterou 

trvá leasingová smlouva x výše řádné splátky. 

Leasingová cena stroje = 250 000 Kč + 60 x 21 808,94 Kč = 1 558 536,40 Kč 

 

Společnosti STAZEM, s.r.o. vypočtu tzv. leasingový koeficient, abych zjistila o kolik 

přeplatí pořizovací cenu, neboť tento koeficient neměla uvedený ve smlouvě. Leasingový 

koeficient stroje se spočítá poměrem leasingové a vstupní ceny. 

Leasingový koeficient stroje = 1 558 536,40 Kč / 1 260 000 Kč = 1,24  

V průběhu trvání leasingového vztahu zaplatí celkem 124 % pořizovací ceny 

na leasingových splátkách tzn., že na leasingu přeplatí 24 % pořizovací ceny stroje. 

 

Nyní je nutné vypočíst poměrnou část nájemného, kterou si může firma ročně uplatnit 

do daňových výdajů. Tuto hodnotu vypočtu jako podíl mezi leasingovou cenou a počtem 

měsíců, po kterou trvá leasingová smlouva x počet měsíců trvání leasingu v daném roce. 

Poměrná část nájemného na jeden měsíc = 1 558 536,40 Kč / 60 = 25 975,60667 Kč 

 

Výši nájemného, které si může firma STAZEM, s.r.o. uplatnit do daňových nákladů 

v jednotlivých letech, uvádí tabulka s názvem tab. 4.1.1. Abych došla ke správnému výsledku, 

nebudu poměrnou část nájemného na jeden měsíc zaokrouhlovat. 

 

Rok Počet měsíců trvání 

smlouvy v jednotlivých 

letech 

Poměrná část nájemného za 1 

měsíc v Kč 

Poměrná část 

nájemného za 

jedno období v 

Kč 

2010 11 25 975,60667  285 731,6733  

2011 12 25 975,60667 311 707,28 

2012 12 25 975,60667 311 707,28 

2013 12 25 975,60667 311 707,28 
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2014 12 25 975,60667 311 707,28 

2015 1 25 975,60667 25 975,60667 

Celkem 60 x 1 558 536,40 

Tab. 4.1.1 Poměrná část nájemného za jeden rok 

 

V další tabulce s názvem tab. 4.1.2 uvedu částky splátek, které budou skutečně 

zaplacené v jednotlivých letech. Zároveň v tabulce také za každý rok zapíšu hodnoty 

uplatnitelné do daňových nákladů z první mimořádné splátky. Jednoduše hodnoty vypočtu 

tímto způsobem: 

1. mimořádná splátka / počet let trvání smlouvy = částka, kterou si lze z první 

mimořádné splátky rozpustit do nákladů v daném roce. 

 250 000 Kč / 5 let = 50 000 Kč na jeden rok, přičemž pokud daná smlouva 

v jednotlivých letech trvá kratší dobu než 12 měsíců, musí se tento výsledek přepočíst 

s přesností na měsíce. 

 

Rok Počet měsíců trvání 

smlouvy 

v jednotlivých letech 

Výše řádné 

splátky v Kč za 

jeden měsíc 

Celková částka 

v Kč 

Uplatnitelná 

hodnota z 1. 

mimořádné 

splátky 

2010 11 21 808,94 239 898,34 45 833,33 

2011 12 21 808,94 261 707,28 50 000,00 

2012 12 21 808,94 261 707,28 50 000,00 

2013 12 21 808,94 261 707,28 50 000,00 

2014 12 21 808,94 261 707,28 50 000,00 

2015  1 21 808,94 21 808,94 4 166,67 

1.2.2015 odkoupení stroje 12 000,00 12 000,00 0,00 

Celkem 60 x 1 320 536,40 250 000,00 

    1 570 536,40 

Tab. 4.1.2 Hodnoty, které lze uplatnit v daných letech do nákladů 

 

Jestliže se zaměřím na tabulky tab. 4.1.1 a tab. 4.1.2, je viditelné, že poměrná část 

nájemného za jedno období z první tabulky (tedy částka, kterou si skutečně můžu uplatnit za 

jeden rok do daňových nákladů) je shodná se součtem celkové částky, kterou ve skutečnosti 
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zaplatím a uplatnitelné hodnoty z 1. mimořádné splátky z druhé tabulky (uvedené částky jsou 

zvýrazněny světle oranžovou barvou). Je to způsobeno tím, že 1. mimořádnou splátku ve výši 

250 000 Kč je nutné časově rozlišovat s přesností na měsíce do období, kterému časově a 

věcně souvisí. 

Abych mohla provést analýzu leasingu a následně okomentovat dopad do účetní 

závěrky, je nutné sestavit zahajovací rozvahu společnosti STAZEM, s.r.o. Poté zaúčtuji 

jednotlivé účetní případy, které se týkají leasingu daného účetního období a na závěr sestavím 

konečnou rozvahu, do které zahrnu zisk nebo ztrátu z výkazu zisku a ztráty.  

 

Schéma 4.1.1 

Aktiva           Rozvaha ke dni 1.2.2010      Pasiva  

Pokladna 300 000 Kč  Základní kapitál           900 000 Kč 

Bankovní účet 600 000 Kč   

∑  900 000 Kč  ∑               900 000 Kč 

 

 

V následující tabulce bude praktické zaúčtování leasingu pouze za jedno účetní období, 

neboť se v této práci zabývám dopady dle jednotlivých standardů do konečné rozvahy. Abych 

neměla v daném příkladě pouze náklady, zaúčtuji tady jeden účetní případ týkající se větší 

zakázky firmy STAZEM, s.r.o., a to poskytnutí služby ve výši 300 000 Kč, včetně úhrady.  

 

Jelikož si každá společnost může vytvořit svou vlastní účtovou osnovu podle svých 

potřeb a předmětu podnikání, nebudu uvádět při účtování následujících případů čísla účtů 

z účetní osnovy, ale pouze názvy těchto účtů. 

 

Datum Popis operace Částka  

v Kč 

MD D 

1.2.2010 Zaúčtování do podrozvahové 

evidence 

1 260 000 Podrozvahová 

evidence 

- 

1.2.2010 Úhrada první mimořádné splátky 250 000 Náklady 

příštích 

období 

Pokladna 

10.x.2010 Předpis rovnoměrné splátky (11x) 239 898,34 Ostatní Jiné 
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služby závazky 

10.x.2010 Úhrada rovnoměrné splátky (11x) 239 898,34 Jiné závazky Bankovní 

účet 

15.12.2010 Poskytnutí služby na fakturu 300 000 Odběratelé Tržby za 

služby 

18.12.2010 Úhrada faktury za služby 300 000 Bankovní 

účet 

Odběratelé 

31.12.2010 Zúčtování poměrné části 

mimořádné splátky do nákladů 

45 833,33 Ostatní 

služby 

Náklady 

příštích 

období 

Tab. 4.1.3 Zaúčtování leasingu v roce 2010 

 

Na konci účetního období sestavím výkaz zisku a ztráty a současně také konečnou 

rozvahu firmy STAZEM, s.r.o. Tyto dva výkazy jsou důležité, neboť díky těmto zjištěným 

číselným hodnotám, budu moci provést následné porovnání v poslední kapitole. 

 

Schéma 4.1.2 

Náklady   Výkaz zisku a ztráty   Výnosy 

Ostatní služby 285 731,67 Kč Tržby za služby      300 000 Kč 

∑  285 731,67 Kč ∑         300 000 Kč 

Provozní VH   14 268,33 Kč 

DP      2 710,98 Kč 

Zisk    11 557,35 Kč 

 

 

Schéma 4.1.3 

Aktiva        Konečná rozvaha ke dni 31.12.2010  Pasiva 

Pokladna   50 000,00 Kč Základní kapitál 900 000,00 Kč 

Bankovní účet 660 101,66 Kč HV BO         11 557,35 Kč 

Náklady př. ob. 204 166,67 Kč  Závazek vůči FÚ     2 710,98 Kč 

∑  914 268,33 Kč ∑   914 268,33 Kč 
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4.2 Analýza leasingu podle mezinárodních standardů (IAS/IFRS) 

Zadání příkladu 

Dne 1. února 2010 společnost STAZEM, s.r.o. (neplátce DPH) podepsala s leasingovou 

společností smlouvu o pronájmu s následným odkupem najaté věci. Smlouva je uzavřena na 

dobu 60 měsíců, počínaje dnem 1. února 2010 do 31. ledna 2015. Předmětem leasingové 

smlouvy je stroj pro stavební a zemní práce.  

Leasingová společnost koupila daný stroj od dodavatele, a zároveň ho pronajala na 

základě smlouvy nájemci. Pořizovací cena/reálná hodnota tohoto stroje je 1 260 000 Kč. 

Měsíční splátka bude činit 21 808,94 Kč a bude splatná vždy k 10. dni kalendářního měsíce.  

Společnost STAZEM, s.r.o. zaplatila první navýšenou splátku ve výši 250 000 Kč 

k 1.únoru 2010. V tento den je daný stroj předán firmě STAZEM, s.r.o. Na konci pronájmu 

dojde k odkupu stroje, přičemž jeho odkupní cena bude 12 000 Kč. Společnost STAZEM, 

s.r.o. má k 1. únoru 2010 počáteční stav v pokladně 300 000 Kč, na bankovním účtu 600 000 

Kč. 

Jelikož roční implicitní úrokovou míru nebylo možno vypočítat, zjistila si firma 

STAZEM, s.r.o. úrokovou sazbu za zapůjčení peněz u své banky. Tato roční přírůstková 

úroková sazba činila 11,6 %. Doba použitelnosti stroje je odhadována na 6 let.  

 

Řešení příkladu 

Poněvadž dochází k převedení vlastnictví aktiva na nájemce po ukončení nájmu, leasing 

je sjednán na podstatnou dobu životnosti aktiva (5 let) a nájemce má možnost odkoupit 

aktivum po skončení leasingu za cenu (12 000 Kč), která je podstatně nižší než fair value 

aktiva (1 260 000 Kč), jedná se dle mezinárodních standardů o finanční leasing. 

 

Jako první informaci, kterou musím zjistit, je výpočet současné hodnoty minimálních 

leasingových plateb. Roční přírůstková úroková sazba je 11,6 %. Jelikož mám měsíční 

splátky leasingu, je nutno přepočíst roční úrokovou sazbu na měsíční, která činí 0,9187857 %.  

 

Datum Budoucí sjednané splátky Současná hodnota splátky Měsíce 

31.1.2010                     250 000,00                          250 000,00     

10.2.2010                       21 808,94                            21 610,39     1 

10.3.2010                       21 808,94                            21 413,64     2 

10.4.2010                       21 808,94                            21 218,69     3 

10.5.2010                       21 808,94                            21 025,51     4 

10.6.2010                       21 808,94                            20 834,09     5 
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10.7.2010                       21 808,94                            20 644,41     6 

10.8.2010                       21 808,94                            20 456,46     7 

10.9.2010                       21 808,94                            20 270,22     8 

10.10.2010                       21 808,94                            20 085,67     9 

10.11.2010                       21 808,94                            19 902,81     10 

10.12.2010                       21 808,94                            19 721,61     11 

10.1.2011                       21 808,94                            19 542,06     12 

10.2.2011                       21 808,94                            19 364,15     13 

10.3.2011                       21 808,94                            19 187,85     14 

10.4.2011                       21 808,94                            19 013,16     15 

10.5.2011                       21 808,94                            18 840,06     16 

10.6.2011                       21 808,94                            18 668,54     17 

10.7.2011                       21 808,94                            18 498,57     18 

10.8.2011                       21 808,94                            18 330,16     19 

10.9.2011                       21 808,94                            18 163,28     20 

10.10.2011                       21 808,94                            17 997,92     21 

10.11.2011                       21 808,94                            17 834,06     22 

10.12.2011                       21 808,94                            17 671,69     23 

10.1.2012                       21 808,94                            17 510,81     24 

10.2.2012                       21 808,94                            17 351,39     25 

10.3.2012                       21 808,94                            17 193,41     26 

10.4.2012                       21 808,94                            17 036,88     27 

10.5.2012                       21 808,94                            16 881,77     28 

10.6.2012                       21 808,94                            16 728,08     29 

10.7.2012                       21 808,94                            16 575,78     30 

10.8.2012                       21 808,94                            16 424,87     31 

10.9.2012                       21 808,94                            16 275,34     32 

10.10.2012                       21 808,94                            16 127,16     33 

10.11.2012                       21 808,94                            15 980,34     34 

10.12.2012                       21 808,94                            15 834,85     35 

10.1.2013                       21 808,94                            15 690,69     36 

10.2.2013                       21 808,94                            15 547,84     37 

10.3.2013                       21 808,94                            15 406,29     38 

10.4.2013                       21 808,94                            15 266,02     39 

10.5.2013                       21 808,94                            15 127,04     40 

10.6.2013                       21 808,94                            14 989,32     41 

10.7.2013                       21 808,94                            14 852,85     42 

10.8.2013                       21 808,94                            14 717,63     43 

10.9.2013                       21 808,94                            14 583,64     44 

10.10.2013                       21 808,94                            14 450,86     45 

10.11.2013                       21 808,94                            14 319,30     46 

10.12.2013                       21 808,94                            14 188,93     47 

10.1.2014                       21 808,94                            14 059,76     48 

10.2.2014                       21 808,94                            13 931,75     49 

10.3.2014                       21 808,94                            13 804,92     50 

10.4.2014                       21 808,94                            13 679,23     51 

10.5.2014                       21 808,94                            13 554,69     52 

10.6.2014                       21 808,94                            13 431,29     53 
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10.7.2014                       21 808,94                            13 309,01     54 

10.8.2014                       21 808,94                            13 187,84     55 

10.9.2014                       21 808,94                            13 067,77     56 

10.10.2014                       21 808,94                            12 948,80     57 

10.11.2014                       21 808,94                            12 830,91     58 

10.12.2014                       21 808,94                            12 714,10     59 

10.1.2015               21 808,94 + 12 000                           19 530,37     60 

Celkem                  1 570 536,40                        1 259 406,55     x 

Tab. 4.2.1 Výpočet současné hodnoty splátek 

Pozn.: Výpočet jsem provedla dle vzorce 21 808,94 / (1 + 0,009187857)^n, přičemž n = 

počet měsíců leasingu 

 

Nyní je nutno porovnat současnou hodnotu leasingových splátek a fair value najatého 

aktiva. Současná hodnota leasingových splátek činí 1 259 406,55 Kč, což je méně než fair 

value najatého aktiva 1 260 000 Kč. Nájemce o finančním leasingu účtuje ve svém účetnictví, 

a proto zaúčtuje ke dni účinnosti smlouvy najaté aktivum a závazek z leasingu. Závazek 

z leasingu a aktivum jsou oceněny nižší částkou, tedy současnou hodnotou leasingových 

splátek 1 259 406,55 Kč.  

Účetní jednotka použije pro odpisování lineární metodu uvedenou ve standardu IAS 16 

– Pozemky, budovy a zařízení. Roční odpis pronajatého aktiva, který si společnost uplatní 

na konci roku je 1 259 406,55 Kč / 6 let = 209 901,09 Kč za rok, což je měsíčně 

17 491,76 Kč.  

 

Každou splátku je potřeba rozčlenit na úrok a úmor závazku z leasingu. Z tohoto 

důvodu musím sestavit splátkový kalendář.  

 

Datum Závazek Splátka Úroková sazba Úrok Úmor závazku 

31.1.2010 1 259 406,55 250 000,00 0,9187857% - 250 000,00 

10.2.2010 1 009 406,55 21 808,94 0,9187857% 9 274,28 12 534,66 

10.3.2010 996 871,89 21 808,94 0,9187857% 9 159,12 12 649,82 

10.4.2010 984 222,07 21 808,94 0,9187857% 9 042,89 12 766,05 

10.5.2010 971 456,02 21 808,94 0,9187857% 8 925,60 12 883,34 

10.6.2010 958 572,68 21 808,94 0,9187857% 8 807,23 13 001,71 

10.7.2010 945 570,97 21 808,94 0,9187857% 8 687,77 13 121,17 

10.8.2010 932 449,80 21 808,94 0,9187857% 8 567,22 13 241,72 

10.9.2010 919 208,08 21 808,94 0,9187857% 8 445,55 13 363,39 

10.10.2010 905 844,69 21 808,94 0,9187857% 8 322,77 13 486,17 

10.11.2010 892 358,52 21 808,94 0,9187857% 8 198,86 13 610,08 

10.12.2010 878 748,44 21 808,94 0,9187857% 8 073,82 13 735,12 

10.1.2011 865 013,32 21 808,94 0,9187857% 7 947,62 13 861,32 
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10.2.2011 851 151,99 21 808,94 0,9187857% 7 820,26 13 988,68 

10.3.2011 837 163,32 21 808,94 0,9187857% 7 691,74 14 117,20 

10.4.2011 823 046,11 21 808,94 0,9187857% 7 562,03 14 246,91 

10.5.2011 808 799,20 21 808,94 0,9187857% 7 431,13 14 377,81 

10.6.2011 794 421,40 21 808,94 0,9187857% 7 299,03 14 509,91 

10.7.2011 779 911,49 21 808,94 0,9187857% 7 165,72 14 643,22 

10.8.2011 765 268,26 21 808,94 0,9187857% 7 031,18 14 777,76 

10.9.2011 750 490,50 21 808,94 0,9187857% 6 895,40 14 913,54 

10.10.2011 735 576,96 21 808,94 0,9187857% 6 758,38 15 050,56 

10.11.2011 720 526,39 21 808,94 0,9187857% 6 620,09 15 188,85 

10.12.2011 705 337,55 21 808,94 0,9187857% 6 480,54 15 328,40 

10.1.2012 690 009,15 21 808,94 0,9187857% 6 339,71 15 469,23 

10.2.2012 674 539,91 21 808,94 0,9187857% 6 197,58 15 611,36 

10.3.2012 658 928,55 21 808,94 0,9187857% 6 054,14 15 754,80 

10.4.2012 643 173,75 21 808,94 0,9187857% 5 909,39 15 899,55 

10.5.2012 627 274,20 21 808,94 0,9187857% 5 763,31 16 045,63 

10.6.2012 611 228,56 21 808,94 0,9187857% 5 615,88 16 193,06 

10.7.2012 595 035,50 21 808,94 0,9187857% 5 467,10 16 341,84 

10.8.2012 578 693,66 21 808,94 0,9187857% 5 316,95 16 491,99 

10.9.2012 562 201,68 21 808,94 0,9187857% 5 165,43 16 643,51 

10.10.2012 545 558,17 21 808,94 0,9187857% 5 012,51 16 796,43 

10.11.2012 528 761,74 21 808,94 0,9187857% 4 858,19 16 950,75 

10.12.2012 511 810,99 21 808,94 0,9187857% 4 702,45 17 106,49 

10.1.2013 494 704,49 21 808,94 0,9187857% 4 545,27 17 263,67 

10.2.2013 477 440,83 21 808,94 0,9187857% 4 386,66 17 422,28 

10.3.2013 460 018,54 21 808,94 0,9187857% 4 226,58 17 582,36 

10.4.2013 442 436,19 21 808,94 0,9187857% 4 065,04 17 743,90 

10.5.2013 424 692,29 21 808,94 0,9187857% 3 902,01 17 906,93 

10.6.2013 406 785,36 21 808,94 0,9187857% 3 737,49 18 071,45 

10.7.2013 388 713,91 21 808,94 0,9187857% 3 571,45 18 237,49 

10.8.2013 370 476,41 21 808,94 0,9187857% 3 403,88 18 405,06 

10.9.2013 352 071,36 21 808,94 0,9187857% 3 234,78 18 574,16 

10.10.2013 333 497,20 21 808,94 0,9187857% 3 064,12 18 744,82 

10.11.2013 314 752,38 21 808,94 0,9187857% 2 891,90 18 917,04 

10.12.2013 295 835,34 21 808,94 0,9187857% 2 718,09 19 090,85 

10.1.2014 276 744,50 21 808,94 0,9187857% 2 542,69 19 266,25 

10.2.2014 257 478,25 21 808,94 0,9187857% 2 365,67 19 443,27 

10.3.2014 238 034,98 21 808,94 0,9187857% 2 187,03 19 621,91 

10.4.2014 218 413,07 21 808,94 0,9187857% 2 006,75 19 802,19 

10.5.2014 198 610,88 21 808,94 0,9187857% 1 824,81 19 984,13 

10.6.2014 178 626,75 21 808,94 0,9187857% 1 641,20 20 167,74 

10.7.2014 158 459,00 21 808,94 0,9187857% 1 455,90 20 353,04 

10.8.2014 138 105,96 21 808,94 0,9187857% 1 268,90 20 540,04 

10.9.2014 117 565,92 21 808,94 0,9187857% 1 080,18 20 728,76 

10.10.2014 96 837,16 21 808,94 0,9187857% 889,73 20 919,21 

10.11.2014 75 917,95 21 808,94 0,9187857% 697,52 21 111,42 

10.12.2014 54 806,53 21 808,94 0,9187857% 503,55 21 305,39 

10.1.2015 33 501,14 33 808,94 0,9187857% 307,80 33 501,14 
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Celkem 0 1 570 536,40 x 311 129,85 1 259 406,55 

Tab. 4.2.2 Splátkový kalendář 

Pozn.: Výpočet úroku jsem provedla vynásobením závazku měsíční úrokovou mírou, 

která činí 0,9187857 %. Poté jsem si dopočetla úmor závazku rozdílem mezi splátkou a 

úrokem. Závazek v následujícím měsíci jsem vypočetla jako rozdíl mezi závazkem původního 

měsíce a úmorem závazku. 

 

Tak jako u předchozího příkladu počítaného dle českých účetních standardů, je 

nezbytné sestavit zahajovací rozvahu společnosti STAZEM, s.r.o. V případě mezinárodních 

standardů je možné sestavit zahajovací rozvahu buď v horizontální nebo ve vertikální formě. 

Já jsem se rozhodla vypracovat tuto rozvahu stejně jako podle českých předpisů, tedy 

horizontálně. Tato zahajovací rozvaha je naprosto totožná.  

 

Schéma 4.2.1 

Aktiva   Rozvaha ke dni 1.2.2010  Pasiva  

Peníze v pokladně   300 000 Kč       Základní kapitál         900 000 Kč 

Peníze na BÚ          600 000 Kč        

∑       900 000 Kč ∑                     900 000 Kč 

 

 

Nyní musím zaúčtovat jednotlivé účetní případy týkající se leasingu společnosti 

STAZEM, s.r.o., které se vztahují pouze k jednomu účetnímu období, a to roku 2010. Tak 

jako v předchozím výpočtu zaúčtuji jeden účetní případ týkající se větší zakázky firmy 

STAZEM, s.r.o., a to poskytnutí služby ve výši 300 000 Kč, včetně úhrady. 

 

1.2.2010 MD D 

Aktivum 1 259 406,55  

 Závazek z leasingu  1 259 406,55 

Přijetí předmětu pronájmu ke dni zahájení leasingu 

 

1.2.2010 MD D 

Závazek z leasingu 250 000  

 Peníze v pokladně  250 000 

Úhrada první mimořádné splátky 

 

10.2.2010 MD D 

Odpisy 17 491,76  

Závazek z leasingu 12 534,66  
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Nákladový úrok 9 274,28  

 Oprávky k zařízení  17 491,76 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

1. splátka finančního leasingu a odpis strojního zařízení 

 

10.3.2010 MD D 

Odpisy 17 491,76  

Závazek z leasingu 12 649,82  

Nákladový úrok 9 159,12  

 Oprávky k zařízení  17 491,76 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

2. splátka finančního leasingu a odpis strojního zařízení 

 

10.4.2010 MD D 

Odpisy 17 491,76  

Závazek z leasingu 12 766,05  

Nákladový úrok 9 042,89  

 Oprávky k zařízení  17 491,76 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

3. splátka finančního leasingu a odpis strojního zařízení 

 

10.5.2010 MD D 

Odpisy 17 491,76  

Závazek z leasingu 12 883,34  

Nákladový úrok 8 925,60  

 Oprávky k zařízení  17 491,76 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

4. splátka finančního leasingu a odpis strojního zařízení 

 

10.6.2010 MD D 

Odpisy 17 491,76  

Závazek z leasingu 13 001,71  

Nákladový úrok 8 807,23  

 Oprávky k zařízení  17 491,76 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

5. splátka finančního leasingu a odpis strojního zařízení 

 

10.7.2010 MD D 

Odpisy 17 491,76  

Závazek z leasingu 13 121,17  

Nákladový úrok 8 687,77  

 Oprávky k zařízení  17 491,76 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

6. splátka finančního leasingu a odpis strojního zařízení 

 

10.8.2010 MD D 

Odpisy 17 491,76  

Závazek z leasingu 13 241,72  
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Nákladový úrok 8 567,22  

 Oprávky k zařízení  17 491,76 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

7. splátka finančního leasingu a odpis strojního zařízení 

 

10.9.2010 MD D 

Odpisy 17 491,76  

Závazek z leasingu 13 363,39  

Nákladový úrok 8 445,55  

 Oprávky k zařízení  17 491,76 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

8. splátka finančního leasingu a odpis strojního zařízení 

 

10.10.2010 MD D 

Odpisy 17 491,76  

Závazek z leasingu 13 486,17  

Nákladový úrok 8 322,77  

 Oprávky k zařízení  17 491,76 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

9. splátka finančního leasingu a odpis strojního zařízení 

 

10.11.2010 MD D 

Odpisy 17 491,76  

Závazek z leasingu 13 610,08  

Nákladový úrok 8 198,86  

 Oprávky k zařízení  17 491,76 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

10. splátka finančního leasingu a odpis strojního zařízení 

 

10.12.2010 MD D 

Odpisy 17 471,76  

Závazek z leasingu 13 735,12  

Nákladový úrok 8 073,82  

 Oprávky k zařízení  17 491,76 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

11. splátka finančního leasingu a odpis strojního zařízení 

 

15.12.2010 MD D 

Odběratelé 300 000  

 Tržby za služby  300 000 

Poskytnutí služby na fakturu 

 

18.12.2010 MD D 

Peníze na BÚ 300 000  

 Odběratelé  300 000 

Úhrada faktury za služby 

 

31.12.2010 MD D 



- 40 - 

Nákladové úroky 5 298,41  

 Výdaje příštích období  5 298,41 

Zaúčtování časově příslušného úroku z 12. leasingové splátky 

Tab. 4.2.3 Zaúčtování jednotlivých účetních případů v roce 2010 

 

U posledního účetního případu k 31.12.2010, který se týká zaplacení leasingu za období 

10.12.2010 – 10.1.2011, je nutno zaúčtovat časově příslušnou částku úroků, buď souvztažně 

se zvýšením závazku z leasingu nebo prostřednictvím časového rozlišení účtem výdaje 

příštích období. Jedná se o částku 7 947,62 Kč, kterou rozdělím na 2/3
16

, přičemž částku 

5 298,41 Kč zaúčtuji do účetního období roku 2010 (výdaje příštích období). Zbývající částka 

2 649,21 Kč se zaúčtuje v roce 2011 jako nákladové úroky, částkou 5 298,41 Kč odúčtuji 

výdaje příštích období a hodnotu závazku 13 861,32 Kč zaúčtuji jako snížení závazku 

z leasingu. O celkovou splátku, která činí 21 808,94 Kč, snížím hodnotu peněz na BÚ. 

 

Na konci účetního období, tedy k 31. prosinci 2010, sestavím výsledovku a konečnou 

rozvahu společnosti STAZEM, s.r.o. Dle 4. Směrnice ES lze výsledovku vyhotovit 4 způsoby. 

Abych mohla v závěru praktické části provést posouzení účetních závěrek, vypracuji 

výsledovku v horizontální formě s využitím členění nákladů podle druhů jako dle českých 

předpisů.
17

 

 

Schéma 4.2.2 

Náklady    Výsledovka   Výnosy 

Úroky  100 803,52 Kč        Tržby za služby      300 000 Kč 

Odpisy  192 409,33 Kč 

∑  293 212,85 Kč ∑       300 000 Kč 

VH z běžné čin.     6 787,15 Kč 

DP      1 289,56 Kč 

Zisk       5 497,59 Kč 

 

 

 

                                                 

16
  Neboť měsíc má 30 dní a platby jsou k 10. dni kalendářního měsíce. 

17
 Formáty tabulek jsou převzaty z DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle 

mezinárodních standardů IFRS. 2. akt. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2008. 332 s. ISBN 978-80-251-1950-1. 

a MLÁDEK, R. Světové účetnictví. US GAAP. 2. akt. vyd. Praha: Linde, a. s., 2002. 624 s. ISBN 80-7201-307-6. 
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Schéma 4.2.3 

Aktiva  Konečná rozvaha ke dni 31.12.2010      Pasiva 

Aktivum  1 259 406,55 Kč     Základní kapitál         900 000,00 Kč 

Oprávky k aktivu -192 409,33 Kč     HV BO               5 497,59 Kč    

Peníze v pokladně    50 000,00 Kč    Závazek z leasingu    865 013,32 Kč 

Peníze na BÚ      660 101,66 Kč    Závazek vůči FÚ  1 289,56 Kč 

              Výdaje příštích období   5 298,41 Kč 

∑    1 777 098,88 Kč ∑        1 777 098,88 Kč 

 

 

4.3 Analýza leasingu podle amerických standardů (US GAAP) 

Zadání příkladu 

Dne 1. února 2010 společnost STAZEM, s.r.o. podepsala s leasingovou společností 

smlouvu o pronájmu s opcí na výhodný odkup. Smlouva je uzavřena na dobu 60 měsíců, 

počínaje dnem 1. února 2010 do 31. ledna 2015. Předmětem leasingové smlouvy je stroj pro 

stavební a zemní práce.  

Leasingová společnost koupila daný stroj od dodavatele, a zároveň ho pronajala na 

základě smlouvy nájemci. Pořizovací cena tohoto stroje je 1 260 000 Kč. Měsíční splátka 

uvedená ve smlouvě je 21 808,94 Kč a bude splatná vždy k 10. dni kalendářního měsíce.  

Společnost STAZEM, s.r.o. zaplatila první navýšenou splátku ve výši 250 000 Kč 

k 1.únoru 2010. V tento den je daný stroj předán firmě STAZEM, s.r.o. Na konci pronájmu 

dojde k odkupu stroje, přičemž jeho odkupní cena bude 12 000 Kč. Společnost STAZEM, 

s.r.o. má k 1. únoru 2010 počáteční stav v pokladně 300 000 Kč, na bankovním účtu 600 000 

Kč. Doba použitelnosti stroje je odhadována na 6 let.  

 

Řešení příkladu 

I zde je nezbytné rozlišit zda se jedná o běžný nebo kapitálový leasing. Jelikož existuje 

opce na výhodný odkup (12 000 Kč), můžu říct, že se jedná o kapitálový (majetkový) leasing 

a další kritéria již nemusím posuzovat. 

 

Z pohledu US GAAP je důležité si vypočíst implicitní sazbu pronajímatele, a to tak, že 

ze zjištěné pořizovací ceny stroje 1 260 000 Kč a ve smlouvě stanovenou měsíční splátkou 

21 808,94 Kč určím hodnotu implicitní sazby způsobem, aby se mi současná hodnota 
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leasingových splátek rovnala reálné hodnotě (tedy 1 260 000 Kč). Po propočtu jsem zjistila, 

že sazba činí 11,5718873 % ročně, tedy 0,91666694 % měsíčně. 

 

Ve své bance se firma STAZEM, s.r.o. informovala, že kdyby si oněch 1 260 000 Kč 

půjčila, bylo by to s roční úrokovou sazbou 11,45 %. Na základě této informace, kdy si firma 

vypočetla současnou hodnotu, rozhodla se pronajmout si stroj od leasingové společnosti, 

neboť u banky je současná hodnota vyšší (1 262 580,36 Kč) než reálná hodnota. 

 

Pokud se zpátky navrátím do teoretické části leasingu dle US GAAP, zjistím, že se má 

majetek ocenit v reálné hodnotě, zatímco závazek s ním související se musí ocenit v současné 

hodnotě. Jelikož se musí hodnota závazku a majetku rovnat, budu oceňovat hodnotou, která je 

nižší. V tomto případě se nám současná hodnota a reálná hodnota rovnají, jelikož jsem si na 

základě této rovnosti spočetla implicitní sazbu pronajímatele. 

 

Stejně jako u IAS/IFRS musím sestavit splátkový kalendář, abych mohla rozlišit úrok 

a snížení hodnoty závazku z každé leasingové splátky. 

 

Datum Závazek Splátka 

Úroková 

sazba 

Nákladový 

úrok 

Snížení 

závazku 

1.2.2010 1 260 000,00 250 000,00 0,91666694 - 250 000,00 

10.2.2010 1 010 000,00 21 808,94 0,91666694 9 258,34 12 550,60 

10.3.2010 997 449,40 21 808,94 0,91666694 9 143,29 12 665,65 

10.4.2010 984 783,74 21 808,94 0,91666694 9 027,19 12 781,75 

10.5.2010 972 001,99 21 808,94 0,91666694 8 910,02 12 898,92 

10.6.2010 959 103,07 21 808,94 0,91666694 8 791,78 13 017,16 

10.7.2010 946 085,91 21 808,94 0,91666694 8 672,46 13 136,48 

10.8.2010 932 949,43 21 808,94 0,91666694 8 552,04 13 256,90 

10.9.2010 919 692,53 21 808,94 0,91666694 8 430,52 13 378,42 

10.10.2010 906 314,11 21 808,94 0,91666694 8 307,88 13 501,06 

10.11.2010 892 813,05 21 808,94 0,91666694 8 184,12 13 624,82 

10.12.2010 879 188,23 21 808,94 0,91666694 8 059,23 13 749,71 

10.1.2011 865 438,52 21 808,94 0,91666694 7 933,19 13 875,75 

10.2.2011 851 562,77 21 808,94 0,91666694 7 805,99 14 002,95 

10.3.2011 837 559,82 21 808,94 0,91666694 7 677,63 14 131,31 

10.4.2011 823 428,52 21 808,94 0,91666694 7 548,10 14 260,84 

10.5.2011 809 167,67 21 808,94 0,91666694 7 417,37 14 391,57 

10.6.2011 794 776,11 21 808,94 0,91666694 7 285,45 14 523,49 

10.7.2011 780 252,61 21 808,94 0,91666694 7 152,32 14 656,62 

10.8.2011 765 595,99 21 808,94 0,91666694 7 017,97 14 790,97 

10.9.2011 750 805,02 21 808,94 0,91666694 6 882,38 14 926,56 

10.10.2011 735 878,46 21 808,94 0,91666694 6 745,55 15 063,39 
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10.11.2011 720 815,07 21 808,94 0,91666694 6 607,47 15 201,47 

10.12.2011 705 613,61 21 808,94 0,91666694 6 468,13 15 340,81 

10.1.2012 690 272,79 21 808,94 0,91666694 6 327,50 15 481,44 

10.2.2012 674 791,36 21 808,94 0,91666694 6 185,59 15 623,35 

10.3.2012 659 168,01 21 808,94 0,91666694 6 042,38 15 766,56 

10.4.2012 643 401,44 21 808,94 0,91666694 5 897,85 15 911,09 

10.5.2012 627 490,35 21 808,94 0,91666694 5 752,00 16 056,94 

10.6.2012 611 433,41 21 808,94 0,91666694 5 604,81 16 204,13 

10.7.2012 595 229,27 21 808,94 0,91666694 5 456,27 16 352,67 

10.8.2012 578 876,60 21 808,94 0,91666694 5 306,37 16 502,57 

10.9.2012 562 374,03 21 808,94 0,91666694 5 155,10 16 653,84 

10.10.2012 545 720,19 21 808,94 0,91666694 5 002,44 16 806,50 

10.11.2012 528 913,69 21 808,94 0,91666694 4 848,38 16 960,56 

10.12.2012 511 953,12 21 808,94 0,91666694 4 692,91 17 116,03 

10.1.2013 494 837,09 21 808,94 0,91666694 4 536,01 17 272,93 

10.2.2013 477 564,16 21 808,94 0,91666694 4 377,67 17 431,27 

10.3.2013 460 132,89 21 808,94 0,91666694 4 217,89 17 591,05 

10.4.2013 442 541,84 21 808,94 0,91666694 4 056,63 17 752,31 

10.5.2013 424 789,53 21 808,94 0,91666694 3 893,91 17 915,03 

10.6.2013 406 874,50 21 808,94 0,91666694 3 729,68 18 079,26 

10.7.2013 388 795,24 21 808,94 0,91666694 3 563,96 18 244,98 

10.8.2013 370 550,26 21 808,94 0,91666694 3 396,71 18 412,23 

10.9.2013 352 138,03 21 808,94 0,91666694 3 227,93 18 581,01 

10.10.2013 333 557,02 21 808,94 0,91666694 3 057,61 18 751,33 

10.11.2013 314 805,69 21 808,94 0,91666694 2 885,72 18 923,22 

10.12.2013 295 882,47 21 808,94 0,91666694 2 712,26 19 096,68 

10.1.2014 276 785,79 21 808,94 0,91666694 2 537,20 19 271,74 

10.2.2014 257 514,05 21 808,94 0,91666694 2 360,55 19 448,39 

10.3.2014 238 065,66 21 808,94 0,91666694 2 182,27 19 626,67 

10.4.2014 218 438,99 21 808,94 0,91666694 2 002,36 19 806,58 

10.5.2014 198 632,40 21 808,94 0,91666694 1 820,80 19 988,14 

10.6.2014 178 644,26 21 808,94 0,91666694 1 637,57 20 171,37 

10.7.2014 158 472,89 21 808,94 0,91666694 1 452,67 20 356,27 

10.8.2014 138 116,62 21 808,94 0,91666694 1 266,07 20 542,87 

10.9.2014 117 573,75 21 808,94 0,91666694 1 077,76 20 731,18 

10.10.2014 96 842,57 21 808,94 0,91666694 887,72 20 921,22 

10.11.2014 75 921,36 21 808,94 0,91666694 695,95 21 112,99 

10.12.2014 54 808,36 21 808,94 0,91666694 502,41 21 306,53 

10.1.2015 33 501,83 33 808,94 0,91666694 307,10 33 501,84 

Celkem 0 1 570 536,40 x 310 536,40 1 260 000,00 

Tab. 4.3.1 Splátkový kalendář 

Pozn.: Výpočet jsem provedla obdobně jako dle IAS/IFRS, nákladový úrok jsem 

vypočetla jako závazek vynásobený měsíční úrokovou sazbou. Snížení závazku jsem 

dopočetla rozdílem mezi splátkou a nákladovým úrokem. Závazek pro následující rok jsem 

spočítala jako rozdíl mezi závazkem minulého měsíce a snížením závazku. 
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Roční odpisy si vypočtu stejnou metodou jako dle IAS/IFRS, tedy lineární metodou. 

Současná hodnota leasingových splátek 1 260 000 Kč / 6 let = 210 000 Kč za rok. Pro rok 

2010 je potřebné tento roční odpis přepočítat na 11 měsíců. 

 

V tomto okamžiku sestavím zahajovací rozvahu společnosti STAZEM, s.r.o., kdy 

počáteční stavy mám vyčísleny v zadání mého příkladu. Tato zahajovací rozvaha bude opět 

totožná s dvěmi předchozími.  

 

Schéma 4.3.1 

Majetek   Rozvaha ke dni 1.2.2010 Závazky a kapitál 

Peníze v pokladně   300 000 Kč       Základní kapitál         900 000 Kč 

Peníze na BÚ          600 000 Kč        

∑       900 000 Kč ∑                     900 000 Kč 

 

 

V následujících tabulkách uvedu účtování leasingu společnosti STAZEM, s.r.o. za rok 

2010 podle US GAAP. Do třetice u výpočtu zaúčtuji jeden účetní případ týkající se větší 

zakázky firmy STAZEM, s.r.o., tedy poskytnutí služby ve výši 300 000 Kč, včetně úhrady. 

 

1.2.2010 MD D 

Pronajatý majetek 1 260 000  

 Závazek z leasingu  1 260 000 

Zaúčtování a zahájení finančního leasingu 

 

1.2.2010 MD D 

Závazek z leasingu 250 000  

 Peníze v pokladně  250 000 

Úhrada první navýšené splátky 

 

10.2.2010 MD D 

Odpisy nehmotného majetku 17 500  

Závazek z leasingu 12 550,60  

Nákladový úrok 9 258,34  

 Oprávky nehmotného majetku  17 500 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

1. splátka finančního leasingu a odpis pronajatého majetku 

 

10.3.2010 MD D 

Odpisy nehmotného majetku 17 500  

Závazek z leasingu 12 665,65  
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Nákladový úrok 9 143,29  

 Oprávky nehmotného majetku  17 500 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

2. splátka finančního leasingu a odpis pronajatého majetku 

 

10.4.2010 MD D 

Odpisy nehmotného majetku 17 500  

Závazek z leasingu 12 781,75  

Nákladový úrok 9 027,19  

 Oprávky nehmotného majetku  17 500 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

3. splátka finančního leasingu a odpis pronajatého majetku 

 

10.5.2010 MD D 

Odpisy nehmotného majetku 17 500  

Závazek z leasingu 12 898,92  

Nákladový úrok 8 910,02  

 Oprávky nehmotného majetku  17 500 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

4. splátka finančního leasingu a odpis pronajatého majetku 

 

10.6.2010 MD D 

Odpisy nehmotného majetku 17 500  

Závazek z leasingu 13 017,16  

Nákladový úrok 8 791,78  

 Oprávky nehmotného majetku  17 500 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

5. splátka finančního leasingu a odpis pronajatého majetku 

 

10.7.2010 MD D 

Odpisy nehmotného majetku 17 500  

Závazek z leasingu 13 136,48  

Nákladový úrok 8 672,46  

 Oprávky nehmotného majetku  17 500 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

6. splátka finančního leasingu a odpis pronajatého majetku 

 

10.8.2010 MD D 

Odpisy nehmotného majetku 17 500  

Závazek z leasingu 13 256,90  

Nákladový úrok 8 552,04  

 Oprávky nehmotného majetku  17 500 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

7. splátka finančního leasingu a odpis pronajatého majetku 

 

10.9.2010 MD D 

Odpisy nehmotného majetku 17 500  

Závazek z leasingu 13 378,42  
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Nákladový úrok 8 430,52  

 Oprávky nehmotného majetku  17 500 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

8. splátka finančního leasingu a odpis pronajatého majetku 

 

10.10.2010 MD D 

Odpisy nehmotného majetku 17 500  

Závazek z leasingu 13 501,06  

Nákladový úrok 8 307,88  

 Oprávky nehmotného majetku  17 500 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

9. splátka finančního leasingu a odpis pronajatého majetku 

 

10.11.2010 MD D 

Odpisy nehmotného majetku 17 500  

Závazek z leasingu 13 624,82  

Nákladový úrok 8 184,12  

 Oprávky nehmotného majetku  17 500 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

10. splátka finančního leasingu a odpis pronajatého majetku 

 

10.12.2010 MD D 

Odpisy nehmotného majetku 17 500  

Závazek z leasingu 13 749,71  

Nákladový úrok 8 059,23  

 Oprávky nehmotného majetku  17 500 

 Peníze na BÚ  21 808,94 

11. splátka finančního leasingu a odpis pronajatého majetku 

 

15.12.2010 MD D 

Odběratelé 300 000  

 Tržby za služby  300 000 

Poskytnutí služby na fakturu 

 

18.12.2010 MD D 

Peníze na BÚ 300 000  

 Odběratelé  300 000 

Úhrada faktury za služby 

 

31.12.2010 MD D 

Nákladové úroky 5 288,79  

 Výdaje příštích období  5 288,79 

Zaúčtování časově příslušného úroku z 12. leasingové splátky 

Tab. 4.3.2 Zaúčtování jednotlivých účetních případů v roce 2010 

 

U posledního účetního případu k 31.12.2010, který se týká zaplacení leasingu za období 

10.12.2010 – 10.1.2011, je nutno zaúčtovat časově příslušnou částku úroků prostřednictvím 
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časového rozlišení účtem výdaje příštích období. Jedná se o částku 7 933,19 Kč, kterou 

rozdělím na 2/3
18

, přičemž částku 5 288,79 Kč zaúčtuji do účetního období roku 2010. 

Zbývající částka 2 644,40 Kč se zaúčtuje v roce 2011 jako nákladové úroky, zároveň zde 

zaúčtujeme částku 5 288,79 Kč jako odúčtování výdajů příštích období, a částku závazku 

13 875,75 Kč zaúčtuji jako snížení závazku z leasingu a o celkovou splátku, která činí 

21 808,94 Kč, snížím hodnotu peněz na BÚ. 

 

Poslední části je opět sestavení výsledovky, u které použiji druhové členění nákladů, a 

konečné rozvahy firmy STAZEM, s.r.o. k 31. prosinci 2010. Ve výsledovce dle US GAAP se 

třídí náklady účelově, tedy na výrobu, odbyt a správu, nikoliv na jednotlivé druhy. Jelikož ale 

porovnávám dopad leasingu na účetní závěrku, musím tuto podmínku porušit a nákladové 

položky budu členit dle druhu, tak jako podle českých předpisů a IAS/IFRS.
19

 

 

Schéma 4.3.2 

Náklady   Výsledovka   Výnosy 

Úroky  100 625,66 Kč        Tržby za služby     300 000 Kč 

Odpisy  192 500 Kč 

∑  293 125,66 Kč         ∑      300 000 Kč 

VH za běžnou čin. 6 874,34 Kč 

DP      1 306,12 Kč 

Zisk       5 568,22 Kč 

 

Schéma 4.3.3 

Majetek Konečná rozvaha k 31.12.2010   Závazky a kapitál 

Pronajatý majetek  1 260 000 Kč     Základní kapitál          900 000,00 Kč 

Oprávky k majetku -192 500 Kč      HV BO          5 568,22 Kč 

Peníze v pokladně      50 000 Kč      Závazek z leasingu     865 438,53 Kč 

Peníze na BÚ       660 101,66 Kč  Závazek vůči FÚ  1 306,12 Kč 

             Výnosy příštích období  5 288,79 Kč 

∑     1 777 601,66 Kč  ∑        1 777 601,66 Kč 

                                                 

18
   Neboť měsíc má 30 dní a platby jsou k 10. dni kalendářního měsíce. 

19
 Formáty tabulek jsou převzaty z DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle 

mezinárodních standardů IFRS. 2. akt. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2008. 332 s. ISBN 978-80-251-1950-1. 

a MLÁDEK, R. Světové účetnictví. US GAAP. 2. akt. vyd. Praha: Linde, a. s., 2002. 624 s. ISBN 80-7201-307-6. 
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4.4 Zhodnocení analýzy leasingu 

Na základě tří výše vypočtených příkladů mám možnost provést zhodnocení leasingu 

podle jednotlivých standardů za rok 2010. Hodnoty z výsledovek (schéma 4.1.2, 4.2.2 a 4.3.2) 

a konečných rozvah (schéma 4.1.3, 4.2.3 a 4.3.3) firmy STAZEM, s.r.o. jsem zapsala 

z důvodu větší přehlednosti do souhrnné tabulky. 

 

Rok 2010 ČÚS IAS/IFRS US GAAP 

Zisk z výsledovky 11 557,35 5 497,59 5 568,22 

KS rozvahy 914 268,33 1 777 098,88 1 777 601,66 

Tab. 4.4.1 Souhrnné hodnoty výsledovek a konečných rozvah dle standardů 

 

Když se zaměřím na porovnání zisků ze tří výsledovek, nejvyšší zisk vykazuje 

výsledovka podle českých účetních standardů. Zisky z výsledovek dle IAS/IFRS a US GAAP 

se téměř shodují, neboť jsem pro výpočet úmyslně použila obdobnou implicitní sazbu. 

Kdybych použila stejnou implicitní sazbu, měla bych příklad dle IAS/IFRS a US GAAP 

totožný a nemělo by smysl jej vypracovávat dvakrát. 

Nejvyšší rozdíl má konečná hodnota rozvahy dle ČÚS oproti IAS/IFRS a US GAAP. Je 

to způsobeno tím, že české účetní předpisy se řídí právní podstatou, a proto zůstává majetek 

účtován v rozvaze pronajímatele. Na druhé straně IAS/IFRS a US GAAP se řídí ekonomickou 

podstatou tzn., že nájemce získává po větší část ekonomické doby životnosti z užívání aktiva 

přínosy, z tohoto důvodu nájemce účtuje o pronajatém aktivu ve své rozvaze. Jelikož je to 

zásadní rozdíl mezi těmito standardy, dopady jsou viditelné i v konečných výkazech. 

 

Vypracováním příkladů z hlediska pronajímatele se nebudu zabývat, neboť by zde došlo 

ke stejným rozdílům, pouze v opačném významu. Tzn. že konečný zůstatek v rozvaze 

z hlediska českých standardů by byl větší, a zisk z výsledovky menší, než dle IAS/IFRS a 

US GAAP, protože podle českých standardů se pronajatý majetek nechává v účetnictví 

pronajímatele a pronajímatel majetek odepisuje. 

 

4.5 Leasing a odložená daň 

Ve výše uvedených příkladech jsem se zabývala dopadem leasingu do účetní závěrky 

pouze roku 2010. V následující části se zaměřím na dopad leasingu během celkové doby 
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trvání leasingové smlouvy, tudíž 5ti let, a to na základě stejného zadání, abych mohla 

do příkladu zakomponovat odloženou daň. Pro porovnání si vezmu zvlášť české účetní 

standardy s IAS/IFRS a české účetní standardy s US GAAP. 

Nejprve si vytvořím tabulku na celkovou dobu použitelnosti majetku, tedy od 1.2.2010 

do 31.1.2016, kdy lze majetek odepisovat. Hodnotu závazků a úroků si musím nejdříve 

přepočítat ze splátkového kalendáře, z důvodu časového rozlišení. Tyto přepočty i 

s vysvětlením jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2. Zbývající hodnoty si postupně dopočtu. 

 

České účetní standardy a IAS/IFRS 

Rok 
Přepočtený 

závazek 

Přepočtený 

úrok 
Splátka 

Roční  

odpis 

Výkaz zisku  

a ztráty ČÚS 

Výsledovka 

IAS/IFRS 

2010 1 259 406,55 100 803,52 489 898,34 192 409,33 285 731,67 293 212,85 

2011 870 311,73 85 631,17 261 707,28 209 901,09 311 707,28 295 532,26 

2012 694 235,62 65 206,34 261 707,28 209 901,09 311 707,28 275 107,43 

2013 497 734,67 42 412,22 261 707,28 209 901,09 311 707,28 252 313,31 

2014 278 439,62 16 974,00 261 707,28 209 901,09 311 707,28 226 875,10 

2015 33 706,34 102,60 33 808,94 209 901,09 37 975,61 210 003,69 

2016 0,00 0,00 0,00 17 491,77 0,00 17 491,77 

Celkem 0,00 311 129,85 1 570 536,40 1 259 406,55 1 570 536,40 1 570 536,40 

Tab. 4.5.1 Výsledovka za celou dobu trvání smlouvy dle ČÚS a IAS/IFRS 

 

České účetní standardy a US GAAP 

Rok 
Přepočtený 

závazek 

Přepočtený 

úrok 
Splátka 

Roční  

odpis 

Výkaz zisku 

a ztráty ČÚS 

Výsledovka 

US GAAP 

2010 1 260 000,00 100 625,65 489 898,34 192 500,00 285 731,67 293 125,65 

2011 870 727,31 85 471,10 261 707,28 210 000,00 311 707,28 295 471,10 

2012 694 491,12 65 077,25 261 707,28 210 000,00 311 707,28 275 077,25 

2013 497 861,10 42 323,44 261 707,28 210 000,00 311 707,28 252 323,44 

2014 278 477,26 16 936,58 261 707,28 210 000,00 311 707,28 226 936,58 

2015 33 706,56 102,38 33 808,94 210 000,00 37 975,61 210 102,38 

2016 0,00 0,00 0,00 17 500,00 0,00 17 500,00 

Celkem 0,00 310 536,40 1 570 536,40 1 260 000,00 1 570 536,40 1 570 536,40 

 Tab. 4.5.2 Výsledovka za celou dobu trvání smlouvy dle ČÚS a US GAAP 
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 Ve výkazu zisku a ztráty podle ČÚS jsou zachyceny jednotlivé zaplacené leasingové 

splátky navýšené o časově rozlišenou první navýšenou splátku a odkupní cenu v posledním 

roce. Všechny splátky by měly být stejné, jelikož mám leasingovou smlouvu od 1.2.2010 

musely se částky přepočítat na měsíce v prvním a posledním roce trvání leasingové smlouvy. 

U výsledovky dle IAS/IFRS a US GAAP jsou jednotlivé položky vypočteny jako součet 

ročního úroku a ročního odpisu daného aktiva. Podle IAS/IFRS a US GAAP se každá splátka 

rozděluje na úrok a snížení závazku. Jelikož se nám postupně snižuje hodnota závazku, ze 

kterého se úrok počítá, snižuje se i hodnota úroku. Výsledovka proto zahrnuje postupně 

klesající částky. 

 

Abych mohla vypočíst odloženou daň, je třeba si převzít výsledky z výše uvedených 

výsledovek (tab. 4.5.1 a 4.5.2) jednotlivých standardů. Pro lepší orientaci si vytvořím opět 

dvě tabulky v rozlišení na IAS/IFRS a US GAAP vs. ČÚS. U výpočtu daně z příjmu použiji 

19 % sazbu daně po celou dobu trvání leasingu, neboť prozatím nejsou známy procentní 

sazby pro následující roky. 

 

Rok 

ČÚS IAS/IFRS 
Odložená 

daň - 

výsledovka 

Výkaz zisku 

a ztráty 

Daň 

z příjmů 

splatná  

Výsledovka 

Daň 

z příjmů 

splatná 

Daň z příjmů  

celkem 

2010 285 731,67 - 54 289,02 293 212,85 - 54 289,02 - 55 710,44 - 1 421,42 

2011 311 707,28 - 59 224,38 295 532,26 - 59 224,38 - 56 151,13 3 073,25 

2012 311 707,28 - 59 224,38 275 107,43 - 59 224,38 - 52 270,41 6 953,97 

2013 311 707,28 - 59 224,38 252 313,31 - 59 224,38 - 47 939,53 11 284,85 

2014 311 707,28 - 59 224,38 226 875,10 - 59 224,38 - 43 106,27 16 118,11 

2015 37 975,61 - 7 215,37 210 003,69 - 7 215,37 - 39 900,70 - 32 685,33 

2016 0,00 0,00 17 491,77 0,00 - 3 323,43 - 3 323,43 

Celkem 1 570 536,40 - 298 401,91 1 570 536,40 - 298 401,91 - 298 401,91 0,00 

Tab. 4.5.3 Výpočet odložené daně dle ČÚS a IAS/IFRS 

 

Pokud společnost STAZEM, s.r.o. bude účtovat podle českých účetních standardů, 

nedochází zde k rozdílu mezi daňovou a účetní hodnotou, neboť je splátka leasingu daňově 

uznatelná v plné výši.  
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Pokud společnost STAZEM, s.r.o. bude účtovat podle IAS/IFRS, je účetní a daňový 

výsledek rozdílný, a proto bude účtovat o odložené dani. V roce 2010, který mám vypočtený 

již výše, se zvýší čistý zisk z původních 5 497,59 Kč o částku 1 421,42 Kč, která představuje 

odloženou daňovou pohledávku. Tzn. že čistý zisk společnosti STAZEM, s.r.o. ve skutečnosti 

činí 6 919,01 Kč. 

 

Pokud se zaměříme na US GAAP, výsledky se počítají obdobně, jako dle IAS/IFRS. 

 

Rok 

ČÚS US GAAP 
Odložená 

daň - 

výsledovka 

Výkaz zisku 

a ztráty 

Daň 

z příjmů 

splatná  

Výsledovka 

Daň 

z příjmů 

splatná 

Daň z příjmů  

celkem 

2010 285 731,67 - 54 289,02 293 125,65 - 54 289,02 - 55 693,87 - 1 404,85 

2011 311 707,28 - 59 224,38 295 471,10 - 59 224,38 - 56 139,51 3 084,87 

2012 311 707,28 - 59 224,38 275 077,25 - 59 224,38 - 52 264,68 6 959,70 

2013 311 707,28 - 59 224,38 252 323,44 - 59 224,38 - 47 941,45 11 282,93 

2014 311 707,28 - 59 224,38 226 936,58 - 59 224,38 - 43 117,95 16 106,43 

2015 37 975,61 - 7 215,37 210 102,38 - 7 215,37 - 39 919,45 - 32 704,08 

2016 0,00 0,00 17 500,00 0,00 - 3 325,00 - 3 325,00 

Celkem 1 570 536,40 - 298 401,91 1 570 536,40 - 298 401,91 - 298 401,91 0,00 

Tab. 4.5.4 Výpočet odložené daně dle ČÚS a US GAAP 

 

Pokud společnost STAZEM, s.r.o. bude účtovat podle US GAAP, je hodnota účetního a 

daňového výsledku rozdílná. Z tohoto důvodu je potřeba účtovat o odložené dani. V roce 

2010, ve kterém mám výše vypočtenou hodnotu čistého zisku 5 568,22 Kč, přičteme 

odloženou daňovou pohledávku ve výši 1 404,85 Kč. Po těchto úpravách činí čistý zisk 

6 973,07 Kč. 

 

Společnost STAZEM, s.r.o. samozřejmě účtuje o odložené dani nejen ve výsledovce, ale 

také v rozvaze, ve které uvádí kumulativní součet odložené daně jednotlivých let. V případě 

tohoto příkladu začne účtovat o odložené daňové pohledávce v prvním roce, a to pouze 
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v případě, že existuje předpoklad dosažení budoucího zisku. Od ní bude v dalších čtyřech 

letech odečítat odložené daňové závazky.
20

 

 

V následující tabulce s názvem tab. 4.5.5 uvedu porovnání zisků a KS rozvahy bez 

odložené daně a s odloženou daní. Výsledovka a konečná rozvaha firmy STAZEM, s.r.o. 

s odloženou dani je uvedena v příloze č.3 a 4. 

 

Rok 2010 ČÚS IAS/IFRS US GAAP 

Zisk bez OD 11 557,35 5 497,59 5 568,22 

KS rozvahy bez OD 914 268,33 1 777 098,88 1 777 601,66 

    

Zisk s OD 11 557,35 6 919,01 6 973,07 

KS rozvahy s OD 914 268,33 1 778 520,30 1 779 006,51 

 Tab. 4.5.5 Porovnání hodnot zisků a konečných rozvah bez odložené daně a 

s dopadem odložené daně 

 

V případě zaúčtování odložené daně se firmě STAZEM, s.r.o. zvýšila hodnota aktiv i 

pasiv, nejen u účtování dle IAS/IFRS ale i u účtování dle US GAAP. Jelikož došlo i 

k navýšení zisku, může to vést k tomu, že se tento zisk rozdělí. Rozdělení je ale možné pouze 

tehdy, pokud firma STAZEM, s.r.o. si je jistá, že v příštím roce firma dosáhne zisku. Pokud 

jistota dosažení zisku není, nelze o této pohledávce účtovat. 

 

 

                                                 

20
 Formáty tabulek jsou převzaty z BATAL, D. Finanční leasing dle IAS 17 a odložená daň – nájemce a 

poskytovatel leasingu. Časopis Auditor. 3/2007 (e-příloha). s. 2-12. a DELOITTE. Zaměřeno na leasing. 2008. 

38 stran. 
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5 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo nastínit leasing dle jednotlivých standardů a zároveň 

posoudit rozdíly ve vykázání pronájmu včetně dopadů do účetních závěrek podle českých 

účetních standardů na straně jedné a IAS/IFRS a US GAAP na straně druhé.  

Pro aplikaci analýzy leasingu podle jednotlivých standardů jsem použila jednotné 

zadání příkladu, které obsahovalo pouze odlišné názvosloví. Tzn. využívala jsem stejné 

hodnoty, včetně výše leasingových splátek. 

Jelikož je vykazování leasingu z pohledu českých účetních standardů a IAS/IFRS 

včetně US GAAP bráno odlišně, došlo v praktické analýze k odlišným výsledkům nejen 

ve výsledovce, ale i v konečné rozvaze smyšlené firmy STAZEM, s.r.o. Do nákladů podle 

českých účetních standardů se zahrnovaly pouze jednotlivé leasingové splátky, přičemž se 

první leasingová splátka musela časově rozlišit. Naopak podle IAS/IFRS a US GAAP se 

do nákladů výsledovky zahrnovaly odpisy pronajatého majetku a úroky, které představovaly 

část leasingových splátek, které postupně klesaly. Z tohoto důvodu vznikly rozdíly 

ve výsledovce, zatímco v konečné rozvaze byly rozdíly proto, že nájemce dle IAS/IFRS a 

US GAAP účtuje o pronajatém majetku ve svém účetnictví.  

Největší zisk vykazovala výsledovka dle českých účetních standardů, což by nám 

mohlo připadat jako nejlepší volba z výběru jednotlivých standardů. I když zisk dle IAS/IFRS 

a US GAAP byl nižší, bylo by vhodnější problematiku leasingu řešit podle jednoho z těchto 

dvou standardů, neboť u nich nedochází ke zkreslování finanční situace podniku z hlediska 

zadluženosti, tedy cizích zdrojů. 

Po tomto kratším zhodnocení leasingu jsem se zaměřila na výpočet odložené daně, která 

s leasingem úzce souvisí. Poněvadž je daňová a účetní hodnota jednotlivých leasingových 

splátek v českých účetních standardech stejná, nemusí se v tomto případě o odložené dani 

účtovat. Výpočty odložené daně podle IAS/IFRS a US GAAP jsem provedla v souvislosti 

s účetní/daňovou hodnotou splátek, která byla vyjádřena českými účetními standardy. Při 

zakomponování odložené daně se u IAS/IFRS a US GAAP zvýšila hodnota aktiv i pasiv 

o výši odložené daňové pohledávky. Současně se o stejnou částku zvýšil také zisk, který může 

vést k  rozdělení. Jelikož se jedná o odloženou daňovou pohledávku, lze zisk v celkové výši 

rozdělit pouze za předpokladu, že si je společnost jistá dosažením zisku v příštím roce. Pokud 

by si firma dosažením zisku nebyla jistá, nemohla by o odložené daňové pohledávce účtovat. 

V dnešní době se nacházíme v celosvětové hospodářské krizi, která má za následek 

nejen snížení financování majetku leasingem, ale i celkové šetření financí většiny osob. 
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Daňové podmínky leasingu v České republice se oproti původním snížily. Za nějakou dobu se 

ekonomika celého světa opět začne vzpamatovávat a lidé budou více investovat, než je tomu 

nyní. Dá se předpokládat, že až začne ekonomika postupně růst, budou se podmínky 

pro financování leasingu opět zpřísňovat. 

Jelikož je v České republice leasing u nájemce účtován pouze v podrozvahové evidenci, 

čímž dochází ke zkreslování vypovídací schopnosti rozvahy a finančních ukazatelů, uvažuje 

se o tom, že se do českého účetnictví brzo zakomponuje standard IAS 17, tzn. že by leasing 

byl účtován v rozvaze nájemce a ten by majetek také odepisoval. 
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