
Příloha č. 1: Všeobecné smluvní podmínky leasingu movitých věcí Asociace leasingových 

společností ČR 

 

Všeobecné podmínky leasingu movitých věcí 

Asociace leasingových společností České republiky doporučuje v zájmu prohloubení právní 

jistoty účastníků leasingových operací s odvoláním na ustanovení § 273 obchodního zákoníku 

a při zohlednění dosavadní praxe svých členů leasingovým společnostem, podnikatelským a 

dalším subjektům, aby využívaly při úpravě práv a povinností v rámci finančního pronájmu 

(leasingu) movitých předmětů tyto všeobecné podmínky: 

 

Čl. 1 

Všeobecná ustanovení 

1.1 Účelem smlouvy o finančním pronájmu (dále jen "leasingová smlouva") je umožnit za 

úhradu trvalé užívání určité věci nebo souboru věcí (dále jen předmět leasingu - "PL") ve 

vlastnictví leasingové společnosti (dále jen "pronajímatel") právnickou nebo fyzickou osobou 

usilující o toto užívání pro podnikatelské nebo spotřebitelské cíle (dále jen "nájemce") s tím, 

že nebezpečí škod na PL a škod spojených s jeho provozem nese nájemce a že PL má přejít 

po skončení LS do vlastnictví nájemce. 

1.2 PL je získáván do vlastnictví pronajímatele podle závazného požadavku a specifikace 

nájemce (zejména vlastností, technických náležitostí, dodacích podmínek i výběru 

dodavatele) kupní smlouvou uzavíranou s výrobcem, distributorem nebo jiným subjektem 

(dále jen "dodavatel"). 

 

Čl. 2 

Předání a převzetí PL 

2.1 Leasingová smlouva nabývá platnosti písemným přijetím návrhu pronajímatele ze strany 

nájemce, pokud není stanoveno jinak. Její účinnost je však odložena do doby účinnosti kupní 

či jiné smlouvy, zajišťující pronajímateli dispozici s PL. V případě, že se pronajímateli 

nepodaří dosáhnout s dodavatelem dohody o plnění, nemá nájemce nárok na jakoukoli 

náhradu škody či majetkové sankce. 

2.2 Nabytím platnosti leasingové smlouvy vznikne pronajímateli povinnost udělat vše pro 

uzavření kupní smlouvy a po jejím uzavření povinnost zaplatit dodavateli kupní cenu PL. 



Nájemci vznikne nabytím účinnosti leasingové smlouvy za předpokladu splnění všech 

smluvních podmínek právo na předání PL a zároveň i povinnost PL převzít. 

2.3. Předáním PL se rozumí: 

2.3.1 odevzdání PL prvnímu veřejnému dopravci k přepravě do místa plnění určeného 

nájemcem dle určených dopravních dispozic nebo 

2.3.2 uvedení PL do provozu v místě určeném nájemcem nebo 

2.3.3 předání PL nájemci dodavatelem nebo pronajímatelem a převzetí PL do užívání 

nájemcem. 

2.4 O předání a převzetí PL sepíše nájemce s dodavatelem, dopravcem popř. s pronajímatelem 

doklad o převzetí dodávky (protokol popř. podepsaný dodací list), ve kterém bude 

pronajímatel označen jako vlastník předmětu leasingu. 

2.5. Nájemce stroje nebo zařízení vyplní protokol o převzetí PL do provozu a odešle tento 

protokol doporučeně či předá osobně nejpozději do 7 kalendářních dnů pronajímateli. 

2.6 Pro předání PL je povinen nájemce zajistit v souladu s leasingovou smlouvou na vlastní 

náklady veškeré technické a právní předpoklady pro provoz. 

2.7 Může být dohodnuto předání PL převzetím nájemcem přímo u dodavatele bez účasti 

pronajímatele. Pronajímatel k tomu vybaví nájemce příslušnou plnou mocí. Nájemce je 

oprávněn vyžádat si informace a podklady potřebné k převzetí. Pokud prokáže oprávněný 

zájem, bude seznámen s příslušnými pasážemi kupní smlouvy. Nájemce je povinen převzít PL 

řádně a včas, zejm. vytvořit pro převzetí potřebné technické i věcné předpoklady, postupovat 

při převzetí s náležitou odbornou péčí a zajistit všechna práva vyplývající z kupní nebo jiné 

odpovídající smlouvy pronajímatele s dodavatelem. 

2.8. Vyskytnou-li se při převzetí vady PL, postupuje nájemce následovně: 

2.8.1 jde-li o zjevné neodstranitelné vady, není oprávněn PL převzít a je povinen o této 

skutečnosti neprodleně, nejpozději do 5 dnů, informovat pronajímatele, 

2.8.2 jde-li o vady zjevné, ale odstranitelné, je povinen trvat na jejich neprodleném odstranění 

v souladu s podmínkami kupní smlouvy a PL převzít po odstranění vad. Nájemce odpovídá za 

škodu, která by pronajímateli vznikla z chybného nebo pozdního uplatnění vad dodávky. 

2.9 Nájemce se zavazuje zajistit na základě zmocnění pronajímatele proclení PL a provést 

další úkony související s přejímkou PL. 



2.10 Pronajímatel není v prodlení s plněním dodávky, pokud toto prodlení nezavinil, zejména 

pokud důvody prodlení spočívající na straně dodavatele PL. V těchto případech neodpovídá 

pronajímatel nájemci za případnou vzniklou škodu a nájemce je povinen platit včas a v plné 

výši splátky leasingového nájemného. 

2.11 Pronajímatel je oprávněn odmítnout dodávku PL, jestliže na základě prokazatelných 

okolností vzniklých na straně nájemce nebo týkajících se PL po uzavření leasingové smlouvy 

vzniknou oprávněné pochyby o možnostech včasného a úplného plnění povinností nájemce. 

 

Čl. 3 

Vlastnictví a užívání předmětu leasingu 

3.1 Pronajímatel zůstává po celou dobu finančního pronájmu vlastníkem PL. Je oprávněn 

požadovat, aby na PL bylo umístěno po dobu finančního pronájmu označení o jeho 

vlastnickém právu a určit způsob tohoto označení. 

3.2 Do doby převzetí PL pronajímatelem ručí nájemce v plném rozsahu za stav PL. 

3.3 Pronajímatel je oprávněn zřídit zástavní právo k PL ve prospěch 3. osoby, které nebrání 

užívání PL nájemcem podle leasingové smlouvy a těchto všeobecných podmínek. Nájemce 

souhlasí s případným zřízením takto vymezeného zástavního práva pronajímatelem. V tomto 

případě přebere nájemce funkci uschovatele zástavy, aniž by mu vznikl nárok na úhradu 

nákladů úschovy. 

3.4 Nájemce je povinen zabránit vzniku jiných práv třetích osob k PL. Bude neprodleně 

informovat pronajímatele, pokud třetí osoby uplatní práva na PL. 

3.5 Nájemce je povinen užívat PL způsobem a v rozsahu daném charakterem zařízení, 

technickými podmínkami, návody k obsluze a příslušnými normami a předpisy platnými pro 

provoz daného PL. Je povinen udržovat na své náklady PL v technicky bezvadném stavu. 

3.6 Nájemce je povinen pečovat o PL tak, aby na něm nevznikla škoda. Je povinen 

bezodkladně informovat pronajímatele o vzniklých závadách a škodách na PL a strpět 

omezení užívání v rozsahu nutném pro provedení záručních oprav zařízení. 

3.7 Nájemce je povinen na vlastní náklady odstranit škody na PL vzniklé po dobu trvání 

leasingové smlouvy, pokud tyto nejsou kryty poskytovanou zárukou nebo pojistnou smlouvou 

a informovat o tom pronajímatele. 



3.8 Bez předchozího souhlasu pronajímatele nesmí nájemce provádět na PL úpravy kromě 

běžné údržby, oprav a nepodstatných úprav nesnižujících hodnotu PL. O těchto opravách a 

úpravách je povinen pronajímatele informovat. 

3.9 Provedení úprav PL nájemcem není spojeno s právem požadovat od pronajímatele 

náhradu vynaložených výdajů. 

3.10 Pronajímatel je oprávněn požadovat v případě zrušení leasingové smlouvy odstranění 

úprav, ke kterým nedal souhlas a uvedení PL nájemcem do původního stavu na jeho náklady. 

3.11 Nájemce hradí v plné výši náklady spojené s provozem PL po dobu trvání leasingové 

smlouvy. 

3.12 Pokud není v leasingové smlouvě stanoveno jinak, není nájemce oprávněn dát PL dále 

do pronájmu, zastavit PL nebo bez souhlasu pronajímatele propůjčit PL třetím osobám. 

3.13 Nájemce je povinen hlásit pronajímateli neprodleně změny v umístění (trvalém 

stanovišti) PL v rámci svého podniku na území České republiky. Umístit PL mimo podnik či 

mimo území ČR může nájemce jen s předchozím souhlasem pronajímatele. 

3.14 Pronajímatel má právo kdykoliv zkontrolovat stav a umístění PL. Nájemce se zavazuje, 

že zástupci pronajímatele umožní přístup k PL včetně s tím souvisejícího vstupu do svého 

podniku nebo obydlí.  

3.15 Nájemce je povinen umožnit pronajímateli nahlédnutí do účetních dokladů za účelem 

přezkoumání svých hospodářských poměrů. Pronajímatel je oprávněn ověřovat věrohodnost 

údajů o nájemci i jeho ručiteli včetně skutečností o jejich hospodářské situaci, které by mohly 

vést k ohrožení uzavíraného leasingového obchodu a návratnosti poskytovaných prostředků. 

Nájemce dává výslovný souhlas, aby banky či jiné subjekty takové informace poskytly. 

Nájemce je rovněž povinen dodat na žádost pronajímatele veškeré údaje nutné k provedení 

fyzické inventury PL, a to do 14 dnů od obdržení takové žádosti. 

3.16 O skutečnostech,které zjistí při naplňování svého oprávnění podle bodu 3.13, zachová 

pronajímatel mlčenlivost, a to i po ukončení leasingové smlouvy. 

 

 

 

 

 



Čl. 4 

Záruční a servisní podmínky 

4.1 Nájemce si PL zvolil sám a je s ním a jeho součástmi obeznámen. Ručí za dílčí vlastnosti 

a způsobilost tohoto PL, zvláště pak za jeho vhodnost pro předpokládané použití nájemcem a 

za to, že užití PL je v souladu s právními předpisy a s příslušnými technickými normami. 

4.2 Pronajímatel neručí za jakékoliv škody vzniklé z důvodu vadné dodávky, fungování PL 

(provozní rizika) a za jeho technické vady. Nájemce nemůže vůči pronajímateli uplatňovat 

náhradu škody, spojenou s odstraněním technických vad a prostojů PL. 

4.3 Nájemce uplatní všechna práva vyplývající ze záručních a servisních podmínek přímo u 

dodavatele na základě plné moci vystavené k převzetí PL a k uplatnění záruk.  

4.4 Nájemce zajistí garanční a pogaranční prohlídky a opravy PL a nese jejich náklady s 

výjimkou uznaných garančních oprav a bezplatných garančních prohlídek. Nájemce je 

povinen seznámit se se servisními a záručními podmínkami dodavatele a řídit se jimi. 

4.5 Nájemce je povinen i při výskytu vad na předmětu leasingu platit sjednané splátky 

nájemného. 

 

Čl. 5 

Pojištění předmětu leasingu 

5.1 Pokud pojištění PL proti všem rizikům sjednaným leasingovou společností s pojišťovnou 

na dobu platnosti leasingové smlouvy zajišťuje pronajímatel, je pojistné nájemcem placeno 

spolu s leasingovými splátkami. Pronajímatel oznámí nájemci údaje o pojištěních PL. Je 

oprávněn vyúčtovat nájemci rozdíl pojistného při změně pojistných podmínek ze strany 

pojišťovny. 

5.2 Pokud pojištění PL uzavírá nájemce, je povinen odsouhlasit jeho rozsah s pronajímatelem 

a hradit přímo pojistné. Je povinen sjednat vinkulaci pojistného plnění ve prospěch 

pronajímatele. Je povinen předat pronajímateli kopii pojistné smlouvy, a to do 14 dnů od 

doručení smlouvy pojišťovnou. Je povinen projednat změnu podmínek pojištění s 

pronajímatelem. 

5.3 Nájemce je povinen dodržovat podmínky pojistné smlouvy, bezodkladně oznámit každou 

pojistnou událost přímo pojišťovně a zabezpečit všechny důkazy a jiné doklady nutné k 



vymáhání pojistné částky. Oznámení pojistné události zašle také pronajímateli, a to 

doporučeným dopisem do 3 dnů od zjištění pojistné události. 

5.4 V případě události, která má za následek trvalé vyřazení PL z provozu, má pronajímatel 

právo požadovat po nájemci úhradu všech neuhražených splátek nájemného za dobu, na 

kterou leasingová smlouva byla uzavřena včetně splátek budoucích, a to bez ohledu na 

pojištění. S těmito splátkami bude zúčtováno přijaté pojistné plnění. 

5.5 Případný rozdíl mezi výší pojistného plnění a výší skutečných nákladů za opravu hradí 

nájemce. 

 

Čl. 6 

Výše a úhrada splátek nájemného 

6.1 Pořizovací cena uvedená ve smlouvě je cenou předpokládanou. Vychází ze skutečností 

známých v okamžiku uzavření smlouvy. Definitivní pořizovací cena, která slouží za základ 

výpočtu splátek nájemného, je souhrnem kupní ceny PL a všech nákladů nutných k provedení 

leasingové operace a k uvedení PL do provozu. Pokud není leasingovou smlouvou stanoveno 

jinak, použije se za základ výpočtu cena uvedená ve smlouvě uzavřené mezi dodavatelem a 

pronajímatelem, dodavatelská faktura, údaje celního sazebníku, dovozní přirážky a přímé 

obchodní náklady pronajímatele. 

6.2 Nájemce je povinen platit splátky nájemného ve stanovených termínech a v dohodnuté 

výši. Výše a časové rozložení splátek nájemného dohodnuté oběma stranami je obsaženo ve 

smlouvě. 

6.3 Změnit výši splátek nájemného podle bodu 6.2 je oprávněn výlučně pronajímatel, a to 

výhradně v těchto případech: 

6.3.1 je-li skutečná cena pořízení PL, tzn. součet kupní ceny a přímých obchodních nákladů, 

vyšší než předpokládaná pořizovací cena uvedená v leasingové smlouvě,bude rozdíl za 

použití identické metodiky promítnut do výše zbývajících splátek nájemného, popřípadě 

vyrovnán v závěrečné splátce 

6.3.2 dojde-li v průběhu plnění leasingové smlouvy ke změně úrokové sazby úvěrující banky 

o jedno či více procent, je pronajímatel oprávněn promítnout rozdíl sazeb úročení do výše 

zbývajících splátek a to podle vzorce: nová úroková sazba = původní úroková sazba plus (ÑS 

nová - minus ÑS původní). Hradí-li nájemce splátky prostřednictvím splátkového kalendáře, 



bude přeplatek či nedoplatek vzniklý z výše uvedeného důvodu vypořádán vyrovnávací 

splátkou doloženou ze strany pronajímatele potřebným vyúčtováním 

6.3.3 dojde-li v průběhu trvání leasingové smlouvy ke změně kursu koruny vůči zvolené 

referenční měně, výše splátek nájemného se upraví koeficientem vypočteným podle vzorce: 

kurs referenční měny ke dni fakturace splátky děleno kursem referenční měny ke dni podpisu 

smlouvy 

6.3.4 dojde-li ke změně ceny PL v důsledku zavedení nových daní či poplatků, týkajících se 

PL, či změn sazeb takových daní nebo poplatků nebo změn sazeb pojistného, uplatní se 

přiměřeně postup podle 6.3.2. 

6.4 Splátky nájemného jsou hrazeny zejména na základě jednotlivých faktur, které 

pronajímatel vystaví, nebo na základě splátkového kalendáře přímo převodem z účtu nájemce. 

Volba mezi těmito způsoby je předmětem dohody. Nájemce je povinen písemně oznámit 

pronajímateli každou změnu čísla svého bankovního účtu, prostřednictvím kterého bude 

provádět úhradu leasingových splátek. 

6.5 Nájemce není v žádném případě oprávněn bez dohody s pronajímatelem k započtení, 

zadržení nebo snížení splátek leasingového nájemného. 

6.6 V případě ohrožení návratnosti finančních prostředků použitých pronajímatelem na 

pořízení předmětu leasingu nebo při zhoršení zajištění závazků nájemce za účinnosti 

leasingové smlouvy má pronajímatel právo požadovat po nájemci dodatečné zajištění těchto 

závazků, a to až do celkové výše pohledávky z leasingové smlouvy včetně příslušenství. 

 

Čl. 7 

Důsledky porušení povinností stran leasingové smlouvy 

7.1 Porušení povinností pronajímatele nebo nájemce vyplývají- cích z leasingové smlouvy 

nebo z těchto všeobecných podmínek zakládá právo druhé strany na smluvní pokutu. 

7.2 Pokud není v leasingové smlouvě stanoveno jinak, činí smluvní pokuta při porušení 

povinnosti platit včas splátky nájemného v dohodnuté výši nebo uhradit dohodnutou cenu v 

případě koupě najaté věci 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení. Při neposkytnutí 

součinnosti ze strany nájemce nebo pronajímatele při převzetí PL, při prodlení s předáním 

dokladu o převzetí dodávky, při prodlení s uzavřením pojistné smlouvy na PL, při prodlení s 

neoznámením pojistné události, a při prodlení s vrácením PL po skončení leasingové smlouvy 



činí smluvní pokuta, pokud není v leasingové smlouvě stanoveno jinak, 5.000,- Kč za každou 

další povinnost nesplněnou v termínu podle LS a těchto všeobecných podmínek. 

7.3 Porušení povinností z této smlouvy má kromě smluvních pokut za následek také 

povinnost k náhradě škody, ledaže by bylo prokázáno, že porušení povinností bylo způsobeno 

okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk. 

7.4 Pronajímatel neodpovídá v žádném případě za škody způsobené na PL bez jeho zavinění, 

zejména jeho ztrátou, zničením nebo poškozením v souvislosti s činností nájemce nebo za 

škody způsobené provozem PL nájemci nebo třetím osobám. 

7.5 Pokud je nájemce v prodlení s úhradou splátek nájemného delším než 30 dnů, pokud 

užívá PL v rozporu s leasingovou smlouvou, nepojistil PL, zrušil pojištění PL v rozporu s 

leasingovou smlouvou nebo je v prodlení s placením pojistného, je pronajímatel oprávněn PL 

nájemci dočasně odebrat, popř. vyřadit jej z činnosti. V těchto případech je nájemce povinen 

dopravit PL na výzvu pronajímatele na jím určené místo, a to do 7 dnů od doručení výzvy. Je 

povinen strpět jednání pronajímatele související s dočasným odebráním PL. Pronajímatel 

nesmí takto odebraný PL užívat bez dohody s nájemcem. Dočasné odebrání PL nezbavuje 

nájemce povinnosti k placení splátek nájemného, které se staly dospělými v době odebrání. 

Náklady vyvolané odebráním PL nese nájemce. 

7.6 Má-li nájemce s pronajímatelem uzavřeno několik leasingových smluv a neplatí-li splátky 

nájemného či jiné peněžité závazky z některé z nich řádně a včas, je pronajímatel oprávněn 

nepřevést na nájemce práva, která mu vznikla z řádného plnění jiných leasingových smluv. 

7.7. Nájemce souhlasí s informováním členů Asociace leasingových společností ČR, popř. i 

třetích osob o případném porušení jeho povinností vyplývajících z leasingové smlouvy. 

 

Čl. 8 

Nabytí vlastnictví PL nájemcem 

8.1 Po řádném skončení leasingové smlouvy přechází vlastnictví PL na nájemce buď za 

úhradu nebo bezúplatně způsobem dohodnutým v leasingové smlouvě. 

8.2 V případech, kdy nájemce ke dni předpokládaného skončení leasingu neuhradil všechny 

peněžité závazky vyplývající z leasingové smlouvy, je nutno podmínky koupě PL dohodnout 

dodatkem k leasingové smlouvě. 



8.3 Nájemce jako kupující a nabyvatel vlastnického práva není oprávněn u PL uplatňovat jeho 

vady s výjimkou právních vad. 

 

Čl. 9 

Ukončení leasingové smlouvy 

9.1 Pokud není v leasingové smlouvě dohodnuto jinak, leasingová smlouva končí při splnění 

závazků nájemce: 

9.1.1 uplynutím dohodnuté doby leasingu a převodem vlastnictví PL na nájemce 

9.1.2 dohodou o ukončení leasingu při zaplacení všech splátek před uplynutím stanovené 

doby leasingu 

9.1.3 trvalým vyloučením PL z činnosti a zaplacením všech splátek, přičemž nájemce je 

povinen odstranit PL podle dispozic pronajímatele. 

9.2 Pronajímatel je oprávněn ukončit smlouvu v případě, že 

9.2.1 nájemce podstatným způsobem porušuje leasingovou smlouvu, zejména je-li v prodlení 

s úhradou splátky po dobu delší než 30 dnů, nepečuje řádně o PL nebo jej užívá v rozporu s 

účelem užívání a technickou dokumentací tak, že pronajímateli vznikla škoda nebo mu hrozí 

značná škoda, 

9.2.2 pokud dodavatel PL odstoupil od kupní smlouvy ještě před dodáním PL 

9.2.3 pokud bylo zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení týkající se majetku nájemce 

9.2.4 zemřel nájemce, pokud jde o finanční pronájem pro fyzickou osobu. 

9.3 Ukončení leasingové smlouvy musí být provedeno v písemné formě a bez zbytečného 

odkladu od vzniku důvodů pro toto opatření. 

9.4 Ukončení leasingové smlouvy pronajímatelem nezbavuje nájemce povinnosti uhradit 

pronajímateli všechny nezaplacené splátky nájemného za dobu, na kterou byla leasingová 

smlouva uzavřena, výdaje pronajímatele spojené s ukončením leasingové smlouvy, smluvní 

pokuty a náhradu škody. 

9.5 Při ukončení leasingové smlouvy jsou strany povinny provést vypořádání svých práv a 

závazků písemnou formou. 

9.6 Pronajímatel je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z leasingové smlouvy třetí 

osobě. 



Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 

10.1 Pronajímatel i nájemce jsou povinni ohlásit druhé straně neprodleně, nejpozději do 10 

dnů, změny sídla (bydliště), bankovního účtu i dalších skutečností významných pro plnění 

leasingové smlouvy. 

10.2. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že majetkové spory vzniklé v souvislosti s 

leasingovou smlouvou budou rozhodovány podle platného práva ČR rozhodcem vybraným ze 

seznamu rozhodců vedeného při Asociaci leasingových společností ČR. V rozhodčím řízení 

bude postupováno podle zásad procedury vypracovaných Asociací leasingových společností 

ČR. Rozhodčí nálet bude pro strany závazný a konečný. 

10.3 Pronajímatel a nájemce podpisem leasingové smlouvy potvrdili, že se seznámili s textem 

všeobecných podmínek a vyjádřili svůj souhlas s tím, že se všeobecné podmínky stávají 

nedílnou součástí leasingové smlouvy. Vzaly na vědomí, že všeobecné podmínky jsou podle 

ustanovení § 273 (1) obchodního zákoníku závazné pro úpravu vztahů pronajímatele a 

nájemce podle leasingové smlouvy, pokud tato smlouva neobsahuje odchylná ujednání. 

10.4 Vztahy pronajímatele a nájemce související s leasingovou smlouvou neupravené 

výslovně smlouvou nebo všeobecnými podmínkami leasingu se řídí příslušnými ustanoveními 

českého práva, především obchodního zákoníku. 

10.5 Těmito podmínkami se přiměřeně řídí i finanční pronájem (leasing) movitých předmětů, 

kde pronajímatel není vlastníkem PL. 

 

Zdroj: http://www.clfa.cz/index.php?textID=42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Nejvíce používané účty v souvislosti s uzavřením a vedením leasingu: 

01 Dlouhodobý nehmotný majetek 

02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

03 Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný 

04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý  

finanční majetek 

05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 

07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

09 Opravné položky k dlouhodobému majetku 

211 Pokladna 

221 Bankovní účty 

311 Odběratelé 

314 Poskytnuté provozní zálohy 

315 Ostatní pohledávky 

321 Dodavatelé 

324 Přijaté provozní zálohy 

325 Ostatní závazky 

341 Daň z příjmů 

342 Ostatní přímé daně 

343 Daň z přidané hodnoty 

378 Jiné pohledávky 

379 Jiné závazky 

381 Náklady příštích období 

383 Výdaje příštích období 

384 Výnosy příštích období 

385 Příjmy příštích období 

388 Dohadné účty aktivní 

389 Dohadné účty pasivní 

501 Spotřeba materiálu 

511 Opravy a udržování 

518 Ostatní služby 

541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

544 Smluvní pokuty a penále 



546 Odpis pohledávky 

548 Ostatní provozní náklady 

549 Manka a škody 

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek 

559 Tvorba a zúčtování opravných položek 

563 Kurzové ztráty 

568 Ostatní finanční náklady 

582 Škody 

602 Tržby z prodeje služeb 

641 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

648 Ostatní provozní výnosy 

663 Kurzové zisky 

668 Ostatní finanční výnosy 

688 Ostatní mimořádné výnosy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Sazby pro odpisování 

 

Sazby pro rovnoměrné odpisování  

(od 1. 1. 2008) 

Odpisová 
skupina 

Roční odpisová sazba v % 
První rok Další léta Zvýšená VC 

1 20 40 33,3 
2 11,0 22,25 20,0 
3 5,5 10,5 10,0 
4 2,15 5,15 5,0 
5 1,40 3,40 3,4 
6 1,02 2,02 2,0 

 

 

Sazby pro zrychlené odpisování 

(od 1. 1. 2008) 

Odpisová 
skupina 

Roční odpisová sazba v % 
První rok Další léta Zvýšená VC 

1 3 4 3 
2 5 6 5 
3 10 11 10 
4 20 21 20 
5 30 31 30 
6 50 51 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sazby pro rovnoměrné odpisování 

(do 31. 12. 2007) 

Odpisová 
skupina 

Roční odpisová sazba v % 
První rok Další léta Zvýšená VC 

1 20 40 33,3 
1a 14,2 28,6 25,0 
2 11,0 22,25 20,0 
3 5,5 10,5 10,0 
4 2,15 5,15 5,0 
5 1,40 3,40 3,4 
6 1,02 2,02 2,0 

 

 

 

Sazby pro zrychlené odpisování 

(do 31. 12. 2007) 

Odpisová 
skupina 

Roční odpisová sazba v % 
První rok Další léta Zvýšená VC 

1 3 4 3 
1a 4 5 4 
2 5 6 5 
3 10 11 10 
4 20 21 20 
5 30 31 30 
6 50 51 50 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4: Smlouva o finančním leasingu 

 

 

 



Příloha č. 5: Smlouva o nájmu dopravního prostředku 

 

 

 



Příloha č. 6: Leasingová smlouva ze zahraničí 

 



Příloha č. 7: Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění 

 

Smluvní stát Platnost ode dne Smluvní stát Platnost ode dne 
Albánie 10. 09. 1996 Malta 06. 06. 1997 
Arménie 15. 07. 2009 Maroko 18. 07. 2006 
Austrálie 27. 11. 1995 Mexiko 27. 12. 2002 
Ázerbájdžán 16. 06. 2006 Moldávie 26. 04. 2000 
Belgie 24. 07. 2000 Mongolsko 22. 06. 1998 
Bělorusko 15. 01. 1998 Německo 17. 11. 1983 
Bosna a Hercegovina 17. 04. 1983 Nigérie 02. 12. 1990 
Brazílie 14. 11. 1990 Nizozemí 05. 11. 1974 
Bulharsko 02. 07. 1999 Norsko 09. 09. 2005 
Čína 23. 12. 1987 Nový Zéland 29. 08. 2008 
Dánsko 27. 12. 1982 Polsko 20. 12. 1993 
Egypt 04. 10. 1995 Portugalsko 01. 10. 1997 
Estonsko 26. 05. 1995 Rakousko 22. 03. 2007 
Etiopie 30. 05. 2008 Rumunsko 11. 08. 1994 
Filipíny 23. 09. 2003 Rusko 18. 07. 1997 
Finsko 12. 12. 1995 Řecko 23. 05. 1989 
Francie 01. 07. 2005 SAE (Spojené 

arabské emiráty) 
09. 08. 1997 

Gruzie 04. 05. 2007 
Chorvatsko 28. 12. 1999 Singapur 21. 08. 1998 
Indie 27. 09. 1999 Slovensko 14. 07. 2003 
Indonésie 26. 01. 1996 Slovinsko 28. 04. 1998 
Irsko 21. 04. 1996 Srbsko a Černá Hora 27. 06. 2005 
Island 28. 12. 2000 Srí Lanka 19. 06. 1979 
Itálie 26. 06. 1984 Sýrie 12. 11. 2009 
Izrael 23. 12. 1994 Španělsko 05. 06. 1981 
Japonsko 25. 11. 1978 Švédsko 08. 10. 1980 
JAR (Jihoafrická 
republika) 

03. 12. 1997 
Švýcarsko 23. 10. 1996 
Tádžikistán 19. 10. 2007 

Jordánsko 07. 11. 2007 Thajsko 14. 08. 1995 
Kanada 28. 05. 2002 Tunis 25. 10. 1991 
Kazachstán 29. 10. 1999 Turecko 16. 12. 2003 
Korejská republika 03. 03. 1995 Ukrajina 20. 04. 1999 
KLDR 07. 12. 2005 USA (Spojené státy 

americké) 
23. 12. 1993 

Kuvajt 03. 03. 2004 
Kypr 26. 11. 2009 Uzbekistán 15. 01. 2001 
Libanon 24. 01. 2000 Velká Británie 

(Spojené království 
Velké Británie a 
Severního Irska) 

20. 12. 1991 
Litva 08. 08. 1995 
Lotyšsko 22. 05. 1995 
Lucembursko 30. 12. 1992 



Maďarsko 27. 12. 1994 Venezuela 12. 11. 1997 
Makedonie 17. 06. 2002 Vietnam 03. 02. 1998 

Malajsie 09. 03. 1998   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


