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1. Úvod 

Leasing je jedním ze základních zdrojů financování malých a středních podniků. 

Studie Oxford Economics zpracovaná pro Leaseurope jednoznačně prokázala, že                          

u financování nad 3 roky je leasing pro malé a střední firmy hlavním finančním nástrojem 

vedle vlastních zdrojů financování. Dle této studie podíl leasingu na financování těchto firem 

má rostoucí tendenci a hraje důležitou roli při financování ekonomicky významných subjektů 

i celé ekonomiky a zároveň se stav ekonomiky na jeho vývoji také odráží. Finanční leasing 

podnikatelé zejména využívají především při financování strojů a zařízení či těžší dopravní 

techniky. Velmi populárním zdrojem financování se v posledních letech stal i operativní 

leasing, který má i rostoucí potenciál do budoucna, zejména díky svým přednostem 

souvisejících s mimobilanční formou financování, uvolněním likvidity, outsourcingem služeb 

nesouvisejících přímo s podnikatelskou činností atd. (viz v dalších částech DP).
1
  

Základním úkolem a funkcí účetnictví bylo, je a bude podávat spolehlivé informace              

o ekonomické realitě daného subjektu tak, aby na jejich základě mohl každý informovaný 

uživatel vyvodit odpovídající závěry a učinit adekvátní ekonomická rozhodnutí.              

Myšlenky, které byly důvodem vzniku postupně rostoucího prosazování IFRS do účetních 

legislativ jednotlivých zemí jako důsledek celosvětové harmonizace účetnictví, mají za cíl 

upřednostňovat ekonomickou realitu a vykazovat v účetních závěrkách daného subjektu 

informace transparentním a srovnatelným způsobem. Takto zpracovávané informace slouží 

všem zainteresovaným stranám k odpovídajícímu uspokojení jejich potřeb. 

V této diplomové práci (dále jen „DP“) je řešena problematika finančního leasingu 

v porovnání s českými účetními předpisy (dále jen „ČÚP“) a mezinárodními účetními 

standardy IAS/IFRS (dále jen“IFRS“). Srovnání leasingu mezi kontinentálním účetním 

systémem uplatňovaným v České republice (dále jen „ČR“) a systémem finančního 

reportování IFRS jsem si vybral z důvodu, že dopad oddělení ekonomického a právního 

vlastnictví předmětu finančního leasingu ve vztahu k jeho účtování, vykazování v účetních 

výkazech a pravomoci jej odepisovat dle zmíněných systémů, je zcela rozdílný.  

Vzhledem k tomu, že v České republice se uplatňuje kontinentální model vedení 

účetnictví, kdy ekonomická realita transakcí je potlačena na úkor plnění daňových                         

                                                             
1 RANOCHOVÁ, Denisa. Jiřina Tapšíková, ČLFA: leasingové společnosti nabízejí k financování řadu 

doprovodných služeb. [online]. 2011 [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: http://m.cfoworld.cz/financni-sluzby/jirina-

tapsikova-clfa-leasingove-spolecnosti-nabizeji-k-financovani-radu-doprovodnych-sluzeb-1658 
2 Svoboda, Martin. K právní úpravě finančního leasingu v obchodněprávních vztazích. [online] . 2008 [cit. 2013-
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a makroekonomických potřeb a tudíž regulace účetnictví podléhá právním normám (zejména 

daňovým zákonům a obchodnímu právu) a v mnoha případech se vzdaluje ekonomické 

realitě. Pokládám proto za důležité se v druhé kapitole DP věnovat nejen účetní komparaci 

leasingu dle české účetní legislativy a IFRS, ale i daňovým aspektům vybraných oblastí 

souvisejících s leasingem a okrajově se zmíním i o právní úpravě leasingu v ČR. I přes tento 

systém vedení účetnictví lze v ČR zaznamenat proces harmonizace české účetní legislativy s  

IFRS, a to prostřednictvím novelizací zákona o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) a s tím 

souvisejících právních předpisů: Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví a Českých 

účetních standardů (dále jen „ČÚS“). Nadále však existují mezi oběma účetními systémy 

základní koncepční odlišnosti, neboť účetnictví v ČR je primárně vedeno za účelem zjištění 

základu daně z příjmů, než aby vyjadřovalo procesy ekonomické reality a tím i finanční 

pozici, výkonnost a změny s ní spojené a výkonnosti fair value způsobem, jak je vyžadováno 

IFRS. 

Ve třetí kapitole jsou popsány požadavky ČÚP na zveřejnění informací v účetní 

závěrce nájemce ohledně finančního leasingu, včetně provedení nezbytně nutných kroků před 

zveřejněním těchto informací v rámci uzávěrkových prací. Poté je popsán dopad aplikace 

standardu IFRS 1 do oblasti finančního leasingu, zejména co se týče informací 

zveřejňovaných v první účetní závěrce podle IFRS a úprav prováděných v zahajovací rozvaze 

podle IFRS k datu přechodu. Poslední část této kapitoly je věnována zobrazení finančního 

leasingu v účetních závěrkách podle IFRS následujících po první účetní závěrce podle IFRS. 

Ve čtvrté kapitole je za použití vícekriteriální analýzy variant vybrána jedna 

leasingová společnost, na základě jejíž nabídky finančního leasingu nákladní dodávky IVECO 

jsou využity teoretické poznatky z předcházejících kapitol ohledně účtování, vykazování 

v účetní závěrce a prvního převodu finančního leasingu z ČÚP na IFRS. 

1.1. Formulace cílů DP 

Hlavním cílem DP je analyzovat účetní úpravu finančního leasingu v jeho různých 

stádiích pohledem leasingového nájemce účtujícího v souladu s ČÚP a IFRS, na základě 

konkrétní nabídky finančního leasingu od leasingové společnosti, vybrané pomocí 

vícekriteriální analýzy. Dále popsat jednotlivé potřebné kroky v oblasti finančního leasingu 

při přechodu z ČÚP na IFRS a poukázat zejména na rozdílný dopad této úpravy do účetnictví. 

Dílčími cíli DP jsou: 

 popsat pohled české právní úpravy na leasing, 
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 určit indikátory klasifikace leasingu, 

 posoudit výhody a nevýhody konkrétního typu leasingu a  

 objasnit vybrané daňové aspekty související s leasingem.  
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2. Komparace leasingu podle české účetní 

legislativy a IAS/IFRS 

Pod pojmem leasing je v ČR chápán právní vztah mezi dvěma subjekty, v rámci 

kterého je za konkrétně stanovenou částku, ve prospěch vlastníka věci, umožněno používání 

určené věci leasingovým nájemcem. Současně je stanoveno, kdo přebírá většinu rizik a užitků 

spojených s vlastnictvím předmětu leasingu a jak bude s věcí nakládáno po skončení doby 

trvání leasingu ve smlouvě určené. Sjednaná úplata za užívání leasingovou smlouvou určené 

věci odlišuje leasing od výpůjčky, která představuje užívání cizí věci bez úplaty. Podstatné            

je, že po dobu pronájmu pronajímatel zůstává právním vlastníkem předmětu leasingu. Na 

nájemce, jako ekonomického vlastníka, přechází pouze právo daný majetek užívat. 

Z praktického hlediska, zejména pro účetní a daňové účely, se rozlišují dva základní 

druhy leasingu - leasing operativní a leasing finanční, přičemž toto rozdělení je použito i 

v mé DP. 

2.1. Právní úprava leasingu v ČR 

Leasing není výslovně definován v platném českém soukromém právu. Není uveden 

mezi zvláštními smluvními typy, ani v občanském zákoníku (dále jen „ObčZ.“), ani 

v obchodním zákoníku (dále jen „ObchZ.“), ani jiném soukromoprávním předpisu, a proto 

z absence této kogentní právní úpravny je posouzení některých aspektů leasingových obchodů 

v praxi často sporné a nejednotné.   

V praxi jsou většinou smlouvy o finančním leasingu uzavírány jako smlouvy 

inominátní, nepodléhající zákonné úpravě nájmu, a jsou tedy v souladu s právním názorem 

Nejvyššího soudu na základě rozsudku vydaném dne 27.11.2003. sp.zn. 30 Cdo 2033/2002. 

Ve zmíněném rozhodnutí Nejvyšší soud uvedl, že v případě finančního leasingu se jedná o 

specifický soukromoprávní institut, když leasingová smlouva je uzavírána v mezích smluvní 

dohody v podobě nepojmenované smlouvy podle § 51 a § 491 ObčZ. To zejména z    

důvodů, že za charakteristický znak finančního leasingu považoval konečný převod 

vlastnického práva předmětu leasingu z pronajímatele na nájemce po skončení leasingu               

a nebezpečí škody na předmětu leasingu na straně nájemce. V případě finančního leasingu 

v obchodněprávních vztazích mezi podnikateli jde rovněž o nepojmenovanou smlouvu podle 

ustanovení § 269 odst. 2 ObchZ., přičemž toto tvrzení se opírá o rozhodnutí Nejvyššího soudu 
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vydaném v rozsudku sp.zn. 32 Odo 1289/2005. Pronajímatelé při úpravě vztahů s nájemci 

leasingu v těchto inominátních smlouvách postupují ve shodě s výchozím postulátem ObčZ.  

a ObchZ. - se zásadou smluvní svobody účastníků soukromoprávních vztahů
2
. 

Nájem dopravních prostředků v obchodněprávních vztazích je upraven zvláštním 

smluvním typem „Smlouvy o nájmu dopravního prostředku“ dle § 630 a násl. ObchZ. Jde o 

dispozitivní úpravu, v důsledku čehož smluvním stranám nic nebrání upravit uvedený smluvní 

typ potřebám finančního leasingu. Rovněž zákonná úprava smlouvy o koupi najaté věci dle           

§ 489 a násl. ObchZ, jež umožňuje převést vlastnictví k předmětu leasingu z leasingového 

pronajímatele na leasingového nájemce, je celá dispozitivní. I když i tento smluvní typ 

obsahuje některá ustanovení, která nejsou pro finanční leasing zcela praktická (např. přechod 

nebezpečí až uzavřením kupní smlouvy), smluvním stranám nic nebrání dohodou přijmout 

odchylnou úpravu. V rozsudku sp.zn. 32 Cdo 2066/2007 se zabýval Nejvyšší soud aplikací 

zákonných ustanovení ObchZ. smlouvy o koupi najaté věci na smlouvu o finančním             

leasingu, jejímž předmětem byl osobní automobil a označil popsanou smlouvu o finančním 

leasingu za smlouvu nepojmenovanou podle § 269 odst. 2 ObchZ
3
. 

Operativní leasing je ve své typické podobě totožný s nájmem a proto zákonné úpravě 

nájemní smlouvy podléhá, přičemž se takto v tomto duchu staví k operativnímu leasingu i 

Nejvyšší správní soud, který ve svých rozhodnutích sp.zn. 2 Afs 26/2004 a sp.zn. 4 Afs 

24/2007 vyjádřil názor, že operativní leasing je ve své podstatě běžný nájem a je vhodné, aby 

smlouvy o operativním leasingu respektovaly zákonnou úpravu nájemní smlouvy dle                                  

§ 663 a násl. ObčZ. Česká leasingová a finanční asociace, i přes tato rozhodnutí a doporučení 

ze strany soudní praxe a odborníků, stále doporučuje uzavírat smlouvy o operativním leasingu 

a vzorové všeobecné podmínky operativního leasingu movitých věcí mezi pronajímatelem            

a nájemcem s využitím § 269 ObchZ. a § 51, 491 a 853 ObčZ., tedy jako inominátní 

smlouvy
4
. 

Při uzavírání leasingových smluv podle ustanovení § 273 ObchZ je, kromě výše 

uvedeného, umožněno ve specifických částech leasingové smlouvy odkázat na všeobecné 

obchodní podmínky vytvořené Českou leasingovou a finanční asociací.  

                                                             
2 Svoboda, Martin. K právní úpravě finančního leasingu v obchodněprávních vztazích. [online] . 2008 [cit. 2013-

03-01]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pravni-uprave-financniho-leasingu-v-obchodnepravnich-

vztazich-55354.html 
3 Tamtéž jako v poznámce č. 2 
4 Tamtéž jako v poznámce č. 2 

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pravni-uprave-financniho-leasingu-v-obchodnepravnich-vztazich-55354.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pravni-uprave-financniho-leasingu-v-obchodnepravnich-vztazich-55354.html
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2.2. Indikátory pro určení finančního leasingu z účetního 

hlediska 

Česká leasingová a finanční asociace definuje finanční leasing na svých internetových 

stránkách jako smlouvu, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu 

poskytne druhé straně - tzv. leasingovému nájemci - jím vybraný předmět do užívání za 

účelem dlouhodobého užívání předmětu leasingu
5
: 

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

předmětu leasingu na nájemce, 

b) právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce za cenu 

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

podstatně výhodnějších podmínek. 

Výše uvedená definice finančního leasingu se dle mého názoru opírá o právní názor 

Nejvyššího soudu, který ve svých rozsudcích (viz výše) definoval znaky, které musí daná 

transakce nabývat, aby ji bylo možno považovat za finanční leasing. Zároveň               

doporučoval, aby smlouva o finančním leasingu byla uzavírána jako smlouva inominátní ve 

smyslu § 269 odst. 2  ObchZ, popř. § 51 zákona ObčZ, neboť není jako samostatný typ 

smlouvy upravena a jde v podstatě o kombinaci nájemní smlouvy se smlouvou o koupi najaté 

věci. Kromě tohoto právního názoru Nejvyššího soudu vymezuje finanční leasing pro účely 

daného zákona také ustanovení § 28 odst. 3 ZoÚ jako poskytnutí majetku za úplatu do 

užívání, jestliže je uživatel oprávněn nebo povinen v průběhu užívání nebo po jeho ukončení 

nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku. Jinak v české judikatuře není pojem 

„finanční leasing“ samostatně specifikován. Je proto nutné hledat jiné obecně uznávané 

normy, podle kterých by bylo možné stanovit určitá kritéria, která umožní transakci 

klasifikovat a současně zajistí dostatečnou hodnověrnost pro správce daně a tím také daňovou 

stabilitu k posouzení dané leasingové transakce. Za jednu z možných a vhodných norem 

považuji použití IFRS.  

Jednou z hlavních zásad IFRS je nadřazenost ekonomického obsahu nad formou. 

Jedná se o pravidlo v podstatě shodné s pravidlem pro daňové posuzování, kde při 

uplatňování daňových zákonů v daňovém řízení se bere v úvahu vždy skutečný obsah 

právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, pokud je zastřený stavem 

                                                             
5 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce.    4.  vyd. Praha: GRADA publishing, 2009. 128 s. 

ISBN 978-80-247-2923-7. Kapitola 1, Leasing, jeho druhy, cena leasingu a právní úprava, s. 9. 
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formálně právním a liší se od něho (viz ustanovení § 8 zákona č. 280/2009 Sb., daňového 

řádu). Pro posouzení finančního leasingu není rozhodující jakou formu má leasingová 

smlouva, ale jaká je podstata transakce, která je ve smlouvě sjednána a většinou i popsána.  

 Sám pojem finanční leasing v dikci IAS 17 - Leasingy není synonymem stejného 

pojmu v rámci české legislativy. IAS 17 definuje obecně leasing jako transakci, v níž 

pronajímatel převádí na nájemce právo užívat aktivum po smluvenou dobu za jednorázovou 

platbu nebo řadu plateb, a to po smluvené období a zároveň přenáší na nájemce v podstatě 

všechna rizika a odměny spojené s vlastnictvím aktiva. Vlastnické právo může, ale nemusí být 

na konci smluveného období převedeno. Z toho vyplývá, že pojem finanční leasing je v rámci 

IFRS daleko širší než v české praxi, a může zahrnovat například i situace, kdy je předmět 

leasingu na konci daného období fyzicky vrácen pronajímateli.  

Za příklady podstatných rizik
6
 lze uvést: 

 neschopnost plného vytížení výrobní kapacity a s tím související ztráty, 

 technická i morální zastaralost majetku, 

 nejistota stability příjmů s ohledem na ekonomické podmínky, 

 nevrácení zálohy složené nájemcem dodavateli jako zálohu na koupi předmětu 

leasingu, pokud dodavatel neplní dodávku, 

 technologická rizika tzn., že předmět leasingu nesplňuje veškeré původně předepsané 

parametry atd. 

Za odměny
7
 spojené s vlastnictvím aktiva lze považovat: 

 očekáváni ziskovosti v průběhu životnosti majetku, a 

 zisk z růstu hodnoty majetku, případně z prodeje majetku. 

Dalším významným charakteristickým prvkem finančního leasingu je přenesení rizika 

pojištění předmětu leasingu na nájemce. U finančního leasingu by mělo být     

charakteristické, že rozsah pojištění určuje nájemce a rizika, která nejsou pojištěna anebo 

nejsou dostatečně pojištěna, nese nájemce, a to i přes skutečnost, že pojistku sjednal svým 

jménem pronajímatel a pojistné plnění v případě vzniku pojistné události jde v jeho prospěch. 

Standard IAS 17 uvádí několik faktorů, které indikují, že posuzovaná smlouva 

naplňuje definici finančního leasingu. Jak již bylo uvedeno, je při klasifikaci leasingu nutno 

zkoumat podstatu transakce, nikoliv pouhou formu leasingové smlouvy. Toto posouzení 

                                                             
6 BATAL, David; KUČEROVÁ, Marie. Účtování o leasingu podle Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví. e příloha Auditor, 2007, č. 3, str. 6 – 8. 
7 Tamtéž jako v poznámce č. 6. 
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klasifikace leasingu je nutno vždy provádět na počátku leasingu kdy se daná transakce 

sjednává a kdy smluvní strany vycházejí z nějakých předpokladů platných ke dni sjednávání 

transakce, neboť právě tyto jsou směrodatné pro následné účtování, odepisování a vykázání 

v účetních výkazech pronajímatele i nájemce. Pokud by došlo k smluvní úpravě podstatných 

podmínek leasingu, pak by bylo nutné znovu posoudit celou leasingovou transakci                         

a stanovit, zda fakticky ke změně leasingu došlo, jestli se bude promítat zpětně k počátku 

leasingu nebo k ní dochází od okamžiku změny smluvních podmínek. 

Faktory
8
, které samostatně nebo ve vzájemné kombinaci, ale jen při naplnění 

výchozího předpokladu uvedeného v definici leasingu - pronajímatel převádí na nájemce 

veškerá podstatná rizika a odměny vyplývající z vlastnictví aktiva, vedou ke klasifikaci 

leasingu, jako finančního jsou: 

 po ukončení doby leasingu dochází k převodu vlastnictví aktiva na nájemce, 

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

podstatně nižší než tržní hodnota tohoto aktiva, 

 doba leasingu je smluvena na významné období (podstatnou část ekonomické 

životnosti aktiva), po které lze aktivum používat. V případě, že nedojde k následnému 

převodu vlastnických práv na nájemce, lze daný leasing považovat i tak za finanční, 

 po dobu leasingu uhradí nájemce reálnou hodnotu aktiva, neboli na počátku leasingu 

je současná hodnota minimálních leasingových plateb větší nebo rovna reálné hodnotě 

pronajatého aktiva, 

 pronajaté aktivum je tak zvláštní povahy, že by jej nemohl užívat jiný nájemce bez 

provedení větších úprav (není pro jiného nájemce použitelné), 

 ztráty pronajímatele, spojené se zrušením leasingového vztahu, nese nájemce, 

 zisk nebo ztráta plynoucí z pohybu reálné hodnoty zůstatkové hodnoty aktiva 

bezprostředně připadá nájemci, 

 nájemce má možnost pokračovat v leasingovém vztahu v dalším období za             

nájemné, které je podstatně nižší, než je hodnota tržního nájemného. 

I za pomoci uvedených faktorů může být klasifikace leasingu nejasná, neboť je 

považována za značně subjektivní záležitost, což je způsobeno tím, že většina faktorů je 

předmětem odhadu budoucího možného vývoje situace, a tím pádem je i možným zdrojem 

kreativního účetnictví ze strany společností. IAS 17 neuvádí žádná měřitelná kritéria na rozdíl 

                                                             
8 KRUPOVÁ, Lenka; VAŠEK, Libor; ČERNÝ R., Michal. IAS/IFRS - Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví.     1. vyd. Praha: VOX, 2005. 1050 s. ISBN 80-86324-44-3. IAS 17 - Leasingy, s. 254. 
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od ostatních účetních standardů, jako jsou např. US GAAP, které udávají přesný poměr 

pořizovací ceny a současné hodnoty leasingových splátek, který dělí leasing na finanční          

a operativní.  

Na základě výše uvedených skutečností zastávám názor, že pro klasifikaci leasingu 

jako finančního, je z účetního hlediska rozhodující převod podstatných rizik a odměn 

z pronajímatele na nájemce. Ostatní faktory, jako např.: 

 možnost převodu vlastnického práva aktiva na nájemce,  

 cena, za kterou je možno aktivum odkoupit je nižší, než je jeho reálná                   

hodnota,  

 leasingová smlouva tvoří podstatnou část ekonomické životnosti aktiva (zde bych se 

ztotožnil s US GAAPy, které uvádějí, že doba trvání smlouvy se rovná nebo je vyšší 

než 75 % ekonomického života majetku), 

 případ předčasného ukončení leasingu ze strany nájemce (např. v důsledku zcizení 

nebo zničení aktiva), kdy nese ztráty pronajímatele sám nájemce,  

chápu jako vodítko pro rozlišení finančního a operativního leasingu.  

Dojde li k naplnění některého z uvedených faktorů, pak půjde pravděpodobně o 

finanční leasing. Inspirací pro mé tvrzení jsou zmíněná příslušná rozhodnutí Nejvyššího 

soudu a zároveň mezinárodní účetní standard IAS 17, který dává přednost ekonomické 

podstatě transakce a nikoliv formálně právnímu stavu. Vždyť smyslem účetnictví má být 

ekonomická informovanost jeho uživatele o ekonomické situaci dané účetní jednotky a nemá 

tudíž být silně regulováno právními normami, jakožto daňovými zákony, obchodním právem 

atd., jak je doposud tento model účetnictví uplatňován v ČR. 

V budoucnosti lze předpokládat, že stále více účetních jednotek vedle svého českého 

účetnictví, které je směrodatné pro daňové účely, povede i účetnictví dle IFRS, které nabízí 

svým uživatelům mnohem věrohodnější a ekonomicky smysluplnější informace. IFRS se 

snaží poskytnout návod, jakým způsobem lze, co do největší obecnosti reprezentovat 

sémantiku dat, tj. smysl jednotlivých účetních operací a jejich následné zachycení do účetních 

výkazů, aby byl co nejvěrněji zobrazen skutečný ekonomický stav účetní jednotky. 

2.3. Indikátory pro určení operativního leasingu 

z účetního hlediska 

Operativním leasingem se myslí ostatní druhy leasingu, které nejsou leasingem 

finančním. Toto velmi obecné tvrzení bude podrobněji vysvětleno níže. 
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V oblasti operativního leasingu neexistuje mezi IAS 17 a legislativní úpravou v ČR 

závažnější rozdíl, jak je tomu v případě finančního leasingu. Určitý rozpor lze vnímat, co se 

týče vymezení rozsahu informací, které má nájemce povinnost uvést v příloze (komentářích) 

k účetním výkazům. Standard IAS 17 přesně vymezuje rozsah informací zveřejňovaných 

k operativnímu leasingu, zatímco v ČÚP konkrétní vymezení informací schází. 

Je třeba i upozornit na rozdílnou klasifikaci smluv o operativním leasingu dle ČÚP             

a IFRS, které jsou v tomto ohledu přísnější, a některá kritéria smlouvy mohou standardní 

českou smlouvu o operativním leasingu přetřídit mezi leasing finanční. Proto by si každá 

společnost, účtující v souladu s ČÚP a vedoucí účetnictví zároveň dle IFRS, měla být těchto 

rozdílů vědoma a dávat si při uzavírání leasingové smlouvy pozor. 

Považuji za důležité se i okrajově zmínit o záměru IASB a FASB, které navrhují, aby 

nájemce u každého leasingu (tedy i u leasingu, který je klasifikovaný jako operativní leasing) 

použil stejný účetní princip, tzn. aby v rozvaze (výkazu o finanční pozici) vykázal aktivum ve 

formě práva k užívání předmětu leasingu a současně závazek představující povinnost platit za 

toto právo. Tento záměr prakticky rušící rozdílné účtování finančních a operativních leasingů 

byl zveřejněn v diskusním materiálu v březnu roku 2009.
9
 Navrhovaný účetní model 

k leasingům prošel připomínkovým řízením v průběhu roku 2010 (výsledkem bylo vydání 

Exposure draft ED/2010/09 Leases). Počátkem roku 2011 bylo opět zahájeno jednání o 

návrzích v novém ED a bylo v podstatě dokončeno v červenci 2012. IASB má v úmyslu 

publikovat revidovaný návrh ve druhém čtvrtletí roku 2013.
10

 

Nájemce nevlastní (právně ani ekonomicky) předmět leasingu, ten je neustále po celou 

dobu trvání leasingové smlouvy (uzavřené jako typ inominátní smlouvy) i po jejím skončení 

ve vlastnictví pronajímatele (není vyloučen za určitých podmínek i odkup předmětu leasingu). 

Významné je i to, že leasingová smlouva je vypověditelná. Všechna rizika spojená 

s vlastnictvím, provozováním, poškozením, zničením či ztrátou předmětu leasingu na sebe 

přebírá leasingová společnost (ovšem smluvně může být některá z povinností převedena na 

nájemce). Doba pronájmu není nikterak omezena, vždy záleží na potřebách nájemce, avšak je 

obvykle kratší než doba ekonomické životnosti předmětu leasingu.  

Z hlediska IFRS je rozdělení leasingu na operativní a finanční založeno na tom, do 

jaké míry jsou rizika a užitky spojené s vlastnictvím předmětu leasingu na straně 

                                                             
9 KRUPOVÁ, Lenka. Odložená daň podle IFRS a návrh novely IAS 12 Daně ze zisku. Účetnictví v praxi, 2009, 

č. 11, str. 3 – 8. 
10 IFRS Project Insights [online]. Poslední aktualizace 2013 [cit. 2013-04-15]. Dostupný z: 

http://www.iasplus.com/en/publications/global/project-insights/leases/file 
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pronajímatele a nájemce. V IAS 17 je vymezeno, že pokud nedochází k převodu většiny rizik 

a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na nájemce, pak se jedná o operativní 

leasing, jde o negativní vymezení. Je třeba mít neustále na paměti, jak je zmíněno v předchozí 

podkapitole, že je potřeba zkoumat ekonomickou podstatu leasingového vztahu a nikoliv 

právní formu uzavřené leasingové smlouvy. 

Na trhu jsou v současnosti dostupné dva druhy operativního leasingu: 

a) Operativní leasing - leasingová společnost zajišťuje jenom financování předmětu 

leasingu a nutné povinné platby, daně a poplatky, a 

b) Full service operativní leasing - leasingová společnost, vyjma služeb, které poskytuje 

u základního operativního leasingu, zajišťuje veškeré opravy, poškození, provozní 

opotřebení předmětu. Nájemce pouze předmět leasingu používá, vše ostatní má na 

starosti pronajímatel, přebírá veškerá rizika. Tento nadstandardní servis se samozřejmě 

promítne i v ceně (resp. splátkách), kde jsou zafixovány nejen aktuální ceny 

provozních opotřebení, ale počítá se i s opravami poruch, náklady spojenými 

s pojištěním a pojistnými událostmi. 

Do kalkulace leasingové splátky vstupuje pouze rozdíl mezi pořizovací cenou               

a předpokládanou zůstatkovou hodnotou předmětu leasingu na konci smlouvy. Nájemce 

nehradí celou hodnotu předmětu leasingu. Správné stanovení zůstatkové ceny je alfou                  

a omegou operativního leasingu. 

2.4. Výhody a nevýhody leasingového financování 

S účinnosti od 1. 1. 2008, novelou zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), přijatou 

zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů, byla zrušena daňová výhoda finančního             

leasingu. Spočívala v tom, že při splnění určitých stanovených podmínek, mohl podnikatel 

uplatnit touto formou pořizovaného majetku celkovou cenu v daňových výdajích za podstatně 

kratší dobu, než při přímém nákupu za hotové či na splátky anebo při pořízení na úvěr. Tímto 

zrušením se nutně projevil pokles zájmu o tuto formu pořizování majetku. V současnosti není 

zájem o finanční leasing nikterak vysoký a ve srovnání s rokem 2007 (před nabytím účinnosti 

novely ZDP) lze hovořit o markantním propadu. Za tento propad může vedle zrušení 

daňových výhod i několik ekonomických krizí, které naše tuzemská ekonomika prodělala 

v posledních letech. Podíl operativního leasingu, jako jedna z dalších forem financování 

majetku, se z dlouhodobého hlediska každoročně zvyšuje, i když na úkor poklesu zájmu o 

finanční leasing a v současnosti je považován za významný zdroj financování v řadě odvětví. 
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Je to zejména dáno tím, že je vnímán za velmi atraktivní cestu k investicím, zejména 

z důvodů mimobilančního financování. 

2.4.1. Výhody finančního a operativního leasingu1112 

Při nákupu majetku s využitím leasingového financování není potřebný vysoký 

počáteční kapitál. Zmíněnou výhodu lze spíše s jistotou připsat operativnímu             

leasingu, protože v případě finančního leasingu je obvyklá akontace tj. finanční částka 

placená předem na začátku leasingu, která slouží leasingové společnosti k zajištění právních 

nároků v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy. I když akontace může být nízká 

a není potřeba mít kapitál na celou pořizovací cenu majetku, nemůžeme u finančního leasingu 

s jistotou říci, zda jde o výhodu. Zvyšuje se konkurenceschopnost podniku v důsledku 

možností zavedení investic do provozu, zavedení technologických inovací, není tak zatíženo 

cash flow, dochází k uvolňování vázaného kapitálu atd. 

Získání leasingových prostředků je rychlejší a jednodušší než získání úvěrových 

prostředků. Leasing má možnost získat i méně bonitní klient, který třeba kvůli nižším 

příjmům na úvěr nedosáhl. Vyznačuje se tedy vynikající dostupností, nižší administrativní 

náročností a variabilitou. 

Jako výhodu leasingu lze vnímat i možnost zahrnout jednotlivé leasingové splátky do 

daňově uznatelných výdajů v souladu se ZDP. V případě finančního leasingu je nutné hlídat 

splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro daňovou uznatelnost jednotlivých časově 

rozlišených splátek a akontace.  

Leasing dokáže vylepšit peněžní toky nájemce (cash flow) a s tím související 

likviditu, jelikož není nutný vysoký počáteční kapitál, který by jistě negativně ovlivnil 

peněžní toky. Výše leasingových splátek může být shodná s výší uskutečněného zisku, což 

znamená, že nájemce může na základě dohody s pronajímatelem splácet jen tolik peněžních 

prostředků, kolik jich pronajatý majetek vytvoří a platí tedy nepravidelné splátky (např. 

v případě sezónnosti výroby). Předmět leasingu vydělává v průběhu splácení na pokrytí své 

pořizovací ceny.  

Ve většině odborné literatuře a článcích na internetu se uvádí, že leasingová 

společnost nese riziko inflace. To je možné jen tehdy, pokud nájemce platí stejné lineární 

splátky, i když ceny zařízení stoupají. Není neobvyklé, že pronajímatel při vyšší míře inflace 

                                                             
11 Leasing - výhody a nevýhody. [online]. 2011 [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: http http://www.financovani-

aut.cz/leasing-vyhody-a-nevyhody/ 
12 Výhody a nevýhody leasingu. [online]. 2011 [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: http://firmy.finance.cz/finance-a-

pojisteni/informace/leasingove-produkty/vyhody-nevyhody-rizika// 
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volí obvykle rostoucí leasingové splátky. V případě refinancujících bankovních úvěrů na 

financování leasingových operací dochází k přenosu části rizika inflace na bankovní     

ústavy, popřípadě další věřitele. 

Skutečnost, že předmět leasingu nepřechází do majetku nájemce a ten ho neeviduje 

v rozvaze v aktivech (mimobilanční financování), pozitivně ovlivňuje ukazatel rentability 

aktiv, který nám říká, že podnik je schopen své výnosy realizovat s nižší hodnotou                     

aktiv, a tudíž i s nižším vázaným kapitálem. Finanční leasing podle IFRS zvyšuje hodnotu 

aktiv, čímž se snižuje jejich rentabilita při zachování stejného zisku, což působí negativně na 

hodnocení výkonnosti nájemce. 

Závazek z leasingu nezatěžuje pasivní stranu bilance, a nebrání tím společnosti 

v dalším půjčování peněz (nezvyšuje ukazatele míry zadluženosti, které zkoumají banky 

v případě poskytování úvěrů). V praxi ovšem analytici i někteří věřitelé vyžadují od nájemce i 

údaje o výši leasingových závazků, případně podrozvahovou evidenci, kde je leasing veden 

dle ČÚP. 

U operativního leasingu nájemce hradí pouze rozdíl mezi pořizovací cenou a tržní 

zůstatkovou cenou aktiva (nižší kalkulační základ pro výpočet splátky). V případě automobilů 

jejich opotřebení plně odpovídá najetým kilometrům a době pronájmu. Na konci sjednané 

doby pronájmu se leasingová společnost postará o prodej ojetého vozidla. Nájemce má však 

možnost přednostní nabídky ojetého vozidla k prodeji. Splátky jsou časově rovnoměrně 

rozloženy a velmi dobře se rozpočtují ve finančních plánech, na rozdíl od nákladů na vlastní 

správu vozidel, kdy především náklady na údržbu a pneumatiky jsou velmi často neočekávané 

a nárazové. Leasingová společnost má na starosti vyřizování veškerých formalit, jako je 

kupříkladu opatření vozidla poznávací značkou, pojištění, ostatní poplatky, veškerý servis 

vozidla a případné řešení pojistných událostí. Toto kompletní převzetí rizik, administrace              

a starostí, se ovšem projeví v ceně, resp. leasingových splátkách, kterou je ale třeba vždy 

porovnávat s náklady ve ztrátách času a v úrovni převzetí rizik. V případě full service 

leasingu společnost nemusí mít vlastní zaměstnance starající se o pronajatý majetek a může 

tím razantně uspořit na mzdových nákladech, protože leasingová společnost provádí 

kompletní outsourcing souvisejících služeb s pronajatým majetkem (od svých dodavatelů 

získává množstevní slevy). 

2.4.2. Nevýhody finančního a operativního leasingu 

Stejně jako každý jiný druh financování má i leasingové financování své negativní 

stránky.  
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Mezi nevýhody leasingu bezesporu patří vyšší cena pořizovaného majetku na   

leasing, která v sobě zahrnuje postupné splátky pořizovací ceny majetku, leasingovou marži 

pronajímatele a ostatní náklady pronajímatele spojené s pronajatým majetkem, které jsou 

v rámci leasingových splátek přesunuty na nájemce. 

V případě finančního leasingu přechází do majetku nájemce po ukončení leasingové 

smlouvy téměř odepsaný majetek (většinou se stále využívá, ale neodepisuje, čímž se 

zvyšuje základ daně). Není možné, pokud podnik nepředpokládá jeho obnovu, využívat 

výhody odpisového štítu.  

Nelze v mnoha případech vypovědět leasingovou smlouvu tykající se finančního 

leasingu majetku bez hrozby vysokého penále, např. z toho důvodu, že pronajatý majetek má 

pro nájemce již nízký přínos, majetek příliš rychle podléhá stárnutí atd. 

Komplikace může působit skutečnost, že nájemce bude moci provádět technická 

zhodnocení jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. 

Smlouvou jsou omezena někdy i užívací práva pronajatého majetku, anebo jsou 

převedena na nájemce některá vlastnická rizika. 

Do značně nepříjemné situace se nájemce dostane v případě bankrotu leasingové 

společnosti. Nájemce má v tomto případě povinnost vrátit předmět pronájmu             

pronajímateli, může docházet k různým jednáním a náhradě škody nájemci, která byla 

způsobena odejmutím majetku. 

V případě volby určitého druhu financování majetku je nutno přihlížet i k těmto 

negativním vlastnostem leasingu. U ekonomicky uvažujícího subjektu je žádoucí udělat si 

vzájemnou komparaci výhod a nevýhod jednotlivých druhů financování majetku a na základě 

stanovených kritérií a preferencí konkrétního subjektu a za pomocí vhodně vybraných 

ekonomicko-statistikckých metod zvolit příslušné nejefektivnější ekonomické rozhodnutí.  

2.5. Leasingové financování v české daňové legislativě 

Zlomovým rokem v oblasti leasingového financování, resp. popularity finančního 

leasingu, byl rok 2008. Novelou ZDP, přijatou zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů 

s účinností od 1. 1. 2008, došlo k zániku daňové výhody, kterou finanční leasing do té doby 

nabízel. Uvedenou novelou došlo k prodloužení minimální doby nájmu hmotného movitého 

majetku na dobu stanovenou pro daňové odpisování, za niž se leasingové nájemné považuje 

za daňově uznatelný náklad. U finančního leasingu nemovitostí byla minimální doba nájmu 

prodloužena z 8 na 30 let. Zároveň došlo ke zrušení odpisové skupiny 1a (osobní automobily, 
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nákladní automobily) a přetřídění majetku z této skupiny do odpisové skupiny 2.  Tyto 

nejvýznamnější změny v oblasti leasingu byly příčinou prudkého propadu zájmu o tento 

způsob financování dlouhodobého hmotného majetku.
13

  

Další změna v oblasti leasingového nájemného byla přijata zákonem č. 87/2009 Sb. 

s účinností od 1. 4. 2009. Touto změnou došlo u hmotného movitého majetku zařazeného 

v odpisových skupinách 2 a 3 ke zkrácení stanovené minimální doby nájmu o 6 měsíců, za 

které se toto nájemné považuje za daňově uznatelný náklad. Tato změna neměla ovšem 

zdaleka takový vliv na oživení zájmu o finanční leasing, jako novela zákona o DPH přijatá 

rovněž zákonem č. 87/2009 Sb. s účinností od 1. 4. 2009, která zrušila ustanovení § 75 odst. 2 

zákona o DPH, podle kterého do té doby plátce neměl nárok na odpočet daně při pořízení 

osobního automobilu, a to i při pořizování formou finančního pronájmu a při technickém 

zhodnocení osobního automobilu.
14

 

V dalších letech byla přijata další řada novelizací ZDP, zákona o DPH (změna 

daňových sazeb atd.), ale žádná z nich už neměla tak razantní dopady do oblasti leasingového 

financování, jako výše uvedené novelizace. 

Mezi příčiny, které mohou způsobit, že leasingové nájemné nemusí být koneckonců 

uznáno jako daňově uznatelný náklad u nájemce, což může mít nepříjemný dopad v podobě 

sankcí, lze zařadit např. nespočet novelizací a s tím do jisté míry související relativní 

nepřehlednost daňových zákonů, složitost daňové formulace, stanovení řady podmínek, aby 

mohlo být leasingové nájemné placené nájemcem daňově uznatelné atd. 

S ohledem na daňovou výhodnost leasingu před rokem 2008 lze předpokládat, že 

návrat nebo alespoň přiblížení se k této daňové úpravě leasingu, by mohlo vést k růstu tohoto 

finančního produktu s pozitivním dopadem na ekonomiku a růst investic. 

V této podkapitole se pokusím objasnit hlavní nástrahy kladené na nájemce 

v daňových zákonech v oblasti leasingu, mezi něž patří daňová uznatelnost a uplatňování 

DPH u finančního a operativního leasingu, v souvislosti s finančním leasingem vliv daňové 

uznatelnosti na předčasné ukončení, postoupení leasingové smlouvy a problematiku ostatních 

výdajů hrazených nájemcem. 

                                                             
13 NOVOTNÝ, Radek. Zájem o financování podnikatelských investic poklesl, roste ale podíl operativního 

leasingu. [online]. 2012 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://logistika.ihned.cz/c1-57113850-zajem-o-

financovani-podnikatelskych-investic-poklesl-roste-ale-podil-operativniho-leasingu 
14 VYCHOPEŇ, Jiří. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 

157 s. ISBN 978-80-7357-590-8. 
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2.5.1. Podmínky pro daňovou uznatelnost leasingového 

nájemného 

ZDP nemá ve svých ustanoveních žádnou jednoznačnou definici pojmu finanční 

leasing a operativní leasing, proto stanovení hranice mezi těmito druhy leasingu může být 

problematické
15

. 

ZDP užívá pojmu „nájemné“ pro operativní leasing a pojmu „nájemné u finančního 

pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku“ pro finanční leasing (dále jen 

„finanční pronájem“). 

Z dikce ustanovení § 24 odst. 2 písm. h) ZDP lze dovodit, že pokud daná transakce 

nesplňuje podmínky pro „finanční pronájem“, pak se v zásadě bude jednat vždy o   

„nájemné“, tedy o operativní leasing. Je nutno mít na paměti, že správce daně, v souladu 

s daňovým řádem, bude při uplatňování daňových zákonů v daňovém řízení brát v úvahu vždy 

skutečný obsah právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybrání  

daně, pokud je zastřený stavem formálně právním nebo se od něho liší. Není tudíž    

podstatné, jak danou transakci ve smlouvě pojmenujeme.  

2.5.1.1. Finanční leasing 

V případě leasingového nájemného u finančního leasingu je základním ustanovením   

§ 24 odst. 2 písm. h bod 2 ZDP, který praví, že nájemné u finančního pronájmu je daňově 

uznatelným výdajem (nákladem) ve výši a za podmínek uvedených v odstavcích 4, 15 nebo 

16. Předmětem finančního pronájmu dle ZDP může být jen hmotný majetek, který lze dle 

něho odepisovat. Z hlediska ZDP nemůže být předmětem smlouvy o finančním pronájmu 

např. pozemek, který není považován za hmotný majetek, darovaný majetek osvobozený od 

daně darovací, který je z odepisování vyloučen atd.  

Leasingové nájemné u finančního leasingu „drobného majetku“, resp. movitého 

hmotného majetku, u kterého vstupní cena nepřevýší částku 40 000 Kč, se považuje za 

daňově uznatelný výdaj (náklad) v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. h bod 3        

ZDP, aniž by musely být splněny podmínky pro nájemné u finančního leasingu stanovené v          

§ 24 odstavcích 4, 15 nebo 16 ZDP. 

Při uplatňování leasingového nájemného je nutno nejprve brát ohled na velmi 

důležitou zásadu časového rozlišování leasingového nájemného, jejíž nedodržení, při případné 

                                                             
15 DVOŘÁK, Richard. Kde je hranice mezi finančním a operativním leasingem? Daňový expert, 2006, č. 5, str. 

14 – 18. 
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daňové kontrole ze strany správce daně, může být důvodem udělení sankcí, a jejíž povinnost 

respektovat ji v případě osob vedoucích účetnictví v souladu se ZoÚ vyplývá z bodu                   

6. 2. ČÚS č. 019 - „Náklady a výnosy“, v němž se uvádí, že náklady se účtují na příslušných 

účtech nákladových druhů v zásadě časově rozlišené. 

Časové rozlišování nájemného se zejména týká akontace, kterou je nájemce obvykle 

povinen platit ve formě první zvýšené nebo mimořádné splátky nájemného (za nájemné nelze 

považovat zálohu na budoucí kupní cenu předmětu finančního pronájmu). 

V praxi se nebere ohled na skutečnost, že předmět finančního pronájmu není 

nájemcem v jednotlivých letech stejně využíván a časové rozlišení nájemného je do 

jednotlivých účetních a zdaňovacích období rozděleno rovnoměrně, i když tato povinnost 

jednoznačně nevyplývá z žádného ustanovení.  

Další nezbytnou podmínkou související s časovým rozlišením leasingového 

nájemného je správné určení okamžiku, od kterého lze u osob vedoucích účetnictví zahrnovat 

výnosy a náklady spojené s leasingem mezi položky ovlivňující základ daně. Tímto 

okamžikem je přenechání předmětu nájmu nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání.  

Z výše uvedeného vyplývá, že není podstatné, jaká částka nájemného je předepsána k 

úhradě ve splátkovém kalendáři v daném kalendářním měsíci, ani nerozhoduje, zda je nebo 

není nájemné uhrazeno v případě osob vedoucích účetnictví. Pro daňové účely je podstatné 

časové rozlišení nájemného. 

V návaznosti na již několikráte zmiňované ustanovení § 24 odst. 2 písm. h) bod 2 ZDP 

jsou zde uvedeny klíčové podmínky stanovené v § 24 odst. 4 ZDP, za kterých se považuje 

časově rozlišené nájemné u finančního pronájmu za daňově uznatelný výdaj (náklad): 

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

stanovenou v § 30 odst. 1; u hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové 

skupině 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu lze dobu nájmu zkrátit až o 6 

měsíců. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se počítá 

ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání, a 

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

vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem)                          

a nájemcem;  přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková 

cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl 

při rovnoměrném odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona k datu  

prodeje, a 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx#par30
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/prilos2.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/prilos2.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/prilos3.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx#par31
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c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku 

zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého obchodního majetku. 

V ustanovení § 24 odst. 4 písm. a) ZDP stanovujícím minimální dobu nájmu 

docházelo v minulých letech k řadě změn, které zapříčinily, že se dosti výrazným způsobem 

snížil zájem o finanční leasing, protože těmito změnami došlo k faktickému zrušení daňové                 

výhody, kterou nabízel před rokem 2008 oproti jiným způsobům financování majetku. Od              

1. dubna 2009 nedošlo v této podmínce ke změnám. 1. ledna 2015 nabude účinnosti další 

novelizace, která umožní šestiměsíční kritérium využít u hmotného majetku zařazeného 

v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 k ZDP.  

Pokud k převzetí předmětu nájmu dojde ještě před uzavřením leasingové                    

smlouvy, tak doba nájmu se začíná počítat až ode dne uzavření smlouvy. 

Leasingovou smlouvu lze uzavřít i na dobu kratší, než je stanoveno v podmínce          

§ 24 odst. 4 písm. a) ZDP, aniž by došlo k porušení daňové uznatelnosti nájemného. Platí za 

podmínky, že kupní cena po ukončení finančního pronájmu je nejméně ve výši zůstatkové 

ceny vypočtené rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP ze vstupní ceny 

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

odepisován a současně jsou splněny ostatní podmínky stanovené v § 24 odst. 4 ZDP. V tomto 

případě je kupní cena omezena zdola. 

Podmínka v § 24 odst. 4 písm. b) ZDP stanovuje povinnost nájemce odkoupit najatý 

majetek po uplynutí sjednané nájemní doby v souladu s uvedenou cenovou podmínkou (kupní 

cena je omezena shora). Mimo jiné tato podmínka odlišuje úpravu leasingu v ZDP od úpravy 

v zákoně o DPH, který připouští nejen povinnost, ale také právo nájemce na odkoupení 

předmětu pronájmu po jeho ukončení.   

Tato podmínka nezpůsobuje v praxi žádné nečekané komplikace, protože kupní cena 

je většinou stanovena již při uzavírání leasingové smlouvy. Nicméně pokud by došlo 

k bezplatnému převodu předmětu pronájmu po ukončení leasingu do majetku nájemce, tak by 

se nejednalo o finanční leasing, ale o operativní leasing (lze doporučit sjednávat ve smlouvě o 

finančním leasingu odkoupení předmětu nájmu nejméně za 1 Kč, aby se předešlo zbytečným 

komplikacím)
16

. 

                                                             
16 VYCHOPEŇ, Jiří. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 

160 s. ISBN 978-80-7357-590-8. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx#par2
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V případě, že předmět pronájmu by ke dni prodeje při rovnoměrném odepisování 

podle § 31 ZDP byl již odepsán ve výši 100 % své vstupní ceny, tak podmínka                        

§ 24 odst. 4 písm. b) ZDP nemusí být splněna. 

Podmínka v § 24 odst. 4 písm. c) ZDP se vztahuje pouze na podnikající fyzické  

osoby, které musí po ukončení nájmu a odkoupení předmětu nájmu od pronajímatele zařadit 

odkoupený hmotný majetek do obchodního majetku a to tak, že: 

a) nájemce vedoucí účetnictví zaúčtuje odkoupený majetek v souladu s účetními 

předpisy a 

b) nájemce vedoucí daňovou evidenci uvede odkoupený majetek v evidenci majetku pro 

účely zjišťování základu daně z příjmů. 

U právnických osob je zařazení do obchodního majetku samozřejmé. Zařazení 

hmotného majetku do obchodního majetku fyzické osoby má daňové důsledky, neboť v 

případě jeho dalšího prodeje příjmy z něj podléhají zdanění ještě pět let po vyřazení z 

obchodního majetku. 

2.5.1.2. Operativní leasing 

Za předpokladu splnění základní podmínky pro daňovou uznatelnost nákladů (výdajů) 

stanovené v § 24 odst. 1 ZDP (majetek, který je předmětem smlouvy o operativním            

leasingu, je využíván k dosažení, zajištění a udržení příjmů) je nájemné u operativního 

leasingu považováno za daňově uznatelný náklad (výdaj) v souladu s                                         

§ 24 odst. 2 písm. h) bod 1 ZDP, přičemž ve smlouvě o operativním leasingu, na rozdíl od 

finančního leasingu, může být z hlediska daňové uznatelnosti nájemného sjednána v podstatě 

libovolná doba nájmu.  

Podmínka časového rozlišování nájemného v případě operativního leasingu platí u 

osob vedoucích účetnictví ve stejném rozsahu jako u finančního leasingu. Nájemce, který 

vede daňovou evidenci a platí nájemné z operativního leasingu, nemusí provádět časové 

rozlišování nájemného (tuto povinnost mu stanovuje ZDP jen u finančního leasingu v             

§ 24 odst. 2 písm. h) bod 2 ZDP) a to se u těchto osob považuje za daňově uznatelné až 

v okamžiku její skutečné úhrady.  

Určité omezení daňové uznatelnosti dříve uplatněného nájemného u operativního 

leasingu existuje v případě, že by došlo k odkupu předmětu nájmu po skončení leasingu 

nájemcem (toto ujednání nesmí být předem dohodnuto v leasingové smlouvě, jinak by mohla 

být překlasifikována na smlouvu o finančním leasingu). V tomto případě se nájemné 

z operativního leasingu uznává za daňově uznatelný výdaj (náklad) jen za podmínky, že kupní 
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cena najatého hmotného majetku, který lze odepisovat dle ZDP, nebude nižší než zůstatková 

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

pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek odepisován; přitom při výpočtu 

zůstatkové ceny osobního automobilu se vždy vychází ze vstupní ceny včetně DPH. Při 

splnění této podmínky nemusí nájemce navýšit svůj základ daně zjištěný dle            § 23 odst. 

2 písm. a) nebo b) ZDP o dříve uplatněné nájemné z operativního leasingu v daňových 

nákladech (výdajích). 

2.5.2. DPH ve vztahu k finančnímu leasingu 

Výchozím bodem z hlediska DPH je rozlišení dvou situací souvisejících s finančním 

leasingem, a to zda: 

1) nájemce má podle smlouvy povinnost nabýt (odkoupit) zboží nebo nemovitost, která 

je předmětem smlouvy, nebo 

2) nájemce má podle smlouvy právo nabýt (odkoupit) zboží nebo nemovitost, která je 

předmětem smlouvy nebo smlouva vůbec odkoupení neřeší. 

Toto rozlišení má významné daňové důsledky v oblasti DPH, především pokud se týká 

určení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění, základu daně, formy daňových dokladů                

a uplatnění daně na vstupu. 

V prvním případě se tento finanční leasing posuzuje podle ustanovení                          

§ 13 odst. 3 písm. d) zákona o DPH, který považuje tento případ za dodání zboží nebo převod 

nemovitostí. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění dle ustanovení § 21 odst. 3 písm. d) 

zákona o DPH je den, kdy nájemci vzniklo právo užívat předmět smlouvy (obvykle tímto 

dnem bývá předání předmětu smlouvy). Pronajímateli v tomto případě vzniká povinnost 

přiznat a zaplatit daň ve zdaňovacím období, ve kterém předá předmět smlouvy k užívání 

nájemci, přičemž ve stejném zdaňovacím období vzniká nájemci nárok na odpočet daně. 

Základem daně je celková cena leasingu v úrovni bez daně. Daňovým dokladem bude běžný 

daňový doklad, který bude obsahovat mj. základ daně a daň z celého plnění, včetně odkupní 

ceny. Shrneme-li si výše uvedené, tak DPH se platí jednorázově na začátku leasingové 

operace. Dnem zdanitelného plnění je den přenechání zboží k užívání nájemci nebo den přijetí 

úplaty, pokud byla přijata dříve, a do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění je 

pronajímatel povinen vystavit daňový doklad z celkové ceny leasingu v úrovni bez DPH. 

V druhém případě se jedná o poskytnutí služby podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o 

DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den uvedený v leasingové smlouvě v souladu 
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s § 21 odst. 5 písm. b) zákona o DPH, popř. ve splátkovém kalendáři, který je její nedílnou 

součástí. Základem daně bude cena jednotlivých dílčích plnění podle splátkového              

kalendáře, popř. cena celého plnění, jestliže tak ze smlouvy vyplývá. Daňovým dokladem pak 

bude obvykle splátkový kalendář, popř. i běžný daňový doklad, kde je u jednotlivých splátek 

uveden den uskutečnění zdanitelného plnění. Když po uplynutí smlouvy nájemce využije své 

právo odkoupit předmět leasingu, bude toto odkoupení samostatným zdanitelným plněním. 

Nejedná se zde o jednorázovou DPH jako v předchozím případě, ale po dobu trvání 

finančního leasingu se jednotlivé leasingové splátky posuzují jako dílčí zdanitelná plnění, u 

kterých vzniká pronajímateli povinnost přiznat a zaplatit daň a nájemci nárok na odpočet daně 

dnem uskutečnění zdanitelného plnění stanoveného u jednotlivých splátek obvykle ve 

splátkovém kalendáři. 

V případě operativního leasingu se jedná taktéž o poskytnutí služby podle                    

§ 14 odst. 1 písm. b) zákona o DPH jako v předchozím případě, v němž má nájemce podle 

smlouvy o finančním leasingu právo odkoupit předmět smlouvy a tudíž vše, co bylo k tomuto 

případu napsáno výše, platí obdobně i pro operativní leasing. 

2.5.2.1. Předčasné ukončení leasingu z pohledu zákona o DPH 

Na rozdíl od ZDP, zákon o DPH problematiku předčasného ukončení speciálně 

neupravuje. 

V případě, že zvažujeme první variantu (povinnost odkupu předmětu pronájmu 

nájemcem), kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno z celkové ceny leasingu na počátku 

smlouvy, je předčasné ukončení smlouvy zákonným titulem pro opravu základu daně. 

Pronajímatel vystaví nájemci daňový dobropis, kterým upraví základ daně a daň tak, aby 

odpovídaly skutečné době pronájmu. Tato oprava je samostatným zdanitelným plněním, dnem 

jeho uskutečnění je den předčasného ukončení smlouvy. 

V rámci druhé varianty, která představuje právo odkupu předmětu pronájmu          

nájemcem, kdy je zdanitelné plnění uskutečňováno postupně jako dílčí plnění podle 

splátkového kalendáře, může pronajímatel vystavit daňový dobropis ve formě nového 

splátkového kalendáře, kterým opraví základy daně a daň na nulu u dílčích plnění 

následujících po dni předčasného ukončení smlouvy. 

2.5.2.2. Cese leasingové smlouvy 

Při postoupení leasingové smlouvy dochází jen ke změně v osobě nájemce a veškeré 

ostatní podmínky smlouvy zůstávají beze změny. 
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Zde je z pohledu DPH nutno zkoumat jen rozdíl mezi výší odstupného vyplaceného 

postupníkem (novým nájemcem) se zůstatkem časového rozlišení (tj. rozdíl mezi celkovou 

částkou, kterou původní nájemce, resp. postupitel, do dne postoupení zaplatil, a celkovým 

nájemným uplatněným do té doby do nákladů). Je-li odstupné nižší nebo rovno zůstatku 

časového rozlišení, tak se nejedná o zdanitelné plnění, ale o finanční vyrovnání, které není 

předmětem DPH. Odstupné vyšší než je zůstatek časového rozlišení se považuje za           

službu, která podléhá DPH. 

2.5.3. Ostatní výdaje nájemce při finančním leasingu 

Při posuzování ostatních výdajů z hlediska daně z příjmů hrazených nájemcem 

v souvislosti s finančním leasingem je podstatné rozluštit vzájemnou provázanost účetních         

a daňových předpisů.  

Nejprve je nutno určit, jaké všechny výdaje hrazené nájemcem lze zahrnout do 

pořizovací ceny hmotného majetku. § 25 odst. 1 ZoÚ nám říká, že hmotný majetek se oceňuje 

pořizovací cenou, kterou podle § 25 odst. 5 stejného zákona je cena, za kterou byl majetek 

pořízen a náklady související s jeho pořízením. Konkrétní výčet těchto nákladů souvisejících 

s pořízením lze nalézt ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. v § 47.  

Podle ustanovení § 26 odst. 3 písm. c) ZDP se výdaje hrazené nájemcem, které podle 

účetních předpisů (viz výše) nebo podle daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného 

majetku pronajatého formou finančního pronájmu, a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou 

ve smlouvě převýší částku 40.000 Kč., považují pro účely ZDP za jiný majetek, který ZDP 

také klasifikuje jako hmotný majetek (§ 26 odst. 2 písm. f) ZDP). 

Tyto výdaje se pro účely daně z příjmů posuzují v úhrnu za celou dobu nájmu.  

Podle ustanovení § 28 odst. 3 ZDP může na základě písemné smlouvy nájemce jiný 

majetek odepisovat, pokud vstupní cena u pronajímatele hmotného majetku není zvýšena o 

tyto výdaje. Nájemce zařadí jiné výdaje do odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý 

hmotný majetek, a při odepisování postupuje běžně rovnoměrným nebo zrychleným 

odepisováním. V případě, že nájemce již v průběhu finančního leasingu zahájil odepisování 

jiných výdajů, tak podle ustanovení § 29 odst. 4 ZDP zvýší ve zdaňovacím období, kdy 

majetek po ukončení nájmu odkoupí, vstupní cenu již odpisovaného jiného majetku o 

pořizovací cenu odkoupeného majetku a pokračuje v započatém odepisování.  

Pokud výdaje hrazené nájemcem, o které pronajímatel nenavýší vstupní cenu 

pronajatého majetku, v součtu s kupní cenou po skončení nájemní smlouvy nepřevýší částku 
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40.000 Kč pro vznik jiného majetku, který je brán z hlediska ZDP jako hmotný majetek 

s možností odepisování, tak je možno tyto výdaje zaúčtovat jednorázově do daňově 

uznatelných nákladů. 

V případě nákladů na silniční daň vynaložených nájemcem u silničního motorového 

vozidla pořizovaného formou finančního leasingu, které je předmětem této daně, je podstatné 

pro jejich uznatelnost splnit, aby nájemce byl po uzavření smlouvy zapsán jako provozovatel 

vozidla v technickém průkazu vozidla.  

2.6. Leasing z českého účetního pohledu  

Na rozdíl od IFRS, ČÚP nepřijímají jiný postup u finančního leasingu a operativního 

leasingu v oblasti účtování a vykazování. I přes tento zásadní rozdíl vyplývající z odděleného 

vnímaní ekonomického a právního vlastnictví je důležité, jako u IFRS, klasifikovat na 

počátku leasingového financování o jaký druh leasingu se jedná. V českých účetních 

podmínkách je tato klasifikace nezbytná z daňových důvodů, protože finanční a operativní 

leasing má nastaven jiné parametry pro daňovou uznatelnost jednotlivých leasingových 

splátek (viz kap. 2.5.1.), přičemž tento rozdílný daňový (potažmo do jisté míry i účetní) 

pohled, můžeme v účetnictví vyjádřit pomocí analytických účtů k nákladovému účtu v účtové 

skupině č. 51, na jehož vrub se účtují časově a věcně rozlišené jednotlivé leasingové splátky. 

Tím docílíme rychlejší orientace a vyšší přehlednosti v účetnictví. 

Účetní úprava leasingu má v českých podmínkách tři charakteristické znaky, a to: 

1) Účtování o operacích souvisejících s operativním nebo finančním leasingem není 

samostatně vymezeno v ČÚP. Účetní úprava leasingu je nesystematicky včleněna do 

následujících paragrafů a účetních standardů: § 28 odst. 3 ZoU, § 47 odst. 3 VPU, § 56 

odst. 7 VPU , standard č.001 - Účty a zásady účtování na účtech, standard č.017 - 

Zúčtovací vztahy, č.013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a č.019 - Náklady  

a výnosy. Ve všech těchto uvedených případech najdeme jen konkrétní aspekty 

účtování leasingu. Komplexní úprava leasingu není dodnes zpracována, což považuji 

za hrubý nedostatek ze strany českých zákonodárců, který přispívá jen k vyšší 

zmatečnosti a nepřehlednosti účetních předpisů. Kromě uvedených paragrafů, lze 

v účetních předpisech najít další obecná ustanovení (zásady                              

účtování, oceňování, požadavky na zveřejňování informací v účetní závěrce          

atd.), která lze vztáhnout i na problematiku leasingu a o kterých se zmíním v dalších 

částech této kapitoly. 
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2) Účtování leasingu, potažmo celé účetnictví, je založeno na právním vlastnictví, které 

je v mnoha případech vzdáleno od ekonomické podstaty transakce. V případě leasingů 

je důkazem tohoto tvrzení formulace uvedená v § 28 odst. 3 ZoÚ, v níž se ve zkratce 

praví, že majetek ve vlastnictví účetní jednotky (pronajímatele), která jej poskytuje 

jiné osobě k užívání na základě smlouvy o finančním leasingu, odepisuje tato účetní 

jednotka (pronajímatel) a nikoliv leasingový nájemce. 

3) Existují dva způsoby účtování finančního leasingu (viz níže). Jeden z těchto    

způsobů, který je více v souladu s účetními zásadami, je zdrojem mimo-rozvahového 

financování, které způsobuje velmi omezenou vypovídací schopnost účetní      

závěrky, jakožto výchozího zdroje pro hodnocení finanční situace účetní jednotky 

(např. pomocí metod finanční analýzy). 

Nezbytným výchozím předpokladem pro vedení účetnictví v souladu se ZoÚ je 

respektování obecných účetních zásad. Naplnění tohoto výchozího předpokladu dle mého 

názoru zpochybňuje skutečnost, že v ČÚP nenalezneme speciální ustanovení týkající se 

komplexní úpravy leasingu. V souvislosti s leasingem, ať už finančním nebo operativním, je 

nejčastěji zmiňována a zdůrazňována zásada věcné a časové souvislosti, která je rovněž 

relevantní pro daňovou uznatelnost leasingových splátek.  

Zásadou věcné a časové souvislosti se rozumí, že účetní jednotky účtují podvojnými 

zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti 

časově a věcně souvisí. Přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na 

okamžik jejich zaplacení nebo přijetí (tzv. akruální princip).
17

 Naplněním těchto zásad 

dosáhne účetní jednotka účtováním na účtech časového rozlišení, které jsou podrobněji 

popsány ve VPU, a to konkrétně § 13 a § 19. 

Hlediskem pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení je 

skutečnost, že v okamžiku jejich účtování je současně znám účel, částka a období, kterého se 

týkají.
18

 Pro leasingového nájemce jsou nejvíce relevantní účty Náklady příštích období             

a Výdaje příštích období. V případě leasingu s pojmem časového rozlišení bývá nejčastěji 

spojován pojem akontace (první zvýšená splátka).  

V další části se zaměřím na účetní problematiku finančního leasingu. Účtování o 

operativním leasingu je do značné míry shodné s účtováním o finančním leasingu. Navíc u 

operativního leasingu nejsou podle ČÚP a IFRS tak markantní rozdíly v účtování. 

                                                             
17 § 3 odst. 1 ZoU 
18 § 13 odst. 1 a § 19 odst. 1 VPU 
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2.6.1. Účtování finančního leasingu u nájemce 

V postupech účtování není pro nájemce (ani pro pronajímatele) předepsán žádný 

závazný způsob účtování finančního leasingu, a proto se v české účetní praxi vyvinuly dva 

způsoby účtování finančního leasingu
19

: 

1) V rozvaze není vykázán majetek, který je předmětem leasingu, ani závazek vůči 

leasingové společnosti. Majetek a závazek je vykázán pouze v podrozvahové evidenci. 

Princip právního vlastnictví je preferován před principem ekonomickým. Účtuje se jen 

o jednotlivých splátkách včetně akontace (případně jiných skutečnostech, ke kterým 

může dojít v průběhu trvání leasingové smlouvy, jako např. oprava a údržba předmětu 

leasingu atd.) v odpovídajícím časovém a věcném rozlišení a v souladu se splátkovým 

kalendářem. Tento způsob účtování je v české praxi rozšířenější a dalo by se říci, že je 

i v souladu s účetními zásadami. Nicméně z hlediska vypovídací schopnosti účetní 

závěrky je zcela nevhodný, protože vede k zatajování jednoznačně existujícího 

závazku vůči leasingové společnosti, včetně rizik s ním souvisejících a ve svém 

konečném důsledku může zkreslit ekonomický obraz účetní jednotky v očích uživatelů 

účetní závěrky. Je tedy zdrojem mimo-rozvahového financování neboli kreativního 

účetnictví. Negativní dopad může být částečně mírněn zveřejněním podrobných 

informací k leasingům v příloze k účetní závěrce. 

2) Na nedostatky prvního a rozšířenějšího způsobu účtování finančního leasingu u 

nájemce česká účetní praxe vytvořila druhý účetní model. Ten spočívá ve vykázání 

celkového závazku z leasingové smlouvy na účet dlouhodobých závazků na straně 

pasiv proti účtu časového rozlišení na straně aktiv. Jednotlivé splátky následně snižují 

tento celkový závazek a účet časového rozlišení se s účtováním časově a věcně 

rozlišených leasingových splátek do nákladů taktéž postupně snižuje. Tento způsob 

není dle mého názoru v souladu s obecnými účetními zásadami, neboť nájemce účtuje 

na účet časového rozlišení (konkrétně na účet Náklady příštích období) celkovou výši 

splátek za celou dobu trvání leasingové smlouvy, aniž by došlo ke skutečnému odtoku 

peněžních prostředků. Tento způsob účtování vede k závažnější nesprávnosti u 

pronajímatele, protože v jeho rozvaze je vykázána dvojnásobná hodnota pronajatého 

majetku v aktivech (bilanční suma je výrazně nadhodnocena) - jednou jako 

                                                             
19 KRUPOVÁ, Lenka; FABIÁN, Štefan. Leasing podle IAS 17 (klasifikace leasingové smlouvy). Účetnictví v 

praxi, 2011, č. 1, str. 2 - 9. 
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dlouhodobý majetek a podruhé jako dlouhodobá pohledávka za nájemcem zachycená 

na účtu v účtové skupině č. 31..  

2.6.1.1. Účtování leasingového nájemce v podrozvaze 

V souladu s § 13 odst. 1 písm. d) ZoU, bodem 2.3.2. b) a n) Podrozvahové účty ČÚS   

č. 001 a bodem 6.7 ČÚS č. 013 - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, nájemce na 

podrozvahových účtech v účtových skupinách 75 až 79 zaúčtuje majetek, který je předmětem 

smlouvy o finančním leasingu a současně závazek z leasingu, a to ke dni předání tohoto 

najatého majetku (případně ke dni podpisu smlouvy, pokud je však předmět leasingu předán 

ještě před podpisem smlouvy). Tento závazek se v průběhu trvání leasingu postupně snižuje   

a na konci leasingu je pak nulový. Snižování závazku z probíhajícího leasingu je možné 

účtovat měsíčně, postačí však proúčtovat toto snížení pouze jednou ročně k rozvahovému  

dni, aby byl z daného podrozvahového účtu zřejmý aktuální stav závazků z leasingu.  

Podrozvahová evidence následně slouží mj. jako podklad pro vyhotovení přílohy 

k účetní závěrce a je tedy podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky        

a jejich ekonomických zdrojů, které lze využít. Při účtování na podrozvahových účtech je 

nutné dodržet zásadu bilanční kontinuity, jak je uvedeno v § 19 odst. 4 ZoU. Zároveň je nutné 

provádět pravidelnou inventarizaci podrozvahové evidence, aby obsahovala jen aktuální         

a opodstatněné skutečnosti, což souvisí s tím, že po ukončení leasingu se provede vyřazení 

majetku z podrozvahy. Pokud není majetek po skončení leasingu zařazen do dlouhodobého 

majetku, je možné jej dále sledovat v podrozvaze jako drobný hmotný majetek. 

Konkrétní způsob účtování na podrozvahových účtech není účetními předpisy 

stanoven a je ponechán v kompetenci účetní jednotky, která si ve své vnitropodnikové 

směrnici stanoví
20

: 

 způsob přiřazení účtových skupin a následně syntetických účtů operacím, o kterých bude 

v podrozvahové evidenci účtovat, a 

 zdali bude zohledňovat charakter podrozvahových účtů nebo bude účtovat o majetku 

a závazcích bez ohledu na jejich charakter (zůstatek vždy na straně MD). 

Obecně se účtování na podrozvahových účtech bez zohlednění jejich charakteru 

provádí následujícím způsobem: 

a) Zařazení do podrozvahové evidence  MD 7xx/D 799 

b) Vyřazení z podrozvahové evidence   MD 799/D 7xx 

                                                             
20 BULLA, Miroslav. Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty. Účetnictví v praxi, 2007, č. 11, str. 21 – 

29.  

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=563/1991%20Sb.h13.1.d&effect=1.11.2007
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kde:  

7xx- účet příslušné podrozvahové evidence, 

799 - evidenční (vyrovnávací, pomocný, technický) účet podrozvahové evidence . 

Zmíněný evidenční účet 799 se používá pro zachování podvojnosti účetních zápisů na 

podrozvahu, jedná se o jakýsi pomocný protiúčet společný pro všechny operace, které se 

účtují do podrozvahové evidence. 

Považuji za přínosné, aby nájemce vedl k pronajatému majetku také evidenční kartu 

leasingového předmětu, z které lze zjistit všechny důležité a potřebné údaje k evidenci                     

a účtování leasingového předmětu. 

2.6.1.2. Akontace a její účetní zachycení 

Běžně používaný termín akontace v souvislosti s finančním leasingem je z hlediska 

účtování velmi nepřesný termín a díky jeho nestejnému pojetí má diferencovaný dopad do 

účetnictví (rozdílný způsob účtování). Pokud se v leasingové smlouvě objeví, je nutno vždy 

trvat na jeho obsahovém vymezení, abychom předešli zbytečným komplikacím. V praxi tento 

pojem vystupuje ve třech základních formách: 

a) první zvýšená (mimořádná) leasingová splátka, 

b) záloha na leasingové splátky, a 

c) záloha na kupní cenu. 

V případě naplnění pojmu akontace ve smyslu první zvýšené leasingové splátky je 

relevantní zásada věcné a časové souvislosti, jako jeden z předpokladů daňové uznatelnosti 

této první zvýšené platby. Tato platba vynaložená nájemcem se zachytí na vrub účtu v účtové 

skupině č. 38 (Náklady příštích období - syntetický účet 381) se souvztažným zápisem ve 

prospěch účtu zachycujícího úbytek peněžních prostředků a postupně se rovnoměrně 

rozpouští do nákladů běžných období přes syntetický účet 518 - Ostatní služby.  

Akontaci ve formě zálohy na leasingové splátky zaplatí nájemce při uzavírání 

leasingové smlouvy a zaúčtuje jí na vrub účtu 314 - Poskytnuté provozní zálohy se 

souvztažným zápisem ve prospěch účtu např. 221 - Bankovní účty. Po dobu trvání 

leasingového vztahu splácí měsíční splátky snížené o poměrnou část zálohy (zúčtování 

poměrné části zálohy proti závazku na vrub účtu 321 - Dodavatelé se souvztažným zápisem 

ve prospěch účtu 314 a zbývající část řádné splátky, která nebyla uhrazena zálohou, se účtuje 

na MD 321 a D 221). 
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Poslední daňově nejméně výhodnou formou akontace je záloha na kupní cenu. Není ji 

možno v průběhu trvání leasingové smlouvy převádět do nákladů. Záloha na kupní cenu je 

zúčtována až v okamžiku zániku leasingové smlouvy a odkoupení jejího předmětu. Do 

nákladu se tedy dostane až formou odpisů nebo jednorázovým zaúčtováním pořizovací ceny 

předmětu leasingu do nákladů (v případě nesplnění hodnotového limitu pro zařazení mezi 

dlouhodobý majetek) po jeho odkoupení. Nájemce poskytnutou zálohu zaúčtuje na vrub účtu 

052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek souvztažně s účtem 221 - Bankovní účty. 

2.6.1.3. Účtování leasingových splátek 

Při účtování leasingových splátek je relevantní dodržet zásadu věcné a časové 

souvislosti, která je přímo vyžadována účetními předpisy. V předešlé podkapitole je popsáno 

účtování první zvýšené platby (akontace) a samotné časové rozlišení běžných (resp. řádných) 

leasingových splátek, potažmo jejich zaúčtování, již není tak složitým problémem, pokud 

zvažujeme jejich rovnoměrné rozložení. 

 Rovnoměrné splátky se účtují na vrub nákladů v účtové skupině č. 51 (většinou na 

syntetický účet 518 - Ostatní služby), a to v období, ve kterém vznikly. 

 Časové rozlišení nerovnoměrných splátek se v praxi provádí tím způsobem, že se 

sečtou částky všech nerovnoměrných běžných splátek a součet se vydělí počtem 

měsíců trvání leasingového vztahu. Toto zjištěné číslo se pak vynásobí počtem 

měsíců, po které v daném zdaňovací (účetním) období trvala leasingová smlouva 

(alikvotní část). Předpisy běžných leasingových splátek se účtují na vrub účtu          

381 - Náklady příštích období a ke konci roku se alikvotní část přeúčtuje na vrub 

nákladů běžného období (na účet 518 - Ostatní služby).  

Rovnoměrné rozložení leasingových splátek v praxi převažuje. Ovšem z účetních 

předpisů nevyplývá, že by časové rozlišení nájemného u finančního leasingu do jednotlivých 

účetních období muselo být vždy rovnoměrné. Jestliže by byl předmět leasingu využíván 

nájemcem nerovnoměrně, tak k dodržení zásady věrného a poctivého zobrazení předmětu 

účetnictví by nesporně vedlo nerovnoměrné časové rozlišení první mimořádné splátky                 

a běžných leasingových splátek. Na tuto skutečnost se ovšem především v praxi nebere 

ohled.
21

 

 

 

                                                             
21 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce.    4.  vyd. Praha: GRADA publishing, 2009. 128 s. 

ISBN 978-80-247-2923-7. Kapitola 1, Leasing, jeho druhy, cena leasingu a právní úprava, s. 22. 
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2.6.1.4. Řádné ukončení finančního leasingu 

Nájemce má k okamžiku řádného ukončení leasingové smlouvy o finančním leasingu 

dvě možnosti, a to uplatnit či neuplatnit kupní opci na předmět smlouvy.  

Neuplatněním kupní opce na předmět finančního leasingu k okamžiku řádného 

ukončení leasingové smlouvy se dostane nájemce do nepříjemné daňové situace, neboť 

jednou z podmínek daňové uznatelnosti leasingového nájemného je právě bezprostřední 

převod vlastnických práv k předmětu po skončení leasingového vztahu (viz výše). 

Nesplněním této podmínky musí právnická osoba vedoucí účetnictví navýšit svůj základ daně 

v souladu s § 23 odst. 2 písm. a) bod 3. ZDP. Účetně nejde nikterak o komplikovanou            

situaci, provede se jen vyřazení předmětu finančního leasingu z podrozvahové evidence 

způsobem popsaným výše. Až na negativní daňový dopad jde o podobnou účetní situaci jako 

v případě operativního leasingu, kde taktéž po skončení leasingového vztahu se vrací předmět 

pronájmu pronajímateli a následně dojde u nájemce k vyřazení z podrozvahové evidence. 

Mnohem častější situací je uplatnění kupní opce na předmět finančního                 

leasingu, zejména z uvedeného daňového důvodu. Zde jde už o komplikovanější účetní 

situaci, kde si již nájemce nepostačí jen s vyřazením předmětu finančního leasingu 

z podrozvahové evidence, ale musí účetně rozlišit úplatný a bezúplatný převod vlastnických 

práv z pronajímatele na nájemce, a také jestli nájemce odpisoval nebo neodpisoval technické 

zhodnocení, popř. jiný majetek vázaný na leasingový majetek. Může dojít k těmto situacím: 

a) Bezúplatné přenechání majetku, nájemce neodepisoval technické               

zhodnocení, popř. jiný majetek 

Nájemce ocení leasingový majetek tzv. reprodukční pořizovací cenou dle ČÚS                

č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Postup účtování je uveden v odst. 5.1.1. 

tohoto standardu, kdy se zaúčtuje cena majetku souvztažně na stranu MD učet 02x-DHM       

a zároveň na stranu D učet 08x-oprávky k DHM. Tímto zápisem bude majetek plně    

odepsán, má nulovou zůstatkovou hodnotu a není tudíž možné jej účetně ani daňově 

odepisovat (jeho cena již v nákladech skončila formou leasingových splátek). Zvýší se 

rozvaha organizace o hodnotu majetku ve sloupci brutto a zvýší se záporná hodnota sloupce 

korekce. Sloupec netto nebude nijak dotčen. Majetek by měl být dále vyřazen z hlavní knihy  

a evidován v podrzovahové evidenci.  
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b) Bezúplatné přenechání majetku, nájemce odepisoval technické zhodnocení, popř. 

jiný majetek 

Nájemce nebude předmět finančního leasingu nikterak oceňovat a zařadí ho na 

inventární kartu k jinému odepisovanému majetku, popř. technickému zhodnocení. Rozvaha   

a výsledovka nebudou dotčeny. Odepisované technické zhodnocení (popř. jiný majetek) 

vztahující se k předmětu finančního leasingu za předpokladu písemného souhlasu 

pronajímatele je vedeno na zvláštním analytickém účtu k dlouhodobému                 

hmotnému, nehmotnému majetku, který je předmětem finančního leasingu. 

c) Úplatné přenechání majetku, nájemce neodepisoval technické zhodnocení, popř. 

jiný majetek 

Nájemce při úplatném převodu vlastnických práv postupuje jako při pořízení nového 

majetku. Součástí leasingové smlouvy bývá mj. i ujednání o kupní ceně předmětu leasingu po 

skončení finančního leasingu, která většinou bývá symbolická. Způsob zaúčtování pak závisí 

na hodnotovém limitu, který si každá účetní jednotka stanovuje ve vnitropodnikových 

směrnicích pro klasifikaci dlouhodobého majetku, resp. dlouhodobého drobného majetku 

v návaznosti na § 7odst. 3b) VPU.  

Pokud kupní cena předmětu finančního leasingu nepřevýší hodnotový limit stanovený 

účetní jednotku po zařazení do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, je tento 

majetek považován za drobný majetek a v okamžiku uvedení do užívání je jeho hodnota 

zaúčtována do nákladů (nejčastěji tomuto účelu slouží syntetický účet 501 - Spotřeba 

materiálu) a majetek je dále sledován pouze v podrozvahové evidenci. Je-li hodnotová hranice 

překročena, majetek se zaúčtuje na majetkový účet (na vrub účtu v účtové skupině č. 02)              

a začne se účetně odpisovat dle odpisového plánu. Daňově je nutno hmotný majetek 

odepisovat, jestliže vstupní cena je vyšší než 40 000,- Kč.  

d) Úplatné přenechání majetku, nájemce odepisoval technické zhodnocení, popř. 

jiný majetek 

Nájemce navýší zůstatkovou cenu odepisovaného technického zhodnocení, popř. 

jiného majetku, evidovanou na zvláštním analytickém účtu k předmětu finančnímu leasingu, o 

kupní cenu předmětu finančního leasingu a pokračuje v započatém odepisování. Tato operace 

ovlivní jak rozvahu, tak výsledovku společnosti. 
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2.6.1.5. Předčasné ukončení leasingu 

Předčasné ukončení finančního leasingu je zpravidla komplikovanějším účetním         

a zejména pak daňovým problémem. V praxi se rozlišují dva základní způsoby předčasného 

ukončení leasingové smlouvy, které mají své rozdílné účetní a daňové dopady
22

: 

1) Dojde k odkupu předmětu leasingu nájemcem. Důvodem bývá: 

a) odkoupení zničeného předmětu leasingu (například po havárii, kdy havarovaný vůz si 

leasingový nájemce odkoupí),  

b) odkoupení funkčního předmětu leasingu za účelem jeho okamžitého prodeje.  

Účetní zachycení této operace je totožné s odkoupením předmětu leasingu po jeho 

řádném ukončení. Výjimkou by mohly být sankce, které by byly případně s předčasným 

ukončením spojeny (lze je účtovat na syntetický účet 544 - Smluvní pokuty a penále               

a v případě zaplacení jde o daňově uznatelný náklad dle § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP). 

Z hlediska daňových zákonů je v tomto případě relevantní podmínka („cenová podmínka“) 

uvedená v § 24 odst. 5 ZDP. Nesplněním této cenové podmínky se stává dosud uplatněné 

nájemné v daňově uznatelných nákladech zpětně daňově neuznatelné s povinností FO a PO 

navýšit svůj základ daně v roce, kdy došlo k porušení této podmínky. Negativní daňový dopad 

je zmírněn tvrzením uvedeným v § 29 odst. 1 písm. a) ZDP, v němž je uvedeno, že vstupní 

cena pro daňové odepisování může být navýšena o daňově neuznatelné nájemné za celou 

dobu trvání leasingu (v tomto případě vstupní cena, resp. kupní cena, evidovaná v účetnictví 

není ve stejné výši jako vstupní cena pro daňové odepisování). Z hlediska zákona o DPH je 

postup popsán v kap. 2.5.2.1.  

2) Nedojde k odkupu předmětu leasingu nájemcem. Důvodem bývá:  

a) neplacení splátek leasingovým nájemcem a následné odebrání předmětu leasingu 

leasingovou společností,  

b) zničení či ztráta předmětu leasingu (krádež, havárie bez odkupu vraku nájemcem). 

Je nesmírně důležité podrobně prostudovat vyúčtování leasingové společnosti, které se 

k ukončení nájmu váže. Leasingová společnost může další platby dosud nesplacených splátek 

či nezúčtovaných záloh nazývat v souladu se Všeobecnými leasingovými podmínkami jako:  

 náhradu škody, kterou je možno považovat za daňově účinný náklad v souladu s       

§ 24 odst. 2 písm. p) ZDP, neboť se jedná o škodu na cizím majetku, která nepodléhá 

                                                             
22 PILAŘOVÁ, Ivana. Specifické účetní případy a daňové dopady leasingových smluv. Účetnictví v praxi, 2005, 

č. 8, str. 12 - 16. 
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ustanovení § 25 odst. 2 ZDP,  kterou lze zaúčtovat na vrub syntetického účtu                 

549 - Manka a škody,  

 smluvní pokutu zaúčtovanou na vrub syntetického účtu 544 - Smluvní pokuty            

a penále, která je považována za daňově uznatelný náklad jen při zaplacení,  

 požaduje doplatit splátky a nevrátí část zálohy či mimořádné splátky, aniž by to nějak 

konkrétně nazývala. V tomto případě zpravidla nejde o daňově uznatelný náklad, 

jelikož nájemce předmět finančního leasingu již v této době neužívá. Požadovaný 

doplatek splátek nebo nezúčtovaný zůstatek mimořádné splátky je možné dle mého 

názoru zaúčtovat na vrub syntetického účtu 588 - Mimořádné náklady, neboť jde o 

úhradu nákladů, které již prakticky nesouvisejí s podnikatelskou činností (došlo 

k vyřazení z obchodního majetku). 

Podle ustanovení § 24 odst. 6 ZDP je předčasně ukončená leasingová smlouva bez 

odkupu předmětu leasingu považována zpětně za smlouvu o pronájmu, kdy nájemce může 

uplatnit do daňových nákladů pouze poměrnou část nájemného za dobu trvání nájmu 

(případně pouze uhrazené nájemné). 

U těchto způsobů předčasného ukončení leasingu je obtížné zobecnit jejich účtování. 

Jsou specifické vznikem vzájemných pohledávek a závazků mezi nájemcem a pronajímatelem 

a jejich následným započtením s případným peněžním vypořádáním rozdílu. 

2.6.1.6. Postoupení leasingové smlouvy 

Postoupení leasingové smlouvy dalšímu nájemci se souhlasem leasingové společností 

(tj. cese leasingové smlouvy) je častým řešením problémů se splácením či postupem, jak 

vhodněji vyřešit vypovězení leasingové smlouvy ze strany nájemce a vyhnout se tím mnohdy 

nepříjemným daňovým dopadům předčasného ukončení leasingové smlouvy. Z právního 

hlediska, příslušná smlouva o finančním leasingu trvá bez přerušení dále, pouze se mění 

osoba nájemce s tím, že nájemní práva včetně práva odkoupení předmětu leasingu po 

ukončení doby nájmu, jakož i závazky a povinnosti podle leasingové smlouvy, přechází 

z původního nájemce (postupitele) na nového nájemce (postupníka)
23

. 

Základem úspěšného postoupení leasingové smlouvy je dodržení podmínek 

stanovených v § 24 odst. 4 ZDP, a to v součtu oběma nájemci dohromady. Druhý nájemce 

vstupuje do práv a povinností prvního nájemce. Stěžejním ustanovením pro druhého nájemce 

                                                             
23 Tamtéž jako v poznámce č. 22. 
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je § 25 odst. 1 písm. ze) ZDP, které stanoví postup a výši daňově neúčinných nákladů u 

druhého nájemce.  

Cese leasingové smlouvy může probíhat třemi základními způsoby:  

1. nájemci si vyrovnají pouze alikvotní část mimořádné splátky či leasingové 

zálohy, která byla hrazena na počátku leasingu.  

Zůstatek nerozpuštěné mimořádné splátky postupitel zaúčtuje na vrub účtu              

548 - Ostatní provozní náklady se souvztažným zápisem na účet 381 - Náklady příštích 

období. Výnos z postoupení (částka hrazená postupníkem postupiteli za převod mimořádné 

splátky) zaúčtuje ve prospěch účtu 648 - Ostatní provozní výnosy se souvztažným zápisem na 

účet pohledávek. Účet 548 a účet 648 se vzájemně vyrovnají a dojde k neutrálnímu dopadu do 

základu daně (§ 24 odst. 2 písm. s) bod 1 ZDP). U postupníka se postoupená mimořádná 

splátka účtuje na vrub účtu 381 - Náklady příštích období a do nákladů přes účet 518 - Ostatní 

služby se v příslušném účetním období dostává pouze alikvotní část postoupením nabyté 

mimořádné splátky připadající na toto období.  

2. prvý nájemce požaduje kromě finančního vyrovnání také odstupné.  

Postup účtování je víceméně stejný jako v prvním případě. U tohoto způsobu cese je 

navíc nutno ještě na straně postupitele zaúčtovat výnos z odstupného, který postupitel účtuje 

na vrub účtu pohledávek se souvztažným zápisem na účet 648 - Ostatní provozní výnosy (jde 

o zdanitelný příjem). Na straně postupníka je potřebné zaúčtovat náklad z odstupného, který 

postupník účtuje na vrub účtu 518 - Ostatní služby s příslušnou analytikou vyjadřující 

daňovou neuznatelnost tohoto nákladu dle § 25 odst. 1 písm. ze) ZDP se souvztažným 

zápisem na účet závazků. Dopad odstupného na DPH je řešen v kapitole 2.5.2.2.  

3. prvý nájemce požaduje po druhém nájemci částku nižší, než činí vyrovnání 

mimořádné splátky či zálohy (ztráta z postoupení). 

Ztráta z postoupení u postupitele vzniklá rozdílem mezi zůstatkem účtu 548 - Ostatní 

provozní náklady, kde se účtuje zůstatek nerozpuštěné mimořádné splátky a zůstatkem účtu 

648 - Ostatní provozní výnosy, kde se účtuje výnos z postoupení, je daňově neúčinným 

nákladem v souladu s § 24 odst. 2 písm. s) bod 1 ZDP. U postupníka jde opět o stejný způsob 

účtování jako v předešlých případech.  

2.6.1.7. Technické zhodnocení, opravy a údržba u finančního leasingu 

V rámci leasingové smlouvy bývá obvyklé, že pronajímatel písemným potvrzením 

přenese na nájemce povinnost starat se na své náklady o opravu a údržbu předmětu finančního 

leasingu a v určitých případech i možnost provádět technické zhodnocení na tomto předmětu 
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(s možností využít daňové výhody spojené s odepisováním technického zhodnocení). Jelikož 

se účtování technického zhodnocení ve značné míře odlišuje od účtování opravy a údržby, je 

důležité pochopit, co se pod těmito pojmy skrývá. 

„Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za 

účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do 

provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních 

materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. 

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází 

poruchám a odstraňují se drobnější závady.“
24

 

Jak u opravy, tak u údržby postupuje nájemce tím způsobem, že jednotlivé částky 

účtuje přímo na vrub účtu 511 - Opravy a udržování a neaktivuje je, tak jako za splnění 

určitých podmínek u technického zhodnocení.  

Definici technického zhodnocení v účetních předpisech nenalezneme. Účetní předpisy 

se totiž v případě technického zhodnocení odvolávají na ZDP, který technické zhodnocení 

definuje jako „výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce
25

      

a modernizace majetku
26

, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím 

období částku 40 000 Kč.“
27

 Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující 

stanovenou částku, pokud se tak poplatník rozhodne („malé technické zhodnocení“).    

Výdaje, které nejsou klasifikovány jako technické zhodnocení, jsou v období jejich 

vynaložení zaúčtovány do nákladů (přímo na vrub účtu 548 - Ostatní provozní náklady). 

Provede-li nájemce na předmětu finančního leasingu technické zhodnocení, může jej 

odpisovat od okamžiku jeho uvedení do stavu způsobilého k užívání pouze za předpokladu, že 

je k odpisování technického zhodnocení oprávněn.
28

 Právě z tohoto důvodu je nutné 

v leasingové smlouvě vymezit, zdali je nájemce k provedení a odpisování technického 

zhodnocení oprávněn. Technické zhodnocení nájemce zaúčtuje na účet, na kterém se bude 

účtovat převzatý majetek do vlastnictví po skončení finančního leasingu a začne technické 

zhodnocení účetně odpisovat.
29

 Doba odpisování se bude rovnat buď ekonomické životnosti 

technického zhodnocení, nebo době trvání finančního leasingu, jestli nájemce neuvažuje o 

využití kupní opce a doba trvání finančního leasingu je kratší než ekonomická životnost.  

                                                             
24 § 47 odst. 2 písm. a) VPU 
25 Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických 

parametrů. 
26 Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.  
27 § 33 odst. 1 ZDP 
28 § 56 odst. 7 VPU 
29 ČUS č.13, bod 5.1.7. 
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V případě, že dochází k více technickým zhodnocením na určitém majetku v průběhu 

jednoho zdaňovacího období (resp. účetního období), je nutno výši výdajů na tyto úpravy 

vynaložené nájemcem z hlediska posouzení limitu pro technické zhodnocení (§ 33 odst. 1 

ZDP) sčítat. V případě překročení tohoto stanoveného limitu se jednotlivé výdaje hrazené 

v průběhu účetního období a zaúčtované na vrub účtu 548 přeúčtují na účet 042 se 

souvztažným zápisem ve prospěch účtu 548 a uvedením technického zhodnocení do užívání 

nájemce tyto kumulativní výdaje začne odepisovat.   

Pořizovací cena majetku převzatého nájemcem do vlastnictví se zvýší o technické 

zhodnocení odpisované nájemcem v průběhu užívání v případě odkoupení předmětu 

finančního leasingu a následně se pokračuje v účetním odpisování z takto zvýšené pořizovací 

ceny.
30

  

2.7. Leasing z pohledu IAS/IFRS 

IFRS se pokládají za systém postavený na „zásadách“ nikoli na pravidlech, jako je 

tomu v případě ČÚP. Upřednostnění ekonomické podstaty transakce je při určení účetního 

postupu rozhodující, zatímco právní podstata (smluvní forma) při správné aplikaci IFRS 

nikoliv. Velkou výhodou oproti ČÚP jsou rozsáhlé požadavky na zveřejňování, kdy je nutno 

v účetních výkazech uvádět smysl, riziko a všechny informace ohledně konkrétních transakcí. 

Je tedy kladen maximální důraz na věrohodnost a úplnost informací o vykazujícím            

podniku, s cílem poskytnout tyto informace co nejširšímu spektru potencionálních uživatelů 

účetních výkazů. Naproti tomu ČÚP se snaží zachytit právní podstatu transakce a jsou značně 

podřízeny daňovým zákonům a obchodnímu právu. 

Z uvedeného vyplývá řada rozdílů, které jsou dány kulturními odlišnostmi, nabytými 

zkušenostmi a právním prostředím a se kterými se setká každý subjekt, který provádí 

vzájemnou komparaci české účetní legislativy a IFRS, resp. vede dvojí účetnictví. Jedno dle 

ČÚP, které je směrodatné pro řádné plnění daňových povinností v ČR, a druhé v souladu 

s IFRS, anebo převádí účetní závěrku z verze národní do verze, která je v souladu s IFRS. 

Právě v oblasti finančního leasingu je možno identifikovat významný rozdíl mezi 

těmito systémy. ČÚP umožňují účetním jednotkám (nájemcům) využívat „výhody“ mimo-

rozvahového financování, protože nepožadují, aby předmět a závazek z finančního leasingu 

byl vykázán v rozvaze nájemce. Stačí, aby jen byl veden v jeho podrozvahové evidenci, čímž 

se může před uživateli účetních závěrek šikovně ukrýt, a tím je uvést v omyl při 

                                                             
30 § 47 odst. 3 VPU, ČUS č.13 bod 5.5. písm. c) 
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ekonomických rozhodnutích (např. může dojít ke zkreslení ukazatelů finanční                   

analýzy, připravuje věřitele o rizikovou prémii atd.). IFRS zaujímají v oblasti účetního 

zachycení, oceňování a následného vykazování finančního leasingu v účetní závěrce nájemce 

zcela opačný postoj, kterým se budu zabývat v následujících podkapitolách. V oblasti 

operativního leasingu neexistuje mezi IFRS a ČÚP závažnější rozdíl, vyjma minimálních 

požadavků na zveřejnění informací týkajících se operativního leasingu. Oba dva systémy 

požadují, aby předmět operativního pronájmu byl vykázán v aktivech pronajímatele jako 

dlouhodobý majetek a byl jím i odepisován po celou dobu použitelnosti. Nájemce vykazuje 

pouze leasingové splátky, které alokuje rovnoměrně do nákladů po dobu trvání leasingové 

smlouvy, pokud neexistuje jiná systematická základna, která by lépe odrážela rozložení 

přínosů u uživatele. 

2.7.1. Prvotní zaúčtování finančního leasingu u nájemce 

Den vstupu do dohody, kdy pronajímatel a nájemce podepíší leasingovou              

smlouvu, nebo kdy se dohodnou na všech podstatných podmínkách a zavážou se dohodu 

podepsat, je považován za počátek leasingu
31

. K tomuto dni je nutno provést test leasingu na 

základě leasingové smlouvy, kterým se určí, zda se jedná o operační nebo finanční                 

leasing, a v případě finančního leasingu jsou také určeny částky, které musejí být vykázány 

k datu zahájení leasingu. Klasifikace leasingu podle faktorů uvedených v kap. 2. 2. a kap. 2. 3. 

je dle IAS 17 Leasingy fundamentálním krokem pro volbu správné metodiky účtování                   

a vhodného zveřejňování souvisejících informací v účetních výkazech, na rozdíl od                     

ČÚP, v nichž způsob účtování u obou typů leasingu je shodný
32

. Den, kdy nájemce získá 

právo disponovat s předmětem finančního leasingu, je považován za zahájení leasingu. 

Pokud provedený test na počátku leasingu vyhodnotil leasingový vztah jako              

finanční, tak musí nájemce předmět smlouvy ke dni zahájení leasingu zaúčtovat ve svém 

výkazu o finanční pozici (rozvaze) dle dikce IAS 17:  

 do aktiv jako majetek, se kterým disponuje,  

 a do pasiv - jako závazek vůči pronajímateli,  

a to v nižší z následujících částek zjištěných na počátku leasingu (opačný postup, tj. oceněním 

majetku částkou vyšší, je považován za podvod): 

                                                             
31 MLÁDEK, Robert. Světové účetnictví IFRS US GAAP. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. 1 díl. Praha: Linde Praha, 

2005. 415 s. ISBN 80-7201-519-2. Rozvaha / dlouhodobý majetek / nehmotný majetek / leasing / účetní postup, 

s. 241. 
32 KRUPOVÁ, Lenka; FABIÁN, Štefan. Leasing podle IAS 17 (klasifikace leasingové smlouvy). Účetnictví v 

praxi, 2011, č. 1, str. 2 - 9. 
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 reálná hodnota pronajatého majetku a 

 současné hodnoty minimálních leasingových plateb. 

Při určení částky na počátku leasingu, ve které má být předmět finančního leasingu               

a s ním související závazek uveden v rozvaze nájemce, lze postupovat následovně
33

: 

1) Nejprve je třeba se zamyslet nad tím, zda částka uvedená v leasingové smlouvě jako 

cena předmětu leasingu může být považována za jeho fair value a provede se výpočet 

úrokové míry dle rovnice (za pomocí finanční kalkulačky nebo funkce „Hledání 

řešení“, která je k dispozici v tabulkovém kalkulátoru MS Excel): 

            
 

      
 
   ,    (2.1) 

 kde FV reálná hodnota,  

  A akontace,  

  P platby v jednotlivých letech, 

  i implicitní úroková míra, 

  j pořadí plateb v jednotlivých letech - 0, 1, 2, …, n. 

Pokud vypočtená úroková míra bude zdůvodnitelná, je cena v leasingové smlouvě 

pravděpodobně skutečná fair value předmětu leasingu a výsledná úroková míra je 

implicitní úrokovou mírou leasingu (vnitřní výnosové procento pronajímatele). 

V tomto případě se předmět a závazek z leasingu zařadí na počátku leasingu do 

rozvahy nájemce v ceně uvedené v leasingové smlouvě. Nutno ovšem          

podotknout, že tato situace v praxi moc nenastává, protože leasingové         

společnosti, s cílem získat zákazníky na výhodnou nabídku, většinou fair value 

předmětu leasingu v  smlouvě nadhodnocují nebo podhodnocují. IAS 17 definuje 

implicitní úrokovou míru jako diskontní sazbu, která se stanoví na počátku leasingu 

tak, aby se souhrn současné hodnoty minimální leasingových plateb                                  

a nezaručené zbytkové hodnoty rovnal souhrnu reálné hodnoty předmětu smlouvy             

a počátečních přímých nákladů pronajímatele. Tato implicitní úroková míra se použije 

i k následné amortizaci závazku z leasingu. 

2) V situaci, kdy není implicitní úroková sazba známá, ať už proto, že není možné 

objektivně potvrdit fair value předmětu leasingu anebo proto, že dopočet implicitní 

úrokové sazby podle rovnice 2.1 dospěl k číslu, které neodpovídá tržním   

podmínkám, nastupuje namísto implicitní úrokové sazby inkrementální            

                                                             
33 KRUPOVÁ, Lenka. Leasing u nájemce podle IAS 17 (2. Část). Účetnictví v praxi, 2011, č. 3, str. 8 – 10.  
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(přírůstková, mezní) úroková sazba. Implicitní úroková míra je tržní úroková             

sazba, kterou je úročen podobný leasing. Nelze-li úročení podobného leasingu              

zjistit, pak jde o sazbu, kterou by byl úročen úvěr, který by společnost za běžných 

tržních podmínek (obdobných podmínek - harmonogramu splátek, doby - jako u 

leasingové smlouvy) získala od nespřízněné strany na pořízení příslušného aktiva 

v okamžiku zahájení leasingu. V praxi tato úroková míra kopíruje obvykle některou 

z referenčních úrokových sazeb (v ČR PRIBOR), která je navýšena o rizikovou 

přirážku odrážející úvěrové riziko konkrétního nájemce. Důsledkem toho je, že tyto 

inkrementální míry se mohou u různých společností výrazným způsobem lišit.  

Po zjištění inkrementální úrokové míry se následně, obdobným způsobem dle vzorce 

2.1, vypočte současná hodnota minimálních leasingových plateb. V tomto případě je 

navíc nutno zjistit nebo odhadnout skutečnou fair value předmětu leasingu (cenu za 

hotové), která nemusí ovšem nutně souhlasit s cenou uvedenou ve smlouvě (viz výše). 

Nabízí se dvě možné situace: 

a) v případě, že odhadnutá fair value předmětu leasingu je vyšší než současná 

hodnota minimálních leasingových plateb, tak nájemce provede zařazení 

předmětu a závazku z leasingu do rozvahy v současné hodnotě minimálních 

leasingových splátek a vytvoří tabulku pro umořování závazku z leasingu 

pomocí inkrementální úrokové míry, nebo 

b) pokud je odhadnutá fair value předmětu leasingu nižší než současná hodnota 

minimálních leasingových plateb, tak je nutno dopočítat implicitní úrokovou 

míru (opět dle vzorce 2.1 a s pomocí např. tabulkového procesoru                    

MS Excel), zařadit předmět leasingu a závazek z leasingu do rozvahy nájemce 

v této fair value a zpracovat tabulku pro umořování závazku z leasingu pomocí 

dopočtené implicitní úrokové míry. Tento postup, ač je zcela správně dle 

požadavků IAS 17, se v praxi již většinou neprovádí a postupuje se podle 

předchozího bodu a). 

Majetek (předmět leasingu) v aktivech se následně bude řídit příslušnými standardy - 

nejčastěji IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení (případně IAS 38 Nehmotná aktiva) a IAS 36 

Snížení hodnoty aktiva.  

Vliv na počáteční ocenění předmětu leasingu, odlišnost mezi počáteční hodnotou 

předmětu leasingu a závazku z leasingu mohou mít počáteční přímé náklady vynaložené 

nájemcem (např. právní poradenství, poplatek za uzavření leasingové smlouvy atd.), které 
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mohou navýšit počáteční hodnotu předmětu leasingu v rozvaze nájemce, pokud prokazatelně 

souvisejí s uzavíraným finančním leasingem. Vlivem těchto nákladů nemusí být zaručena 

rovnost závazku a majetku při počátečním ocenění. 

2.7.2. Následné účtování v průběhu doby trvání leasingu 

V průběhu doby trvání leasingu přicházejí v úvahu na straně nájemce např. účetní 

operace související s: 

a) odepisováním předmětu leasingu, 

b) úhradou leasingových plateb, které se rozpadnou na dvě komponenty - amortizace 

závazku z leasingu a komponentu představující úrokový náklad, 

c) snížením hodnoty aktiva v souladu s pravidly IAS 36 - Snížení hodnoty aktiva 

(nájemce musí pravidelně provádět test na snížení hodnoty předmětu leasingu), 

d) podmíněným nájemným, 

e) náklady na služby (opravy a údržby, pojištění atd.) a daně, které jsou placeny 

pronajímatelem a nájemcem jsou refundovány a 

f) technickým zhodnocením a opravami předmětu leasingu. 

2.7.2.1. Účetní odepisování předmětu leasingu 

Předmět leasingu evidovaný ve výkazu o finanční pozici u nájemce na straně aktiv 

jako majetek, se kterým disponuje, je nutno také účetně odepisovat do výše možné zbytkové 

hodnoty v souladu s dikcí IAS 16 nebo IAS 38. Konkrétní částka odpisů v jednotlivých 

obdobích, účtovaná nájemcem na stranu MD na nákladový účet Odpisy a na stranu D na účet 

Oprávek k předmětu leasingu, závisí na těchto faktorech: 

1) Odepsatelné částce = hodnotě předmětu leasingu zjištěné na počátku leasingu 

nájemcem (viz výše - fair value nebo současná hodnota všech minimálních 

leasingových plateb), snížené o zbytkovou hodnotu předmětu leasingu. Zbytkovou 

hodnotou se rozumí odhadovaná částka, kterou by nájemce v současnosti získal 

z vyřazení předmětu leasingu po odečtení předpokládaných nákladů souvisejících s             

vyřazením, pokud by předmět leasingu byl na konci své doby použitelnosti
34

. 

Zbytková hodnota předmětu leasingu se může zvýšit i na účetní hodnotu aktiva nebo 

                                                             
34 Doba použitelnosti je: 

- období, po které se očekává, že předmět leasingu bude moci být nájemcem používán při daném způsobu 

zacházení, nebo 

- očekávané množství výrobků či podobných jednotek, které je možno využitím předmětu leasingu získat. 
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nad ní. V takovém případě se přestane předmět leasingu odepisovat až do doby, kdy 

zbytková hodnota klesne na částku nižší, než je účetní hodnota předmětu leasingu.  

2) Důležitým faktorem je taktéž volba odpovídající odpisové metody pro předmět 

leasingu. Ta by měla být konzistentní s tou, kterou nájemce používá pro vlastní 

srovnatelný majetek. Jestliže takový majetek nevlastní, tak odpisová metoda by měla 

odpovídat tomu, jak předmět leasingu poslouží během doby použitelnosti nebo doby 

trvání leasingu. Standard IAS 16 uvádí tři odpisové metody vhodné k systematické alokaci 

odepsatelné částky předmětu leasingu po dobu jeho ekonomické životnosti, přičemž lineární 

metoda je dle mého názoru v praxi rozšířena nejvíce. 

3)  Směrodatná je rovněž skutečnost, zda dochází k přechodu právního vlastnictví 

předmětu leasingu na nájemce na konci doby trvání leasingu. Pokud ano, tak doba 

odepisování se shoduje s dobou použitelnosti předmětu leasingu. Není-li dostatečně 

jisté, že dojde k převodu vlastnictví, tak musí být předmět leasingu plně odepsán 

během doby trvání leasingu nebo doby použitelnosti, podle toho, která je kratší.  

4) Rovněž závisí i na době zahájení odepisování předmětu leasingu. Odepisování 

předmětu leasingu začíná prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, kdy je 

k dispozici pro použití, tedy jakmile je na stanovišti a jsou vytvořeny podmínky 

nezbytné pro jeho provozuschopnost a provoz dle záměru vedení. 

Odpisy se ukončí k datu, které nastane dříve: buď, kdy je aktivum klasifikováno jako 

držené k prodeji podle IFRS 5, a nebo, kdy se aktivum vyřazuje z rozvahy. Po  dobu, kdy je 

aktivum vyřazeno z provozu nebo není využíváno, se odpisy nepřerušují.
35

 

Změna v odhadu doby použitelnosti předmětu leasingu nebo změna v odpisové 

metodě se posuzuje jako změna v odhadu v souladu s IAS 8 - Účetní politiky, změny 

v účetních odhadech a chyby, což znamená, že účetní výkazy se neupravují zpětně, ale 

změna se promítne v běžném období, případně v následujících obdobích.
36

 

K datu sestavení účetních výkazů je nájemcem v rozvaze vykazována netto hodnota 

předmětu leasingu. U společností sestavujících účetní závěrku dle IFRS je tento postup 

v praxi běžnější, i když není vyloučeno rozepsání dlouhodobého majetku (předmětu leasingu) 

přímo v rozvaze na částky brutto - korekce - netto.
37

 

                                                             
35 JÍLEK, J; SVOBODOVÁ, J. ÚČETNICTVÍ podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2012. 2. 

vyd. Praha: GRADA publishing, 2012. 448 str. ISBN 978-80-247-4255-7. Kapitola 2, Shrnutí mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví, str. 112. 
36 KRUPOVÁ, L; VAŠEK, l; ČERNÝ, M. IAS/IFRS Mezinárodní účetní standardy. 1. vyd. Praha: VOX, 2005. 

1050 s. ISBN 80-86324-44-3. IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení, s. 240. 
37 KRUPOVÁ, Lenka. Leasing u nájemce podle IAS 17 (2. Část). Účetnictví v praxi, 2011, č. 3, str. 8 – 10. 
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2.7.2.2. Leasingové splátky 

IAS 17 přesně definuje pojem minimální leasingové splátky. Z leasingové             

smlouvy, jejíž součástí je i splátkový kalendář, lze zjistit minimální leasingové splátky, které 

se skládají z těchto částí
 38

: 

1) Platby v průběhu leasingu = de facto jde o všechny částky, které platí nájemce 

pronajímateli. Pokud daňová legislativa umožňuje nájemci odečíst DPH na vstupu, tak 

není tato daň součástí minimálních leasingových splátek. Důležité je i neopomenout 

započítat případný poplatek za uzavření leasingové smlouvy. 

2) Zaručená zbytková hodnota = nájemce nebo strana spřízněná s nájemcem smluvně 

ručí za to, že pronajímatel obdrží v okamžiku vrácení předmětu leasingu určitou 

částku z odhadu zbytkové hodnoty předmětu leasingu, který pronajímatel provedl na 

počátku leasingu (tj. tržní hodnota, kterou bude mít předmět leasingu na konci doby 

trvání leasingu). 

3) Výhodná kupní opce = nájemce má možnost koupit předmět leasingu na konci doby 

trvání leasingu za částku, která je podstatně nižší než očekávaná zbytková hodnota na 

konci leasingu (resp. reálná hodnota k datu využití opce) a na počátku leasingu je 

vysoce pravděpodobné, že nájemce tuto možnost využije.  

Tyto tři položky se sečtou a následující dvě položky se od této výsledné sumy odečtou: 

4) Podmíněné nájemné - viz kap. 2.7.2.4. 

5) Refundace nákladů placených pronajímatelem - viz kap. 2.7.2.5. 

Každá minimální leasingová splátka se rozpadá na dvě komponenty: 

 amortizace závazku z leasingu a 

 úrok - položka finančních nákladů. 

Je zřejmé, že hodnota amortizace závazku z leasingu se nerovná hodnotě splátky. 

Rozdělení minimální leasingové splátky na dvě komponenty se provádí pomoci efektivní 

úrokové míry, která byla použita při stanovení hodnoty závazku z leasingu na počátku 

leasingu (tj. implicitní nebo přírůstková úroková míra). 

Nezbytným krokem, bez kterého nelze podle IFRS finanční leasing vykázat, je 

sestavení amortizační tabulky, ze které lze zřetelně vidět rozdělení leasingové platby na obě 

zmíněné komponenty. Amortizační tabulka sestavována na počátku leasingu, včetně 

následného účtování, bude názorně zobrazena na konkrétním příkladě v praktické části.  

                                                             
38 KRUPOVÁ, Lenka; FABIÁN, Štefan. Leasing podle IAS 17 (klasifikace leasingové smlouvy). Účetnictví v 

praxi, 2011, č. 1, str. 2 - 9. 
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Konkrétní výše úroku v jednotlivých obdobích se zaúčtuje na stranu MD nákladového 

účtu Úroky a stranu D účtu Bankovní účty (popř. Pokladna). Vypočte se vynásobením 

efektivní úrokové míry, která je neměnná po celou dobu trvání leasingu, a aktuální dlužné 

částky závazku z leasingu. Z této věty lze logicky vyvodit, že absolutní hodnota úroku 

postupně v průběhu doby trvání leasingu klesá, zatímco se zvyšuje část leasingové             

platby, která snižuje závazek z leasingu. Amortizace závazku z leasingu se účtuje na stranu 

MD účtu Závazky z leasingu a stranu D účtu Bankovní účty, popř. Pokladna. 

Podle požadavků IAS 1 - Prezentace účetní závěrky se závazek z leasingu člení 

v rozvaze na 2 části: dlouhodobou a krátkodobou, která bude splatná v příštím účetním 

období. 

2.7.2.3. Impairment test předmětu leasingu 

Nájemce má povinnost dle IFRS u aktiva, které je předmětem finančního            

leasingu, uskutečňovat test na snížení hodnoty aktiva v souladu s pravidly IAS 36 - Snížení 

hodnoty aktiv
39

 pravidelně ke každému rozvahovému datu. 

Standard uvádí příklady situací plynoucích z externích či interních zdrojů        

informací, které by mohly způsobit snížení hodnoty aktiva a lze je vztáhnout i na předmět 

leasingu.  

Nájemce odhadne zpětně získatelnou částku předmětu leasingu, jestliže existuje 

jakýkoliv takový náznak situace.  

Zpětně získatelná částka aktiva je vyšší ze dvou hodnot: 

a) reálné hodnoty aktiva snížené o náklady prodeje a  

b) hodnoty z užívání aktiva. 

Je li jedna z těchto hodnot vyšší, než účetní hodnota předmětu leasingu, nedošlo ke 

znehodnocení a není nutné určit druhou hodnotu. 

Reálnou hodnotou aktiva sníženou o náklady prodeje můžeme chápat: 

a) jako částku podloženou závaznou prodejní smlouvou v nespřízněné transakci, kterou 

lze získat z prodeje předmětu leasingu, sníženou o přírůstkové náklady, které se přímo 

vztahují k vyřazení předmětu leasingu (právní náklady, kolky apod.), s výjimkou 

finančních a daňových nákladů, nebo 

                                                             
39 KRUPOVÁ, Lenka; VAŠEK, Libor; ČERNÝ R., Michal. IAS/IFRS - Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví.     1. vyd. Praha: VOX, 2005. 1050 s. ISBN 80-86324-44-3. IAS 36 - Snížení hodnoty aktiva, s. 606 

a násl.  
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b) pokud taková prodejní smlouva neexistuje, ale předmět leasingu je nabízen na 

aktivním trhu, je tržní cena snížena o náklady prodeje jeho reálnou hodnotou, nebo 

c) jestliže neexistuje ani aktivní trh, tak musí být tato hodnota založena na nejlepších 

dostupných informacích (např. se v úvahu berou srovnatelné transakce s podobnými 

aktivy), nebo 

d) nelze li ji stanovit, pak je touto hodnotou hodnota z užívání aktiva. 

Stanovení hodnoty z užívání lze rozdělit do dvou kroků: 

1) Určení budoucích peněžních příjmů a výdajů, které souvisejí s užíváním 

aktiva a jeho vyřazením na konci doby použitelnosti za jeho běžných 

podmínek.  

 Projekce budoucích peněžních toků musí být založena na rozumných a podložených 

předpokladech, které vyjadřují nejlepší a nejrealističtější odhad všech ekonomických 

podmínek vedením společnosti, přičemž tento odhad by neměl přesahovat 5 let. Pro 

delší období je výhodnější použít extrapolace založené na stálé nebo klesající míře 

tempa růstu (pokud není jednoznačně oprávněné použít rostoucí míru tempa růstu). 

 Vyloučí se odhady budoucích peněžních toků souvisejících s restrukturalizací nebo se 

zlepšením výkonnosti předmětu leasingu. 

 Odhady budoucích peněžních toků zahrnují: 

o plány peněžních příjmů z pokračujícího užívání předmětu leasingu, 

o plány peněžních výdajů, které nastanou při vytváření peněžních příjmů 

z pokračujícího užívání předmětu leasingu a 

o případné čisté peněžní toky při prodeji předmětu leasingu na konci jeho doby 

použitelnosti. 

 Odhady budoucích peněžních toků nesmí obsahovat toky, které souvisejí s finanční 

činností (úrok a amortizaci závazků z leasingu), daně ze zisku a odpisy. 

2) Diskontování zjištěných peněžních toků vhodnou úrokovou mírou. 

 Diskontní sazba musí odrážet současné tržní předpoklady časové hodnoty peněz                

a specifických rizik vztahující se k předmětu leasingu. Lze použít vhodně upravenou 

inkrementální (implicitní) úrokovou míru stanovenou na počátku leasingu pro účely 

diskontování leasingových splátek. 

Celková hodnota z užití předmětu leasingu je rovna úhrnu současných hodnot čistých 

peněžních toků v jednotlivých letech. 
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Po určení zpětně získatelné částky z předmětu leasingu a jejím porovnání s účetní 

hodnotou netto (účetní hodnota = částka, která je snížena o oprávky a kumulované ztráty ze 

snížení hodnoty a v níž je předmět leasingu veden v rozvaze nájemce) může být zjištěna ztráta 

ze snížení hodnoty, pokud účetní hodnota je vyšší, než zpětně získatelná částka. Účetní 

hodnotu je nutno snížit na zpětně získatelnou částku.  

Mechanismus účtování vzniku ztráty ze snížení hodnoty závisí na tom, jaké nájemce 

zvolil řešení v oblasti oceňování předmětu leasingu v rámci konkrétního standardu. To platí i 

při snížení nebo zrušení předchozího snížení. 

Pokud byl nájemcem zvolen tzv. model pořizovací ceny (Cost model), který je 

v běžné praxi nejrozšířenější, je vznik ztráty ze snížení hodnoty zaúčtován jako ztráta (loss) 

ve výsledovce. 

V případě volby tzv. modelu přecenění (Revaluation model) se o vzniklou ztrátu ze 

snížení hodnoty předmětu leasingu nejprve sníží fond z přecenění ve vlastním kapitálu (v 

případě, že předmět leasingu byl již v minulosti přeceňován na reálnou hodnotu a tento fond 

je již vytvořen) a teprve po jeho vyčerpání se účtuje ztráta (loss) ve výsledovce.  

Standard IAS 36 neurčuje použití souvztažného účtu pro účtování této ztráty                      

a ponechává účetním jednotkám „volnou ruku“. V praxi je preferován způsob účtování na 

účet Oprávek k předmětu leasingu nebo na samostatný účet Opravných položek k předmětu 

leasingu, protože je v tomto případě zachována účetní brutto hodnota aktiva.  

Po vykázání ztráty ze snížení hodnoty je nutné upravit odpisy v budoucích obdobích 

tak, aby alokovaly novou účetní hodnotu sníženou o případnou zbytkovou hodnotu na 

systematické bázi v průběhu zbývající doby životnosti předmětu leasingu. 

Součástí impairment testu dle dikce IAS 36 není jen zjišťovat vznik ztráty ze snížení 

hodnoty předmětu leasingu, ale nájemce má i povinnost posoudit, zda existuje indikace, že 

ztráta zaúčtována v předcházejících letech již neexistuje nebo se snížila (zvrat ztráty ze 

snížení hodnoty). Standard uvádí opět několik indikátorů, jejichž naplnění musí nájemce 

zvážit a v případě existence odhadnout opět zpětně získatelnou částku předmětu leasingu. 

Účtování zase závisí na použitém řešení v oblasti oceňování předmětu leasingu. 

Při použití modelu pořizovací ceny je zrušení ztráty účtováno jako zisk (gain) ve 

výsledovce se souvztažným zápisem na účet Oprávky k předmětu leasingu. V modelu 

pořizovací ceny je zakázáno přecenění směrem nahoru. Částka zvratu ztráty ze snížení 

hodnoty je vypočítaný rozdíl mezi účetní hodnotou předmětu leasingu (která může být  
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určena, jestliže v minulých letech nebyla účtována žádná ztráta ze snížení hodnoty) a účetní 

hodnotou před zvratem původního snížení hodnoty předmětu leasingu. 

Model přecenění umožňuje oceňovat předmět leasingu jak směrem dolů 

(výsledkově), tak i směrem nahoru (rozvahově). Toto rozdělení je nutno dodržet i při účtování 

zvratu ztráty ze snížení hodnoty. Tento zvrat lze výsledkově účtovat jako zisk (gain) jen do 

výše pořizovací ceny snížené o kumulovanou hodnotu odpisů. Zbývající část rozdílu je 

účtována rozvahově, když nebyla účtována jako zisk ve výsledovce.  Jedná se o rozdíl mezi 

nově určenou zpětně získatelnou částkou (předpokládám shodu s fair value) a účetní hodnotou 

předmětu leasingu před zvratem snížení hodnoty. Představuje zvýšení fondu z přecenění ve 

vlastním kapitálu.  

 Nájemce nesmí zapomenout, že je nutno opět upravit odpisy předmětu leasingu 

obdobným způsobem, jak je popsán výše. 

Ztráty ze snížení hodnoty mohou být chápány jako jeden ze zdrojů nežádoucího 

kreativního účetnictví ze strany společností (resp. nájemců). Pomocí účtování ztrát ze 

snížení hodnoty a jejich zvratů lze „přelévat“ zisky z jednoho účetního období do            

druhého, a narovnávat tak výkyvy v hospodaření nebo dosahovat zamýšlených účetních zisků 

v určitém období. US GAAPy jsou v tomto ohledu přísnější než IFRS, protože požadují pouze 

účtovat o ztrátách ze snížení hodnoty a zakazují účtovat, až na výjimky, o jejich zvratu. 

2.7.2.4. Podmíněné nájemné 

V leasingové smlouvě může být zakomponováno, že dohodnuté leasingové platby 

mohou být v průběhu leasingu zvýšeny či sníženy, přičemž vznik těchto „úprav“ závisí na 

okolnostech souvisejících s předmětem leasingu, které nejsou na počátku leasingu jisté. Proto 

jsou při určování minimálních leasingových plateb ignorovány.
40

  

Pokud v průběhu leasingu takové okolnosti vedoucí ke vzniku podmíněného nájemné 

nastanou, jsou účtovány na straně nájemce přímo do nákladů (např. na stranu MD účtu 

Ostatní náklady) souvztažně s úbytkem peněžních prostředků. 

2.7.2.5. Refundace nákladů 

Součástí dohodnutých plateb, které nájemce platí v průběhu leasingu, může být 

náhrada výdajů (např. za pojistné, náhradní díly), které platí pronajímatel. Stejně jak 

                                                             
40 KRUPOVÁ, Lenka; FABIÁN, Štefan. Leasing podle IAS 17 (klasifikace leasingové smlouvy). Účetnictví v 

praxi, 2011, č. 1, str. 2 - 9. 
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podmíněné nájemné, tak i tato refundace není brána v úvahu při stanovení výše minimálních 

leasingových plateb a je účtována do nákladů při jejím vzniku.
41

  

2.7.2.6. Následné výdaje (technické zhodnocení, opravy) hrazené 

nájemcem 

Následné výdaje, vzniklé v souvislosti s doplněním či náhradou části předmětu 

leasingu nebo jeho udržováním, se stanou součástí ocenění předmětu leasingu, který je 

evidován v aktivech nájemce. Ale musí být splněna obecná kritéria pro vykázání 

dlouhodobého majetku jako aktiva (uvedeno v Koncepčním rámci). Těmito                    

kritérii, upravenými pro předmět leasingu, jsou
42

: 

a) následné výdaje související s předmětem leasingu zlepší jeho výkonnost. Nájemce 

z něj bude mít větší ekonomický prospěch a vložené náklady se v budoucnu nájemci 

vrátí, 

b) spolehlivé určení těchto výdajů. 

Nejsou-li kritéria splněna, jsou následné výdaje účtovány do běžných provozních 

nákladů v okamžiku jejich vzniku (např. pravidelné udržování a opravy předmětu leasingu). 

Stanou-li se součástí ocenění předmětu leasingu, tak jsou postupně alokovány do nákladů 

v rámci účetních odpisů.  

2.7.3. Účtování na konci doby leasingu 

Mechanismus účtování závisí na tom, zda na konci leasingové smlouvy přechází 

k předmětu leasingu právní vlastnictví na nájemce či nikoliv. 

1) Dojde-li k převodu právního vlastnictví z pronajímatele na nájemce a předmět 

leasingu ještě není zcela účetně odepsán (doba použitelnosti je delší než doba trvání 

leasingu), tak nájemce provede pouze zrušení účtů vztahujících se k pronajatému 

předmětu leasingu (MD - Oprávky k předmětu leasingu D - Předmět leasingu). 

Vytvoří nové účty k již vlastněnému majetku (MD - Dlouhodobý majetek                      

D - Oprávky k dlouhodobému majetku) v částce zůstatků zrušených účtů a bude 

pokračovat v odepisování. Pokud je již zcela účetně odepsán, tak nájemce provede 

zrušení účtů vztahujících se k pronajatému předmětu leasingu (MD - Oprávky 

k předmětu leasingu D - Předmět leasingu). 

                                                             
41 Taktéž jako v poznámce č. 40. 
42 KRUPOVÁ, Lenka; VAŠEK, Libor; ČERNÝ R., Michal. IAS/IFRS - Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví.     1. vyd. Praha: VOX, 2005. 1050 s. ISBN 80-86324-44-3. IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení, s. 

235. 
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2) Vrací-li se předmět leasingu zpět pronajímateli po skončení leasingové smlouvy, tak 

přichází v úvahu několik situací, v rámci kterých se vždy provede vyřazení plně 

odepsaného předmětu leasingu zápisem MD - Oprávky k předmětu leasingu                

a D - Předmět leasingu, ovšem v různém časovém okamžiku. Rozhodující je, zda doba 

trvání leasingu je shodná s dobou použitelnosti, pokud se od ní odchyluje, tak pro 

účetní odepisování je rozhodující kratší doba.  

Na konci doby leasingu by měl být již plně amortizován závazek z leasingu. Může 

dojít k situaci, že nájemce poskytne pronajímateli garanci zůstatkové hodnoty, tzn. že předmět 

leasingu bude mít na konci doby trvání leasingu určitou reálnou hodnotu
43

. Když by se 

skutečná reálná hodnota na konci doby trvání leasingu lišila od odhadu (částky garance 

stanovené na počátku leasingu), nájemce by rozdíl vyrovnal zaúčtováním zisku (gain) nebo 

ztráty (loss) ve výsledovce. Účtování v případě rovnosti odhadu a skutečnosti může být u 

nájemce následující: 

 na straně MD se zaúčtuje snížení závazku z leasingu společně s nákladovým úrokem 

v souladu s amortizační tabulkou zhotovenou na počátku leasingu, a 

 na straně D úbytek peněžních prostředků ve výši rozdílu mezi leasingovou splátkou             

a odhadnutou reálnou hodnotou. 

Kdyby skutečná reálná hodnota předmětu leasingu byla vyšší, než provedený              

odhad, tak by účtování na straně MD bylo shodné jako v případě rovnosti. Ale na straně D by 

byl zaúčtován úbytek peněžních prostředků (výše rozdílu mezi leasingovou splátkou                      

a skutečnou reálnou hodnotou) a zisk (gain, výše rozdílu mezi skutečnou a odhadovanou 

reálnou hodnotou). 

 

 

 

 

 

                                                             
43 MLÁDEK, Robert. Světové účetnictví IFRS US GAAP. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. 1 díl. Praha: Linde Praha, 

2005. 415 s. ISBN 80-7201-519-2. Rozvaha / dlouhodobý majetek / nehmotný majetek / leasing / účetní postup, 

s. 252. 
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3. Leasing v účetní závěrce z pohledu české 

účetní legislativy a IAS/IFRS 

Sestavení účetní závěrky je vrcholem účetních prací v účetní jednotce za celé účetní 

období a je nejdůležitějším výstupem z účetnictví. Před jejím sestavením probíhá v průběhu 

účetního období nespočet účetních operací, které má povinnost účetní jednotka zachytit do 

svého účetnictví dle požadavků a zásad příslušných účetních předpisů. Taktéž je nutno 

provést uzávěrkové operace, které zahrnují provádění inventarizací, posouzení změn 

v ocenění majetku a závazků a mnoho dalších činností. 

Cíl účetní závěrky, uvedený v ČÚP v ZoÚ a v IFRS v Koncepčním rámci, je 

definován obdobně, avšak účetní postupy a metody, jak tohoto cíle dosáhnout, jsou už u 

těchto dvou systému značně rozdílné. Výsledkem je koneckonců odlišný výsledek 

hospodaření nejen běžného období, ale i minulých let, jiná ocenění a struktura aktiv a závazků 

a z toho vyplývající jiná bilanční suma. 

Majetek pořizovaný formou finančního leasingu s následnou koupí najaté věci je 

považován za jeden z faktorů, který způsobuje rozdíl výsledné bilanční sumy. Tento nesoulad 

je daný zejména následujícími skutečnostmi: 

a) česká účetní legislativa je dle § 7 odst. 2 ZoÚ založena na respektování právní formy 

jednotlivých transakcí, což se odráží i do účetního výkaznictví. Naproti tomu 

Koncepční rámec IFRS uvádí, že pro hodnocení a prezentaci transakcí je nutné brát 

v úvahu jejich obsah a ekonomickou realitu a nikoliv právní formu, 

b) existuje základní koncepční odlišnost v tom smyslu, že česká účetní legislativa 

neobsahuje definice jednotlivých elementů finančních výkazů, zatímco Koncepční 

rámec IFRS tyto elementární prvky jasně vymezuje, 

c) primárními uživateli „českých“ účetních závěrek jsou státní orgány, pro které má 

účetní závěrka funkci prostředníka kontroly. Účetní závěrky zpracované v souladu 

s IFRS jsou určeny především poskytovatelům výpůjčního kapitálu                  

(investorům, věřitelům atd.), neboli subjektům, které je potřebuji k uskutečňování 

svých ekonomických rozhodnutí, 

d) s bodem a) a c) do jisté míry souvisí i skutečnost, že účetnictví dle ČÚP je z velké 

míry daňově ovlivňováno (důkazem jsou daňové požadavky na finanční leasing            

a s tím související daňová uznatelnost leasingových splátek). Z tohoto důvodu 
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účetnictví nemůže věrně zobrazovat ekonomickou realitu a slouží tak bezvýhradně 

k tomu, aby mohl být po určitých úpravách účetního výsledku hospodaření vykázán 

základ daně z příjmů. IFRS je ryze účetním systémem nepokřivený daňovými 

hledisky, 

e) předmět finančního leasingu dle IFRS zaevidovaný v rozvaze nájemce v souladu s 

dikcí IAS 17 se následně po dobu použitelnosti řídí standardem IAS 16, který 

umožňuje předmět finančního leasingu přecenit na reálnou hodnotu (v případě volby 

modelu přecenění). ČÚP žádné přecenění na reálnou hodnotu u tohoto druhu majetku 

nepovolují (majetek podléhající finančnímu leasingu je evidován v rozvaze 

pronajímatele, nikoliv u nájemce jako v případě IFRS), 

f) v rámci prvního převodu „české“ účetní závěrky na IFRS, upraveného standardem 

IFRS 1 - První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, má nájemce 

povinnost zařadit k datu přechodu na IFRS
44

 do zahajovací rozvahy dle IFRS (resp. 

k datu první účetní závěrky podle IFRS
45

) předmět finančního leasingu včetně 

souvisejícího závazku z finančního leasingu (tituly pro odloženou daň), který dle ČÚP 

vykazoval doposud ve své rozvaze pronajímatel (ten v rámci prvního převodu 

překlasifikuje předmět finančního leasingu na pohledávku), a zrušit případný účet 

Náklady příštích období (rovněž titul pro odloženou daň). Následně je nájemce (ale 

samozřejmě i pronajímatel) povinen zachytit jednotlivé účetní operace související 

s finančním leasingem do svých účetních výkazů v souladu s příslušnými standardy 

IFRS (viz předcházející kapitola). 

Tato kapitola vychází ze znalostí z předchozí kapitoly, v níž je podrobně vysvětlen 

postup účtování různých případů v průběhu účetního období souvisejících s finančním 

leasingem v souladu s ČÚP a IFRS u nájemce. Je zaměřena již jen na konečné teoretické 

promítnutí těchto případů do účetní závěrky zpracované nájemcem k rozvahovému dni 

v souladu s ČÚP a IFRS.  

Začnou-li některé účetní jednotky (nájemci), zpracovávající účetní závěrku jen 

v souladu s ČÚP, naplňovat požadavky stanovené § 19a ZoÚ, tak musejí pro účtování            

a sestavování účetní závěrky začít využívat zároveň i IFRS. Z této povinnosti vyplývá pro 

nájemce řada úprav v oblasti finančního leasingu, které musí při přechodu na IFRS ve svých 

účetních výkazech provést, a které jsou rovněž náplní této kapitoly.  

                                                             
44 Datum přechodu na IFRS je začátek nejbližšího období, za které společnost prezentuje plné srovnávací 

informace ve své první účetní závěrce podle IFRS. 
45 První účetní závěrka podle IFRS je první roční účetní závěrka, ve které společnost přijímá IFRS explicitním            

a bezvýhradným prohlášením o souladu s IFRS. 
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3.1. Finanční leasing v „české“ účetní závěrce 

Z předešlého textu je zřejmé, že dodržení správného postupu účtování finančního 

leasingu podle ČÚP (brán je v potaz pouze první způsob účtování uvedený v                             

kap. 2.6.1., neboť druhý způsob je v rozporu s účetními předpisy) vede u nájemce 

k podhodnocení jak hodnoty majetku, který využívá k podnikatelské činnosti, tak i 

skutečných závazků a tím i k omezení vypovídací schopnosti rozvahy (jeden ze zdrojů 

kreativního účetnictví).  

I přes značné podhodnocení majetku nájemce, lze v jeho aktivech nalézt určité 

položky, které souvisejí s finančním leasingem. V úvahu přicházejí všechny tři druhy formy 

akontací, které jsou v závislosti na svém druhu účtovány na příslušný aktivní účet                   

a snižovány v souladu se svou podstatou. I nájemcem provedené technické zhodnocení na 

předmětu finančního leasingu, za předpokladu souhlasu pronajímatele a dosažení stanoveného 

hodnotového limitu, je evidováno v aktivech s možností účetního i daňového odepisování. Po 

řádném ukončení smlouvy o finančním leasingu i předčasném ukončení s odkupem předmětu 

leasingu se předmět leasingu může objevit na odpovídajícím aktivním účtu, jestliže přesáhne 

stanovený hodnotový limit. Na druhé straně se v pasivech nájemce může objevit závazek 

vzniklý z titulu náhrady škody v případě předčasného ukončení bez odkupu předmětu 

leasingu. Lze najít řadu dalších operací majících dopad na rozvahu nájemce, ale v zásadě 

můžeme říci, že finanční leasing se v ČÚP z důvodů počátečního zaevidování předmětu 

leasingu a souvisejícího závazku v podrozvahové evidenci vykazuje výsledkově a nikoliv 

v rozvaze nájemce jako v případě IFRS.  

Tento výrazný nedostatek české účetní legislativy v oblasti účtování a vykazování 

finančního leasingu, který vychází mj. i z absence samostatné komplexní účetní úpravy 

leasingu, která je nahrazena ve velké míře úpravou prostřednictvím daňové legislativy, je 

alespoň částečně zmírněn požadavkem na zveřejnění důležitých informací týkajících se 

finančního leasingu v příloze k účetní závěrce.  

Nájemce má povinnost zveřejnit v příloze k účetní závěrce: 

 celkovou výší závazků, které nejsou uvedeny v rozvaze, a  

 důležité informace týkající se majetku a závazků (jako příklad je uveden pronájem 

majetku).
46

  

                                                             
46§ 39 odst. 7 a 9  VPU 
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Pro splnění těchto požadavků používá nájemce řádně vedenou podrozvahovou 

evidenci. 

Inspiraci by nájemce mohl najít i v dnes již neplatném opatření                                     

čj. 281/97 417/2001, které určovalo obsah účetní závěrky pro podnikatele. Toto opatření 

stanovovalo pro nájemce, který pořizoval dlouhodobý hmotný majetek formou finančního 

leasingu, povinnost uvést v příloze v úhrnné výši: 

 součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného trvání leasingu, 

 skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního leasingu ke konci rozvahového dne, 

 rozpis částky budoucích plateb z titulu finančního leasingu podle faktické doby splatnosti 

např. takto: 

- splatné do jednoho roku, 

- splatné po jednom roce. 

Nájemce by měl vždy pamatovat a při rozhodování o rozsahu zveřejňovaných 

informací brát zřetel na požadavky externích uživatelů účetní závěrky. 

Povinné součásti účetní závěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Ale před 

samotným sestavením účetní závěrky je důležitá řada operací probíhající jako součást jejího 

harmonogramu, které souvisí s finančním leasingem a které pro naplnění věrného a poctivého 

obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky je nezbytné provést
47

: 

1) první etapou je provedení řádné inventarizace, pomocí které se zjistí, zda stav majetků 

(předmětů leasingu) a závazků souvisejících s leasingem vedených v podrozvahové 

evidenci nájemce (účetní stav), odpovídá provedené fyzické a dokladové inventuře 

(skutečný stav). Je-li zjištěn nesoulad (inventarizační rozdíl např. v podobě již 

neexistujícího předmětu leasingu nebo závazku z finančního leasingu, případně změn 

podmínek leasingové smlouvy atd.), tak je nutno jej odpovídajícím způsobem vyčíslit 

a zaúčtovat (např. vyřazení, odúčtování z podrozvahové evidence MD 799 a D 7xx). 

Inventarizací ověříme i zůstatek účtu Náklady příštích období, kde byla na počátku 

leasingu zaúčtována např. první zvýšená splátka, jestli odpovídá realitě. 

2) Následuje daňová analýza, kterou zjistíme např., zda zaúčtování jednotlivých 

leasingových splátek a alikvotní části první zvýšené splátky v průběhu účetního 

období do daňových nákladů proběhlo v souladu se ZDP (viz kap. 2.5.1.). V případě 

                                                             
47 CARDOVÁ, Zdenka. Harmonogram účetní závěrky. Účetnictví v praxi, 2011, č. 10, str. 21 – 26. 
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nesplnění podmínek je nutno odpovídajícím způsobem upravit účetní výsledek 

hospodaření na daňový základ. 

3) Na základě výsledku daňové analýzy je zaúčtována splatná a odložená daňová 

povinnost. 

4) Jakmile jsou zaúčtovány všechny účetní případy související časově a věcně s daným 

účetním obdobím, lze přistoupit k technicko-účetní záležitosti - k účetním operacím 

souvisejících s uzavřením účetních knih. Zjistí se obraty stran MD a D jednotlivých 

účtů a jejich konečné zůstatky. O těchto konečných zůstatcích pak účetní jednotka v 

rámci účetní uzávěrky účtuje podvojným účetním zápisem na závěrkové účty 

následujícím způsobem: 

 konečné stavy účtů nákladů se přeúčtují na vrub (tj. na stranu MD) příslušného účtu 

účtové skupiny 71 - Účet zisků a ztrát (např. MD 710/D 5xx), 

 konečné stavy účtů výnosů se přeúčtují ve prospěch (tj. na stranu DAL) příslušného 

účtu účtové skupiny 71 - Účet zisků a ztrát (např. MD 6xx/D 710), 

 konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují na vrub konečného účtu rozvažného 

(např. MD 702/D aktiva), 

 konečné zůstatky pasivních účtů se přeúčtují ve prospěch konečného účtu rozvažného 

(např. MD pasiva/D 702), 

 zůstatek účtu účtové skupiny 71 - Účet zisků a ztrát, tj. účetní výsledek hospodaření se 

přeúčtuje v případě ztráty na vrub konečného účtu rozvažného                                

(např. MD 702/D 710), v případě zisku ve prospěch konečného účtu rozvažného (např. 

MD 710/D 702). 

Pro úplnost harmonogramu účetní závěrky lze uvést, že po jejím sestavení v plném 

nebo zjednodušeném rozsahu může následovat audit účetní závěrky za předpokladu naplnění 

podmínek stanovených v § 20 ZoÚ. Dále je na programu odevzdání daňového přiznání 

společně s účetní závěrkou místně příslušnému finančnímu úřadu, vyhotovení výroční zprávy 

v souladu s § 21 ZoÚ a posledním bodem programu je zveřejnění údajů z účetní závěrky 

jedním ze způsobů uvedených v §21a ZoÚ. 

3.2. Aplikace standardu IFRS 1 a její dopad do oblasti 

leasingu 

Standard IFRS 1 je standardem, který je aplikován v situaci, kdy společnosti poprvé 

přechází z původní národní účetní legislativy na IFRS a který po nich vyžaduje, aby při 
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přípravě zahajovací rozvahy podle IFRS a po všechna období zahrnutá v první účetní závěrce 

podle IFRS použily stejné účetní postupy, které budou v souladu s každým IFRS účinným 

k rozvahovému dni první účetní závěrky podle IFRS. Zahajovací rozvaha musí být sestavena 

tak, jako by IFRS účinné k datu první účetní závěrky podle IFRS bývaly byly vždy 

aplikovány.
48

 

První účetní závěrka podle IFRS musí obsahovat účetní výkazy minimálně za dvě 

účetní období a při jejím sestavení musí být aplikována znění standardů, která jsou účinná 

k datu konečné rozvahy. Pokud se například společnost rozhodne pro přechod na IFRS k              

31. 12. 2013, musí povinně sestavit účetní závěrku pokrývající nejenom rok 2013, ale i rok 

2012 včetně zahajovací rozvahy k 1. 1. 2012 a na její sestavení aplikovat verze standardů 

účinné k 31. 12. 2013.
49

 

Při aplikaci standardu IFRS 1 je v oblasti finančních leasingů nutné v zahajovací 

rozvaze nájemce provést následující změny: 

 Zařadit majetek, který je (byl) předmětem finančního leasingu a k datu zahajovací 

rozvahy není dle IFRS plně účetně odepsán. Lze jej zařadit buď v zůstatkové ceně (tj. 

nájemce musí dle IAS 17 určit, jakou pořizovací cenu by měl předmět leasingu k datu 

zahájení leasingu, resp. vypočítat současnou hodnotu minimálních leasingových 

splátek a porovnat ji s fair value na počátku leasingu, vybrat nižší částku a od ní 

následně odečíst úhrn oprávek k předmětu leasingu) nebo lze využít tzv. dobrovolné 

výjimky uvedené v IFRS 1 a ocenit předmět leasingu v reálné hodnotě (domnělé 

pořizovací náklady). Jestliže nájemce zvolí reálnou hodnotu, tak musí zároveň 

rozhodnout, který model oceňování v rámci IAS 16 zvolí. Zvolí-li pro následné 

oceňování model pořizovací ceny, tak vykáže rozdíl z přecenění při prvním převodu 

v nerozdělených ziscích a v případě volby modelu přecenění je rozdíl vykázán jako 

přírůstek do fondu z přecenění.   

 Pokud není finanční leasing ještě k datu zahajovací rozvahy plně splacen, je potřeba 

na straně pasiv doplnit závazek z finančního leasingu, a to v diskontované hodnotě 

budoucích minimálních leasingových splátek. 

                                                             
48 KRUPOVÁ, Lenka; VAŠEK, Libor; ČERNÝ R., Michal. IAS/IFRS - Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví.     1. vyd. Praha: VOX, 2005. 1050 s. ISBN 80-86324-44-3. IFRS 1 - První přijetí Mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví, s. 756. 
49 Taktéž jako v poznámce č. 48. 
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 Zároveň je potřeba vyloučit ze zahajovací rozvahy nerozpuštěný zůstatek účtu 

Náklady příštích období, kde nájemce v rámci ČÚP účtoval na začátku leasingu 

první zvýšenou splátku a jejíž ponechání v rozvaze by bylo v rozporu s IFRS. 

Veškeré tyto úpravy v zahajovací rozvaze podle IFRS jsou účtovány proti 

nerozděleným ziskům minulých let a důležité je také neopomenout, že tyto úpravy povedou 

k vykázání odložené daně z titulu odlišné daňové základny a účetní hodnoty majetku                   

a závazku (aplikace požadavků IAS 12 - Daně ze zisku) vykázaného v rozvaze dle IFRS.  

IAS 12 přináší při analýze přechodných rozdílů a vzniku odložené daně základní 

princip, který má být použit
50

: 

 Nájemce musí uznat odložený daňový závazek (zdanitelný přechodný rozdíl), když má 

zpětné získání účetní hodnoty aktiva za následek daňové platby vyšší oproti            

případu, kdy by tyto události neměly daňové důsledky. 

 Nájemce musí uznat odloženou daňovou pohledávku (odčitatelný přechodný              

rozdíl), jestli má úhrada účetní hodnoty závazku za následek daňové platby menší 

oproti případu, kdy by tyto události neměly daňové důsledky. 

Je nezbytné porovnat hodnotu aktiva či závazku v rozvaze (účetní hodnotu) s daňovou 

základnou, která představuje částku přiřaditelnou danému aktivu či závazku při výpočtu 

daňového základu. Vzniklý nesoulad mezi těmito hodnotami je výsledkem přechodného 

rozdílu, který následně vynásobíme daňovou sazbou platnou pro následující účetní období. 

Tímto výpočtem získáme odložený daňový závazek, který musí nájemce vždy vykázat nebo 

odloženou daňovou pohledávku, jejíž vykázání je možné jen za předpokladu, že v budoucím 

období nájemce dosáhne dostatečného zdanitelného zisku. Pokud není tento předpoklad 

naplněn, tak nájemce odloženou daňovou pohledávku nevykáže a jen v příloze k účetní 

závěrce zveřejní informaci o existenci odčitatelných přechodných rozdílů. V úvahu přicházejí 

další situace, kdy je možno odloženou daňovou pohledávku vykázat alespoň v omezené výši 

(viz IAS 12). Za podmínek stanovených IAS 12 může nájemce kompenzovat odloženou 

daňovou pohledávku a odložený daňový závazek a účtovat jen o výsledné odložené daňové 

pohledávce nebo o odloženém daňovém závazku. 

V zahajovací rozvaze podle IFRS nájemce výslednou odloženou daň (položka 

zahrnuta mezi dlouhodobé závazky v případě odloženého daňového závazku nebo 

dlouhodobé pohledávky v případě odložené daňové pohledávky), vypočtenou ze všech 

                                                             
50 KRUPOVÁ, Lenka; VAŠEK, Libor; ČERNÝ R., Michal. IAS/IFRS - Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví.     1. vyd. Praha: VOX, 2005. 1050 s. ISBN 80-86324-44-3. IAS 12 - Daně ze zisku, s. 176. 
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přechodných rozdílů a pomocí daňové sazby pro následující období, vykáže proti 

nerozděleným ziskům minulých let (rozvahový způsob). K datu účetní závěrky prvního roku 

účtování o odložené dani se znovu vypočte odložená daň, ale tentokrát z rozvahových stavů 

k 31. 12. běžného období. Tato částka se již neúčtuje. Jen se vykáže výsledkově rozdíl mezi 

počátečním stavem a konečným stavem odložené daně. Odložený daňový závazek se účtuje 

na vrub účtu „Náklady na daň z příjmu“ a ve prospěch pasivního účtu „Odložený daňový 

závazek“. V případě odložené daňové pohledávky se účtuje na vrub aktivního účtu „Odložená 

daňová pohledávka“ a ve prospěch účtu „Náklady na daň z příjmu“. V následujících letech 

nájemce účtuje zvýšení nebo snížení odložené daně meziročně vypočtené ze všech 

přechodných rozdílů na příslušném aktivním či pasivním účtu odložené daně.  

Nájemci musí navíc dle IFRS 1 v příloze k první účetní závěrce podle IFRS vysvětlit 

dopad prvního převodu na finanční situaci, finanční výkonnost a cash flow, aby uživatelé 

účetní závěrky mohli pochopit podstatné úpravy ve zmíněných výkazech. Pro vysvětlení 

dopadu prvního převodu v oblasti finančních leasingů je nutné provést mj. porovnání 

následujících položek:
51

 

 Porovnání vlastního kapitálu společnosti dle ČÚP a IFRS k datu sestavení zahajovací 

rozvahy podle IFRS a ke konci posledního období prezentovaného dle ČÚP. 

 Porovnání zisků nebo ztrát vykázaných za poslední období v poslední účetní závěrce 

sestavené dle ČÚP se ziskem nebo ztrátou podle IFRS za stejné období. 

Jednou z cest dodržení tohoto požadavku může být sestrojení převodní tabulky
52

, jejíž 

podstata spočívá v přepsání české rozvahy (výsledovky) do tabulkového kalkulátoru MS 

Excel a v následné úpravě položky po položce, dokud není splněna základní bilanční rovnice. 

Pokládám za důležité ještě upozornit, jestliže nájemce ve své zahajovací rozvaze podle 

IFRS použije reálnou hodnotu jako domnělé pořizovací náklady předmětu leasingu, tak 

zveřejní ve své první účetní závěrce podle IFRS pro tuto položku na řádku zahajovací rozvahy 

podle IFRS následující: 

 úhrn reálné hodnoty a 

 úhrn úprav účetní hodnoty vykázané podle ČÚP. 

                                                             
51 JÍLEK, J; SVOBODOVÁ, J. ÚČETNICTVÍ podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2012. 2. 

vyd. Praha: GRADA publishing, 2012. 448 str. ISBN 978-80-247-4255-7. Kapitola 2, Shrnutí mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví, str. 234. 

 
52 KRUPOVÁ, L; VAŠEK, l; ČERNÝ, M. IAS/IFRS Mezinárodní účetní standardy. 1. vyd. Praha: VOX, 2005. 

1050 s. ISBN 80-86324-44-3. IFRS 1 - První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, s. 779. 
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Sestavení přílohy k první účetní závěrce v souladu s IFRS a k všem následujícím 

účetním závěrkám je velmi pracné a oproti „české“ příloze je příloha podle IFRS mnohem 

obsáhlejší a podrobnější. Nájemce musí splnit veškeré požadavky na zveřejnění, které jsou 

obsaženy v jednotlivých dikcích standardů IFRS, pokud má pro ně věcnou náplň. V úvahu 

přicházejí především standardy IAS 17, IAS 16, IAS 12, IAS 1, IAS 7, IAS 36 a IFRS 1. 

Zároveň musí nájemce popsat účetní politiku aplikovanou na leasingy. 

3.3. Finanční leasing v účetní závěrce po prvním účetním 

období podle IFRS 

V následujících účetních obdobích, po zpracování první účetní závěrky podle               

IFRS, nájemce pokračuje v postupném systematickém účtování finančního leasingu 

způsobem, jako by „nedošlo“ k převodu účetní závěrky a nájemce účtoval v souladu s IFRS 

od svého počátku (výjimkou mohou být zmíněné domnělé pořizovací náklady, neboli reálná 

hodnota předmětu leasingu stanovená v zahajovací rozvaze podle IFRS, která je základem pro 

účetní odepisování). 

Nájemce pokračuje v účetním odepisování předmětu leasingu dle IAS 16, ve výpočtu 

a účtování odložené daně v souladu s IAS 12, amortizuje závazek z leasingu, účtuje o 

nákladovém úroku, pravidelně provádí impairment test dle IAS 36, posuzuje následné výdaje 

a účtuje o nich v souladu s jejich podstatou a v neposlední řadě např. o refundaci nákladů 

pronajímateli nebo o podmíněném nájemném. To je jen výčet základních situací, se kterými 

se nájemce může v oblasti finančního leasingu setkat a které byly již podrobně vysvětleny 

v kap. 2. 7. 

Při vstupu do nového leasingového vztahu postupuje nájemce způsobem uvedeným 

v kap. 2. 7. (oproti situaci v rámci prvního převodu dle standardu IFRS 1 je rozdíl v tom 

smyslu, že zařazení předmětu leasingu a závazku z leasingu do rozvahy nájemce se neúčtuje 

proti nerozděleným ziskům minulých let, ale souvztažně proti sobě).  

V kap. 2. 7. není vysvětlena problematika odložené daně, která nutně vzniká 

v souvislosti s účtováním finančního leasingu podle IFRS (rozdíl mezi účetní hodnotou             

a daňovou základnou předmětu leasingu a závazku z leasingu). K odložené dani se přistupuje 

obdobným způsobem, jak je uvedeno v kap. 3. 2. Odlišnost je v tom, že k prvotnímu 

zaúčtování výsledné odložené daně se nepřistupuje rozvahovým způsobem (účtování proti 

nerozděleným ziskům minulých let v zahajovací rozvaze podle IFRS v rámci prvního převodu 

dle IFRS 1), ale výsledkově (v případě odloženého daňového závazku se účtuje na vrub účtu 
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„Náklady na daň z příjmu“ a ve prospěch pasivního účtu „Odložený daňový závazek“, naproti 

tomu v případě odložené daňové pohledávky se účtuje na vrub aktivního účtu „Odložená 

daňová pohledávka“ a ve prospěch účtu „Náklady na daň z příjmu“). 

Stejně jako první účetní závěrka podle IFRS, tak i všechny následující účetní závěrky 

sestavené podle IFRS musí splňovat obecné požadavky kladené na ně Koncepčním            

rámcem, standardem IAS 1 a IAS 7 - Výkazy peněžních toků.   

K datu sestavení účetní závěrky podle IFRS je nájemcem v rozvaze vykazována netto 

hodnota předmětu leasingu, zůstatek závazku z leasingu, který bude podle IAS 1 rozčleněn na 

krátkodobou a dlouhodobou část a odložený daňový závazek, resp. odložená daňová 

pohledávka v závislosti na výsledném kompenzovaném přechodném rozdílu. Ve výsledovce 

se objeví úrokové náklady, odpisy a odložená daň, popřípadě podmíněné nájemné                    

a náklady, které nájemce refunduje pronajímateli (například pojistné). V rozvaze                            

a výsledovce nájemce se mohou objevit další položky v závislosti na situacích, které mohou 

nastat v souvislosti s finančním leasingem. 

Rozvaha i výsledovka by měla obsahovat sloupec „poznámka“, jehož jednotlivé 

řádky pořadovým číslem odkazují na část přílohy, kde je daná položka podrobně rozebrána 

podle požadavku příslušných standardů IFRS
53

. 

Každá účetní závěrka podle IFRS se skládá ze čtyř povinných výkazů (výkazu o 

finanční pozici, výkazu o úplném výsledku za období skládající se z výsledovky a výkazu 

souhrnného výsledku hospodaření, výkazu o peněžních tocích a výkazu změn vlastního 

kapitálu) a přílohy. V kapitole 4 je analyzován dopad finančního leasingu na výkaz o finanční 

pozici, výkaz o úplném výsledku a na přílohu. 

 

 

 

 

 

                                                             
53 KRUPOVÁ, Lenka; VAŠEK, Libor; ČERNÝ R., Michal. IAS/IFRS - Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví.     1. vyd. Praha: VOX, 2005. 1050 s. ISBN 80-86324-44-3. Převod účetní závěrky z české 

legislativy na IAS/IFRS, s. 897. 



 
 

63 
 

4. Analýza a zhodnocení specifických 

dopadů leasingu 

Tato kapitola je rozdělena na dvě části. První část je věnována vícekriteriální analýze 

variant. Tento druh modelu pro vícekriteriální rozhodování za jistoty, spadající do oblasti 

operační analýzy, využiji k výběru leasingové společnosti, která s ohledem na zvolený soubor 

kritérií poskytuje nejvýhodnější a nejflexibilnější podmínky a prostředí pro uzavření smlouvy 

o finančním leasingu a bude tudíž optimální variantou. Na základě nabídky na finanční 

leasing od leasingové společnosti, která byla vybrána pomocí vícekriteriální analýzy, je v 

druhé části znázorněno účtování operací souvisejících s finančním leasingem a jejich 

vykazování v účetních závěrkách nájemce ve zvolených letech trvání leasingové smlouvy 

v souladu s ČÚP. Následně v důsledku aplikace IFRS 1 je vysvětlen dopad převodu účetní 

závěrky nájemce z ČÚP na IFRS do oblasti finančního leasingu. Nastíněna je i základní 

metodika účtování finančního leasingu podle IFRS v letech následujících po prvním přechodu 

na IFRS. 

4.1. Vícekriteriální analýza variant financování 

Při rozhodování za jistoty, kam se vícekriteriální analýza řadí, lze v podstatě 

postupovat následujícím způsobem: 1. vymezení cíle; 2. tvorba variant; 3. stanovení kritérií 

rozhodování a jejich vah; 4. hodnocení jednotlivých variant dle zvolených metod; 5. určení 

výsledné varianty.
54

  

Volba optimální varianty je subjektivní záležitostí, neboť závisí na postoji 

rozhodovatele a jeho preferencích.  Ty jsou vyjádřeny pomocí souboru kritérií a jejich 

stanovených vah, na základě kterých je za využití zvolených metod vícekriteriálního 

hodnocení variant vybrána optimální varianta. 

4.1.1. Vymezení cíle 

Cílem tohoto specifického rozhodovacího postupu je výběr jedné ze čtyř leasingových 

společností, která nabízí obecně nejvýhodnější a nejflexibilnější podmínky a prostředí pro 

potenciální uzavření smlouvy o finančním leasingu. 

 

                                                             
54 FOTR, J.; ŠVECOVÁ, L. Manažerské rozhodování, postupy, metody a nástroje.    2. přeprac.  vyd. Praha: 

Ekopress, 2010. 474 s. ISBN 978-80-86929-59-0. Kapitola 4, Hodnocení variant rozhodování, s. 170. 
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4.1.2. Tvorba variant 

Jednotlivé varianty, označované Vi, kde i = 1, 2, …, m a m je počet                    

variant, vyjadřují vybrané leasingové společnosti. 

V1 = ČSOB leasing, a. s. 

V2 = VB Leasing, spol. s r. o.  

V3 = UniCredit Leasing CZ, a. s. 

V4 = UNILEASING, a. s. 

4.1.3. Volba kritérií 

Volba kritérií hraje v rozhodovacím procesu zásadní roli. V této DP jsou volena           

tak, aby sloužila k objektivnímu posouzení jednotlivých variant. Kritéria jsou značena Kj, kde 

j = 1, 2, …, n a n je počet kritérií.   

1) Leasingový koeficient (K1) 

Je poměrové číslo, které ukazuje, o kolik více nájemce zaplatí za pořízení vozu na 

leasing ve srovnání s pořízením tohoto vozu za hotové. Obecně vzato by se do čitatele mělo 

započítat všechno, co v leasingu zaplatíte vč. DPH (bez pojištění), a do jmenovatele cenu 

vozu vč. DPH.
55

 

Toto kritérium je možno považovat za minimalizační, nákladového typu, protože čím 

je nižší tento koeficient, tím méně přeplatíme pořízením auta formou leasingu oproti pořízení 

auta za hotové. Zároveň se jedná o kvantitativní kritérium.  

Z hlediska srovnatelnosti a zajištění prokazatelné vypovídací schopnosti tohoto 

koeficientu je řešena výchozí situace, kdy jsem vybral financování nákladní dodávky IVECO 

Daily 35S12 2.3, furgon, rok výroby 2012, za pořizovací cenu 578 357,-- Kč bez 21 % DPH 

s počáteční 30 % akontací a dobou splácení 54 měsíců.  

2) Minimální možná výše požadované akontace (K2) 

Jde o finanční částku ve většině případů určenou procentem z celkové ceny pořizované 

věci, která je placená předem při zahájení leasingu. V tomto významu se objevují také 

                                                             
55 Leasingový koeficient [online]. Poslední aktualizace 2010 [cit. 2013-03-02]. Dostupný z: 

http://www.mesec.cz/pujcky/leasing/pruvodce/leasingovy-koeficient/ 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/evropska-cestovni-pojistovna/10835473?rtype=V&rmain=7861058&ritem=10835473&rclanek=11688353&rslovo=424322&showdirect=1
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označení mimořádná, nultá či jen zvýšená splátka. Slouží k zajištění právních nároků 

leasingového pronajímatele v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy.
56

 

Jde opět o minimalizační a kvantitativní kritérium. 

3) Maximální stáří auta od data výroby, na které je možno využít finanční leasing 

(K3) 

Kvantitativně maximalizační kritérium. 

4) Maximální možná délka trvání smlouvy o finančním leasingu (K4) 

Povahou jde opět o maximalizační a kvantitavní kritérium. 

5) Minimální částka předmětu, od které je možno využít finanční leasing (K5)  

Kvantitativní minimalizační kritérium. 

6) Image leasingové společnosti (K6) 

V tomto případě jde o subjektivní psychologické vnímání dané leasingové  

společnosti, a tudíž jde o kvalitativní kritérium. Použita je ordinální stupnice měření            

kritérií, kdy je stanoveno pořadí výhodnosti variant ve stupních výborné, dobré a špatné.  

7) Přehlednost a kompletnost informací na internetových stránkách, ochota 

zaměstnanců (K7) 

U tohoto kritéria je uplatněn stejný postup jako v předchozím případě. 

Těchto sedm vybraných kritérií je relevantní z hlediska naplnění vymezeného cíle. 

Ostatní kritéria nepovažuji za důležitá. Konkrétní hodnoty všech zvolených kritérií v členění 

dle jednotlivých leasingových společností uvádím v následující tabulce. 

 K1 K2 (%) K3 (rok) K4 (měsíc) K5 (Kč) K6 K7 

V1 1,1592 0 10 84 70000 Výborné Dobré 

V2 1,1453 0 9 72 50000 Výborné Výborné 

V3 1,1361 20 8 84 75000 Dobré Dobré 

V4 1,1401 10 12 60 25000 Dobré Špatné 

Tab. 4.1 Seznam leasingových společností včetně hodnot kritérií 

Hodnocení variant podle kvalitativních kritérií K6 a K7 je nutno kvantifikovat pomocí 

ohodnocení pořadím, abychom vytvořili kvantifikovanou kriteriální matici, která je 

směrodatná pro provádění dalších výpočtů. Pokud jsou dvě varianty hodnoceny stejně, tak jim 

je přiděleno průměrné pořadové číslo. 

                                                             
56 Akontace. Na Wikepedia: otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, 

2001-, poslední akutalizace 18. března 2013 [cit. 2013-03-05]. Dostupný z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Akontace 
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 K1 K2 (%) K3 (rok) K4 (měsíc) K5 (Kč) K6 K7 

V1 1,1592 0 10 84 70000 1,5 2,5 

V2 1,1453 0 9 72 50000 1,5 1 

V3 1,1361 20 8 84 75000 2,5 2,5 

V4 1,1401 10 12 60 25000 2,5 4 

Tab. 4.2 Kvantifikovatelná kriteriální matice leasingových společností 

4.1.3.1. Stanovení vah kritérií 

Výchozím krokem k využití metod vícekriteriálního rozhodování je stanovení vah 

jednotlivých kritérií hodnocení. Tyto váhy jsou číselně vyjádřeným odrazem jejich 

významnosti (čím vyšší váha, tím je kritérium významnější).  

Výsledné váhy jsou subjektivně ovlivněny, a to jednak vlivem použité                

metody, jednak subjektem (autorem DP), který váhy pomocí určité metody stanovuje. Tento 

subjektivní vliv lze v praxi diverzifikovat např. zvýšením počtu rozhodovatelů. V případě DP 

to však není vhodný postupu, vzhledem k tomu, že se jedná o určitý důkaz, že je student 

schopen pracovat především samostatně a na odborné úrovni. Z tohoto důvodu se alespoň 

částečně pokusím tento negativní vliv eliminovat tím, že pro stanovení výsledných vah kritérií 

použiji aritmetický průměr vah jednotlivých kritérií zjištěných pomocí dvou metod (Saatyho 

metoda, stanovení vah kompenzační metodou). 

4.1.3.1.1.  Saatyho metoda stanovení vah kritérií 

Saatyho metoda je rozdělena do dvou kroků
57

: 

1) zjištění preferenčních vztahů pro každou dvojici kritérií (směr i velikost preference) a  

2) následné stanovení vah kritérií. 

Pro stanovení velikosti preference slouží Saatyho bodová stupnice s deskriptory 

uvedené v Tab. 4. 3. Je možné používat i mezistupně.  

Počet bodů Deskriptor 

1 Kritéria jsou stejně významná. 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé. 

5 První kritérium je dosti významnější než druhé. 

7 První kritérium je prokazatelně významnější než druhé. 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé. 

Tab. 4.3 Saatym doporučená bodová stupnice s deskriptory 

                                                             
57 FOTR, J.; ŠVECOVÁ, L. Manažerské rozhodování, postupy, metody a nástroje.    2. přeprac.  vyd. Praha: 

Ekopress, 2010. 474 s. ISBN 978-80-86929-59-0. Kapitola 4, Hodnocení variant rozhodování, s. 171. 
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Postup stanovení vah kritérií za pomoci Saatyho metody je následující: 

1) Postupně stanovíme velikosti preferencí jednotlivých dvojic kritérií uspořádaných 

v tabulce, kde v řádcích a sloupcích jsou zapsána dílčí kritéria hodnocení. Velikost 

preference vyjádříme vždy přiřazením určitého počtu bodů z bodové stupnice opatřené 

deskriptory uvedené v Tab. 4.3. 

Stanovíme maximální rozpětí (1 až 7 bodů), které odpovídá tomu, že nejvýznamnější 

kritérium K1 je maximálně sedmkrát významnější než nejméně významné kritérium K4. 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

K1 1 6 6 7 5 3 5 

K2 1/6 1 3 3 2 1/6 1/4 

K3 1/6 1/3 1 2 5 1/5 1/2 

K4 1/7 1/3 ½ 1 1/3 1/4 1/2 

K5 1/5 ½ 1/5 3 1 1/2 1 

K6 1/3 6 5 4 2 1 6 

K7 1/5 4 2 2 1 1/6 1 

Tab. 4.4 Preference dvojic v Saatyho metodě 

Pokud je kritérium uvedené v řádku významnější než kritérium uvedené ve              

sloupci, zapíše se do příslušného políčka počet bodů, kterými se vyjadřuje velikost preference 

kritéria v řádku vzhledem ke kritériu ve sloupci. Pokud je kritérium ve sloupci významnější 

než kritérium v řádku, zapíše se do příslušného políčka převrácená hodnota zvoleného počtu 

bodů.  

2) Aproximativní hodnoty vah kritérií stanovíme pomocí geometrických průměrů řádků 

Saatyho matice podle vzorce:       

                 
 
   

 
      (4.1) 

kde  sij preference i-tého kritéria k j-tému kritériu, 

n počet kritérií. 

Pro kritérium K1 pak platí b1 =               
 

 = 4,0825. 

Váhy se vypočítají normalizací hodnot bi dle vzorce:    

         
  

   
 
   

       (4.2) 

kde  bi … geometrický průměr řádků Saatyho matice. 
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Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 bi vi 

K1 1 6 6 7 5 3 5 4,0825 0,4168 

K2 1/6 1 3 3 2 1/6 1/4 0,7430 0,0759 

K3 1/6 1/3 1 2 5 1/5 1/2 0,6617 0,0676 

K4 1/7 1/3 ½ 1 1/3 1/4 1/2 0,3723 0,0380 

K5 1/5 1/2 1/5 3 1 1/2 1 0,6060 0,0619 

K6 1/3 6 5 4 2 1 6 2,4157 0,2466 

K7 1/5 4 2 2 1 1/6 1 0,9141 0,0933 

  9,7953 1 

Tab. 4.5 Saatyho matice s dopočtem geometrického průměru a vah kritérií 

4.1.3.1.2. Stanovení vah kompenzační metodou 

Postup stanovení vah kompenzační metodou je následující
58

: 

1) Představíme si dvě hypotetické varianty: 

 jedna bude mít nejhorší možné dopady vzhledem ke všem kritériím (viz sloupec 

označený x
0
 v Tab. 4.6., 

 druhá naopak nejlepší možné dopady vzhledem ke všem kritériím (viz sloupec 

označený x
*
 v Tab. 4.6. 

2) Určíme změnu u každého kritéria z nejméně preferované hodnoty na nejvýše 

preferovanou hodnotu - viz sloupec nazvaný „Změna“ v Tab. 4.6. 

3) Posoudíme významnost změn a stanovíme pořadí důležitosti daných kritérií - viz 

sloupec nazvaný „Pořadí“ v Tab. 4.6. Za důležitější považuji pokles leasingového 

koeficientu o 0,0231, než změnu image společnosti o jedno pořadí. 

4) Na základě stanoveného pořadí se určí významnost této změny - viz sloupec 

„Nenormovaná váha“ v Tab. 4.6. Změnu image společnosti o jedno pořadí si cením 

z 90 % jako změnu leasingového koeficientu o 0,0231.  

5) Výsledné váhy musí být znormovány tak, aby jejich součet byl roven jedné - viz 

poslední sloupec v Tab. 4.6. 

 

 

 

 

                                                             
58 FOTR, J.; ŠVECOVÁ, L. Manažerské rozhodování, postupy, metody a nástroje.    2. přeprac.  vyd. Praha: 

Ekopress, 2010. 474 s. ISBN 978-80-86929-59-0. Kapitola 4, Hodnocení variant rozhodování, s. 177. 
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Kritérium Jednotka x
0 

x
* 

Změna Pořadí 
Nenormovaná 

váha 

Normované 

váhy 

K1 číslo 1,1592 1,1361 0,0231 1 100 0,2632 

K2 % 20 0 20 5 40 0,1053 

K3 rok 12 8 4 4 50 0,1316 

K4 měsíc 60 84 24 7 10 0,0263 

K5 Kč 75000 25000 50000 6 30 0,0789 

K6 číslo 2,5 1,5 1 2 90 0,2368 

K7 číslo 4 1 3 3 60 0,1579 

  1 

Tab. 4.6 Stanovení vah kritérií na základě dopadů variant 

4.1.3.1.3. Výsledné váhy kritérií 

Pro zjištění výsledných vah jednotlivých kritérií použiji aritmetický průměr 

normovaných vah zjištěných Saatyho metodou a metodou kompenzační:   

          
      

 
       (4.3) 

kde VKi  výsledná váha i-tého kritéria, 

 vi váha i-tého kritéria dle Saatyho metody, 

 NVi váha i-tého kritéria stanovená kompenzační metodou. 

Kritérium vi NVi VKi 

K1 0,4168 0,2632 0,3400 

K2 0,0759 0,1053 0,0906 

K3 0,0676 0,1316 0,0996 

K4 0,0380 0,0263 0,0322 

K5 0,0619 0,0789 0,0704 

K6 0,2466 0,2368 0,2417 

K7 0,0933 0,1579 0,1256 

  1 

Tab. 4.7 Výsledné váhy kritérií 

4.1.4. Hodnocení variant dle zvolených metod  

V rámci výběru metod vícekriteriálního hodnocení variant vycházím z obecného 

tvrzení, že není vhodné spolehnout se na jedinou metodu, ale uplatnit více metod a ověřit si 

tak citlivost preferenčního uspořádání vzhledem k použitým metodám. Jedině tehdy, kdy 

určitá varianta zůstane stále na prvním místě, lze ji považovat za optimální variantu.  
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V souladu s výše uvedeným tvrzením jsem si vybral dva zástupce z metod 

vícekriteriální analýzy variant - metodu váženého součtu a metodu TOPSIS. Obě metody 

vyžadují kardinální informace, kriteriální matici (viz Tab. 4. 2.) a vektor vah kritérií                   

(viz Tab. 4. 7.), což je splněno. 

4.1.4.1. Metoda váženého součtu 

Vychází se z principu maximalizace užitku. Dosáhne-li varianta Vi podle kritéria j 

určité hodnoty yij, přináší tak uživateli užitek, který lze vyjádřit pomoci lineární funkce 

užitku. Celkový užitek je vyjádřen váženým součtem hodnot dílčích funkcí užitku
59

: 

               
 
                  (4.4) 

kde uj jsou dílčí funkce užitku jednotlivých kritérií, 

 vj váhy kritérií. 

Postup metody váženého součtu je následující: 

1) Výchozím bodem pro následující kroky je kriteriální matice, která je uvedena v           

Tab. 4. 2., doplněná o řádky s výslednými váhami kritérií z Tab. 4. 7. a o povahu 

kritérií. 

 K1 K2 (%) K3 (rok) K4 (měsíc) K5 (Kč) K6 K7 

V1 1,1592 0 10 84 70000 1,5 2,5 

V2 1,1453 0 9 72 50000 1,5 1 

V3 1,1361 20 8 84 75000 2,5 2,5 

V4 1,1401 10 12 60 25000 2,5 4 

váhy 0,3400 0,0906 0,0996 0,0322 0,0704 0,2417 0,1256 

povaha min min max max min min min 

Tab. 4.8 Kriteriální matice doplněná o váhy kritérií a jejich povahu 

2) Určíme ideální variantu h s ohodnocením (h1, …., hn) a bazální variantu d 

s ohodnocením (d1, …, dn). Ideální variantou je hypotetická nebo reálná varianta, která 

dosahuje ve všech kritériích současně nejlepší možné hodnoty. Bazální varianta je 

hypotetická nebo reálná varianta, jejíž ohodnocení je nejhorší podle všech kritérií.  

h = (1, 1361; 0; 12; 84; 25000; 1, 5; 1) d = (1, 1592; 20; 8; 60; 75000; 2, 5; 4) 

3) Vytvoříme standardizovanou kriteriální matici R, jejíž prvky získáme pomocí vzorce:

          
      

     
      (4.5) 

                                                             
59 BROŽOVÁ, H.; HOUŠKA, M; ŠUBRT, T. Modely pro vícekriteriální rozhodování.    1. vyd. Praha: 

Reprografické studio PEF ČZU, 2009. 178 s. ISBN 978-80-213-1019-3. Kapitola 2, Vícekriteriální analýza 

variant, s. 30. 
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Matice R již představuje matici hodnot funkce užitku z i-té varianty podle j-tého 

kritéria, protože prvky této matice jsou lineárně transformovanými kriteriálními hodnotami 

tak, že rij leží v 0;1. Potom bazální variantě odpovídá hodnota nula a ideální variantě 

hodnota jedna. 

 K1 K2 (%) K3 (rok) K4 (měsíc) K5 (Kč) K6 K7 

V1 0,00 1,00 0,50 1,00 0,10 1,00 0,50 

V2 0,60 1,00 0,25 0,50 0,50 1,00 1,00 

V3 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 

V4 0,83 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Tab. 4.9 Standardizovaná kriteriální matice R = (rij) 

4) Pro jednotlivé varianty vypočteme agregovanou funkci užitku, což je podklad pro 

určení pořadí variant:         

                     
 
         (4.6) 

 Užitek Pořadí 

V1 0,4841 3 

V2 0,7387 1 

V3 0,4350 4 

V4 0,4964 2 

Tab. 4.10 Pořadí variant podle metody váženého součtu 

4.1.4.2. Metoda TOPSIS 

Podstatou této metody je posouzení vzdálenosti variant od ideální a bazální varianty. Postup 

spočívá ve výpočtu následujících kroků
60

: 

1) Výchozím bodem je opět kriteriální matice uvedená v Tab. 4. 2., doplněná o řádky s 

výslednými váhami kritérií z Tab. 4. 7. a o povahu kritérií. 

2) Zkonstruujeme normalizovanou kriteriální matici R = (rij) podle vzorce: 

         
   

     
  

   

       (4.7) 

Sloupce matice R jsou vektory jednotkové délky. 

 

 

                                                             
60 BROŽOVÁ, H.; HOUŠKA, M; ŠUBRT, T. Modely pro vícekriteriální rozhodování.    1. vyd. Praha: 

Reprografické studio PEF ČZU, 2009. 178 s. ISBN 978-80-213-1019-3. Kapitola 2, Vícekriteriální analýza 

variant, s. 36. 
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 K1 K2 (%) K3 (rok) K4 (měsíc) K5 (Kč) K6 K7 

V1 0,5061 0,0000 0,5070 0,5551 0,5991 0,3638 0,4603 

V2 0,5000 0,0000 0,4563 0,4758 0,4280 0,3638 0,1841 

V3 0,4960 0,8944 0,4056 0,5551 0,6419 0,6063 0,4603 

V4 0,4978 0,4472 0,6084 0,3965 0,2140 0,6063 0,7365 

Tab. 4.11 Normalizovaná kriteriální matice R = (rij) 

3) Vypočteme normalizovanou váženou kriteriální matici W = (wij) dle vztahu: 

                           (4.8) 

 K1 K2 (%) K3 (rok) K4 (měsíc) K5 (Kč) K6 K7 

V1 0,1721 0,0000 0,0505 0,0179 0,0422 0,0879 0,0578 

V2 0,1700 0,0000 0,0454 0,0153 0,0301 0,0879 0,0231 

V3 0,1686 0,0810 0,0404 0,0179 0,0452 0,1466 0,0578 

V4 0,1692 0,0405 0,0606 0,0128 0,0151 0,1466 0,0925 

Tab. 4.12 Normalizovaná vážená kriteriální matice W = (wij) 

4) Určíme ideální variantu h s ohodnocením (h1, …, hm) a bazální variantu d 

s ohodnocením (d1, …, dm) vzhledem k hodnotám matice W. 

h = (0,1686; 0,0000; 0,0606; 0,0179; 0,0151; 0,0879; 0,0231) 

d = (0,1721; 0,0810; 0,0404; 0,0128; 0,0452; 0,1466; 0,0925) 

5) Vypočteme vzdálenosti jednotlivých variant od ideální varianty   

      
             

  
         (4.9) 

 a od bazální varianty         

       
              

 
   .               (4.10) 

6) Spočteme relativní ukazatele vzdáleností jednotlivých variant od bazální varianty 

podle vzorce:          

         
  
 

  
    

                 (4.11) 

7) Varianty seřadíme podle hodnot ci a variantu s nejvyšší hodnotou tohoto ukazatele 

považujeme za řešení problému. 

 

 

 



 
 

73 
 

   
    

  ci Pořadí 

V1 0,0453 0,1065 0,7016 2 

V2 0,0215 0,1228 0,8508 1 

V3 0,1119 0,0352 0,2394 4 

V4 0,0996 0,0544 0,3533 3 

Tab. 4.13 Pořadí variant podle metody TOPSIS 

4.1.5. Určení výsledné optimální varianty 

Metoda váženého součtu i metoda TOPSIS určila jako optimální variantu V2. 

V souladu s výsledky těchto metod je možno říci, že leasingová společnost                          

VB Leasing, spol. s r. o. nabízí, s ohledem na zvolený soubor kritérií a na určité aspekty 

rizikovosti posuzovaných variant, nejvýhodnější a nejflexibilnější podmínky                              

a prostředí pro potenciální uzavření smlouvy o finančním leasingu oproti ostatním zvoleným 

leasingovým společnostem.   

4.2. Účtování a vykazování finančního leasingu 

v jednotlivých letech trvání leasingové smlouvy 

Na základě závazné nabídky od leasingové společnosti VB Leasing, spol. s r. o. se 

vedení společnosti rozhodlo formou finnačního leasingu pořídit nákladní dodávku IVECO 

Daily 35S12 2.3, furgon kterou bude využívat výhradně v rámci své podnikatelské činnosti. 

Společnost je plátcem DPH.  

Ze smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku jsou 

z hlediska účtování rozhodující následující skutečnosti: 

 Pořizovací cena dodávky bez DPH je 578 357,-- Kč. DPH 21 % činí 121 455,-- Kč. 

 Délka trvání leasingové smlouvy je 54 měsíců. 

 První mimořádná splátka ve výši 30 % činí s DPH 209 943,-- Kč, přičemž DPH je ve 

výši 36 436,-- Kč 

 Měsíční splátka bez DPH činí 9 053,-- Kč s DPH je 10 954,-- Kč. Měsíční splátku je 

nutno navíc ještě navýšit o pojištění placené ve výši 1 102,-- Kč. 

 Odkupní cena včetně DPH činí 1 210,-- Kč. Vedení společnosti tuto možnost využije. 

 Při podpisu smlouvy dne 10. 1. 2011 je nutno uhradit první mimořádnou splátku 

včetně první měsíční splátky. Ostatní měsíční splátky jsou splatné nejpozději k 10. dni 

v měsíci. Datum podpisu smlouvy se shoduje s datem předání předmětu leasingu. 
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4.2.1. Účtování v roce 2011 - vstup do leasingu 

Z výše uvedených informací jsem zpracoval několik tabulek, které jsou uvedeny 

v příloze k DP (Příloha č. 1 až č. 4), a které mohou být nájemci nápomocny k rychlejší 

orientaci v účetnictví a ke splnění všech povinností stanovených ČÚP ohledně účtování             

a vykazování finančního leasingu v jednotlivých letech trvání leasingové smlouvy. 

Nejdříve je nutno stanovit, od kdy je možné účtovat jednotlivé splátky do nákladů. 

Tímto dnem je obecně den předání předmětu leasingu nájemci do užívání, v případě této 

smlouvy je to den 10. 1. 2011.  

Následovat by měla analýza daňové uznatelnosti nájemného u finančního pronájmu 

předmětu leasingu z hlediska ZDP. V souladu se všemi dostupnými informacemi lze 

usuzovat, že podmínky stanovené v kap. 2. 5. 1. 1. jsou splněny. 

Z hlediska zákona o DPH rovněž není problém a nájemce si může nárokovat odpočet 

DPH z každé leasingové splátky i akontace a případné odkupní ceny (jde o druhou situaci 

stanovenou v kap. 2. 5. 2.). Zároveň v tomto příkladu vycházím z předpokladů, že základní 

sazba DPH se po celou dobu leasingového vztahu nemění, a že společnost je měsíčním 

plátcem DPH a nárok na odpočet z každé měsíční leasingové platby (včetně akontace) jí je 

místně příslušným finančním úřadem vracen s měsíčním zpožděním (na konci každého roku 

bude evidovat ve svém účetnictví na účtu 343 daňovou pohledávku ve výši DPH z jedné 

měsíční leasingové splátky za měsíc prosinec). 

V účetních případech zachycených v souvislosti s finančním leasingem dle ČÚP jsou 

využity následující syntetické účty z účetního rozvrhu nájemce: 

 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (účet sloužící pro zachycení pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku do doby, než je uveden do užívání), 

 022 - Movité věci (účtuje se zde mj. i technické zhodnocení provedené na předmětu 

finančního leasingu, které je uvedeno do užívání), 

 518 - Ostatní služby (zde se účtují jednotlivé leasingové splátky, časové rozlišení 

první zvýšené splátky i pojištění), 

 381 - Náklady příštích období (používá se k časovému rozlišení první zvýšené 

splátky), 

 221 - Bankovní účty, 

 321 - Závazky z obchodních vztahů - (účet pro evidenci přijatých faktur), 
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 343 - DPH (na stranu MD se účtuje nárok na odpočet DPH, na stranu D daňová 

povinnost), 

 411 - Základní kapitál (účet sloužící pro evidenci výše základního kapitálu), 

 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (je zde zachycen dosažený 

výsledek hospodaření z předchozího účetního období do té doby, než je rozhodnuto 

valnou hromadou o jeho vypořádání), 

 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (účet pro zachycení nevypořádaných účetních 

ztrát z minulých let), 

 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka (aktivní zůstatek tohoto účtu 

představuje dlouhodobou odloženou daňovou pohledávku, zatímco pasivní zůstatek 

dlouhodobý závazek z odložené daně), 

 501 - Spotřeba materiálu (zde se účtuje mj. i odkup předmětu leasingu po skončení 

finančního pronájmu, pokud odkupní cena nedosahuje hodnotového limitu 

stanoveného společností pro zatřídění mezi dlouhodobý hmotný majetek a majetek byl 

zároveň uveden do užívání viz kap. 2. 6. 1. 4.), 

 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (na tomto účtu je 

možno mj. evidovat i účetní odpis technického zhodnocení předmětu leasingu), 

 592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená (účet pro výsledkové zachycení změny 

stavu KZ a PZ odložené daně k rozvahovému dni příslušného roku), 

 751 - Pořizovací cena předmětu leasingu evidovaná u pronajímatele, 

 752 - Závazek z leasingu vůči pronajímateli, 

 761 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet slouží mj. i pro majetek po skončení 

finančního leasingu, který nesplňuje hodnotový limit a je jednorázově nájemcem 

odepsán do nákladů), 

 799 - Pomocný účet podrozvahové evidence, 

 701 - Počáteční účet rozvažný (účtují se zde počáteční zůstatky rozvahových účtů na 

začátku účetního období při otevírání účetních knih), 

 702 - Konečný účet rozvažný (viz kap. 3. 1.), 

 710 - Účet zisků a ztrát (viz kap. 3. 1.). 

I když společnost vede účetnictví v plném rozsahu, tak v rámci DP je účtování operací 

ohledně finančního leasingu provedeno jen v účetním deníku a knize podrozvahových účtů. 

Hlavní knihu a knihu analytických účtů není třeba zpracovávat, protože rozsah účtování není 

tak velký a pro věrohodné sestavení účetní závěrky tudíž postačí zpracovat uvedené dvě 
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účetní knihy. Účetním i daňovým dokladem je splátkový kalendář (Příloha č. 1.). Dalšími 

zjednodušujícími předpoklady jsou, že společnost: 

 na začátku účetního období eviduje počáteční zůstatek bankovního účtu ve výši 

2 000 000,-- Kč, přičemž tato částka byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 

vzniku společnosti jako vklad společníka do základního kapitálu, a 

 neúčtuje o předpisu akontace nebo nájemného, ale rovnou o úhradě z běžného účtu na 

základě splátkového kalendáře. 

Oper

ace č. 

Datum Popis účetního případu Peněžní 

částka (Kč) 

Předkontace 

MD D 

1. 1.1.2011 Převod PZ účtu 221 z PÚR  2 000 000 221 701 

2. 1.1.2011 Převod PZ účtu 411 z PÚR 2 000 000 701 411 

3.a) 10.1.2011 Úhrada první zvýšené splátky bez 

DPH 

173 507 381 221 

3.b) 10.1.2011 DPH k první zvýšené splátce 36 436 343  221 

4.a) 10.1.2011 Úhrada 1. leasingové splátky  12 056  221 

4.b) 10.1.2011 Splátka + pojistné 10 155 518  

4.c) 10.1.2011 DPH 1 901 343  

5. 10.1.2011 Poměrná část PZS  3 213 518 381 

6. 10.2.2011 Vrácení DPH od FÚ 38 337 221 343 

Operace č. 4 a 5 v roce 2011 proběhne ještě 11 krát, operace č. 6 v částce 1901,-- Kč 

ještě 10 krát a následně dojde k uzavření účetních knih. 

7. 31.12.2011 Převod KZ účtu 381 na KÚR 134 950 702 381 

8. 31.12.2011 Převod KZ účtu 343 na KÚR 1 901 702 343 

9. 31.12.2011 Převod KZ účtu 221 na KÚR 1 702 732 702 221 

11. 31.12.2011 Převod KZ účtu 411 na KÚR 2 000 000 411 702 

11. 31.12.2011 Převod KZ účtu 518 na ÚZaZ
61

 160 417 710 518 

12. 31.12.2011 Převod účetní ztráty
62

 -160 417 710 702 

Tab. 4.14 Účtování finančního leasingu v účetním deníku za rok 2011 

V knize podrozvahových účtů společnost zaevidovala v roce 2011 účetní případy 

uvedené v následující Tab. 4. 15. 

 

 

 

                                                             
61 Účet zisků a ztrát 
62 Možný převod účetní ztráty i zápisem  MD 702 a D 710 v kladné částce. 
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Oper

ace č. 

Datum Popis účetního případu Peněžní 

částka (Kč) 

Předkontace 

MD D 

1. 10.1.2011 Pořizovací cena IVECO 578 357  751 799 

2. 10.1.2011 Závazek vůči VB Leasing
63

 538 215 752 799 

3. 31.12.2011 Snížení závazku
64

 111 705 799 752 

Tab. 4.15 Kniha podrozvahových účtů za rok 2011 

Analyzovaný finanční leasing nákladní dodávky IVECO má dopad na všechny 

povinné i nepovinné součástí účetní závěrky sestavené podle ČÚP, přičemž rozvahu, výkaz 

zisku a ztráty a přílohu ovlivnil za rok 2011 následovně: 

ROZVAHA  

k 31. 12. 2011 (v tis. Kč) 

AKTIVA 
Rok 

2011 

Rok 

2010 
PASIVA 

Rok 

2011 

Rok 

2010 

Majetek
65

 0 0 Základní kapitál 2 000 2 000 

Oprávky 0 0 
Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
- 160 0 

Peníze 1 703 2 000    

DPH 2 0    

Časové rozlišení 135 0    

CELKEM 1 840 2 000 CELKEM 1 840 2 000 

Tab. 4.16 Rozvaha společnosti xxx, a. s. za rok 2011 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63 Závazek vůči VB Leasing je složen z: 53 * (9 053 + 1 102), protože mimořádná splátka a první splátka je 

splatná při podpisu smlouvy. 
64 O snížení závazku z leasingu je účtováno pouze jedenkrát ročně, vždy k rozvahovému dni. 
65 V této zjednodušené rozvaze lze vidět, že účetní úpravou finančního leasingu v podmínkách ČR je u nájemce 

značně podhodnocen majetek, který využívá k podnikatelské činnosti a získává z něho ekonomický              

prospěch, a zároveň i závazek, jehož úhrada naopak vede k odlivu zdrojů přinášejících ekonomický prospěch. 

Uživatelé finančních výkazů provádějící finanční analýzu musí tento nedostatek zohlednit, aby získali věrohodné 

informace o finanční situaci účetní jednotky. Zdrojem může být příloha k účetní závěrce, kde má nájemce 

povinnost zveřejnit alespoň informace ohledně svých závazků z leasingů. 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 

k 31. 12. 2011 (v tis. Kč) 

NÁKLADOVÁ POLOŽKA Rok 2011 Rok 2010 

Výkonová spotřeba 1 60 0 

Přidaná hodnota - 160 0 

Provozní výsledek hospodaření - 160 0 

Daň z příjmu
66

 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období - 160 0 

Tab. 4.17 Výkaz zisku a ztrát společnosti xxx, a. s. za rok 2011 

Daň z příjmu je ve výši 0, protože není brána v úvahu výdělečná činnost společnosti. 

Tento velmi zjednodušený předpoklad není v praxi reálný, ale pro účel analýzy dopadu 

chování finančního leasingu do účetní závěrky ho lze přijmout.  

V rámci přílohy k účetní závěrce za rok 2011 společnost zveřejní minimálně tyto 

skutečnosti související s finančním leasingem nákladní dodávky IVECO: 

 účetní politiku vztahující se k finančním leasingům, 

 základní údaje týkající se příslušné leasingové smlouvy (datum zahájení                 

leasingu, doba trvání leasingu atd.), 

 součet splátek za celou dobu trvání finančního leasingu činí 548 370,-- Kč, 

 skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního leasingu k datu 31. 12. 2011 činí 

121 860,-- Kč, 

 leasingové splátky z finančního leasingu splatné do: 

o 1 roku činí 121 860,-- Kč, 

o nad 1 rok činí 304 650,-- Kč. 

Tímto způsobem doplněné informace týkající se finančních leasingů alespoň částečně 

kompenzují nízkou vypovídací schopnost rozvahy. Uživatelům finančních výkazů poskytují 

možnost udělat si představu o míře zapojení finančního leasingu při financování 

podnikatelské činnosti a zároveň umožňují lepší odhad budoucích peněžních toků spojených 

s finančním leasingem. 

 

 

                                                             
66 Společnost si může odečíst daňovou ztrátu ve výši 160 417,-- Kč od svého základu daně, která byla vyměřena 

v roce 2011, a to nejpozději ve zdaňovacím období v roce 2016. I daňová ztráta je možný titul pro odloženou 

daň, konkrétně odloženou daňovou pohledávku, ale jelikož je v tomto velmi zjednodušeném analyzovaném 

příkladě bez úvahy výdělečné činnosti nemožné dosáhnout v kterémkoliv následujícím roce zisku, tak se o této 

pohledávce nesmí účtovat.  
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4.2.2. Účtování v roce 2012 - technické zhodnocení 

Účtování v roce 2012 bude z velké části totožné s rokem předešlým. Nicméně v tomto 

roce společnost provedla na nákladní dodávce IVECO Daily 35S12 2.3, furgon výměnu 

benzinového motoru za naftový, čímž se sníží průměrná spotřeba paliva na                         

100 km, prodlouží se životnost motoru a společnost uspoří na provozních nákladech. Tato 

výměna byla dokončena dne 10. 5. 2012. Dne 11. 5. 2012 došla od autoservisu faktura znějící 

na částku 121 000,-- včetně DPH (DPH činí 21 %). Následující den společnost fakturu 

uhradila. 

V leasingové smlouvě je zakomponováno, že nájemce je kromě povinnosti starat se na 

své náklady o údržbu a opravy předmětu leasingu oprávněn také na něm provádět technická 

zhodnocení a zároveň má možnost je i daňově a účetně odepisovat.  

Ekonomická životnost motoru byla stanovena odborným odhadem na 120 měsíců. 

Účetně začne společnost toto technické zhodnocení odepisovat v měsíci bezprostředně 

následujícím po měsíci dokončení výměny a bude jej odepisovat po celou dobu ekonomické 

životnosti (protože společnost vysoce pravděpodobně využije kupní opci na předmět leasingu 

po skončení doby trvání finančního leasingu). 

Společnost má možnost využít, jak účetní, tak daňové
67

 odepisování technického 

zhodnocení. Je zřejmé, že dojde k dočasnému rozdílu mezi účetní a daňovou hodnotou 

technického zhodnocení, což je titul pro vznik odložené daně. Závisí však na její formě       

a budoucích okolnostech, jestli se o ní bude účtovat. Účetní a daňové odpisy v jednotlivých 

letech jsou uvedeny v Příloze č. 5 a č. 6. 

Rok 
Daňová 

ZC 

Účetní 

ZC 

Přechodný 

rozdíl 

Sazba 

daně
68

 

PZ 

OD 

ZS 

OD 
KZ OD 

Charakter 

OD 

2012 89000 94162 5 162 19 0 981 981 závazek 

2013 66750 84154 17 404 19 981 2326 3307 závazek 

2014 44500 74146 29 646 19 3307 2326 5633 závazek 

2015 25300 65061 39 761 19 5633 1922 7555 závazek 

2016 5100 54921 49 821 19 7555 1911 9466 závazek 

2017 0 44781 44 781 19 9466 -958 8508 závazek 

2018   34641 34 641 19 8508 -1927 6582 závazek 

2019  24501 24 501 19 6582 -1927 4655 závazek 

                                                             
67 Pro daňové odepisování technického zhodnocení je použita 2. odpisová skupina, protože nákladní automobil 

IVECO je dle Přílohy č. 1 k ZDP zatříděn právě v této odpisové skupině. 
68 Předpokládám konstantní sazbu daně z příjmů právnických osob. 
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2020  14361 14 361 19 4655 -1927 2729 závazek 

2021  4221 4 221 19 2729 -1927 802 závazek 

2022  0 0 19 802 -802 0 závazek 

Tab. 4.18 Výpočet odložené daně k technickému zhodnocení 

Z tabulky lze vyčíst, že rozdíl mezi účetní hodnotou a daňovou základnou je 

zdanitelný a vede k odloženému daňovému závazku, o kterém je účetní jednotka povinna 

účtovat (je použita závazková metoda s rozvahovým přístupem). Tento odložený daňový 

závazek způsobí v analyzovaném zjednodušeném příkladě (neuvažujeme o výdělečné činnosti 

společnosti) navýšení účetní ztráty (sníží ještě více výsledek hospodaření běžného účetního 

období) až do roku 2016 a následně ji bude postupně snižovat až do konce roku 2022. 

V účetním deníku za rok 2012 byly zachyceny následující účetní operace (je             

zřejmé, že je dodržena účetní zásada bilanční kontinuity - KZ rozvahových účtů v roce 2011 

odpovídají jejich PZ v roce 2012): 

Oper

ace č. 

Datum Popis účetního případu Peněžní 

částka (Kč) 

Předkontace 

MD D 

1. 1.1.2012 Převod PZ účtu 221 z PÚR  1 702 732 221 701 

2. 1.1.2012 Převod PZ účtu 381 z PÚR 134 950 381 701 

3. 1.1.2012 Převod PZ účtu 343 z PÚR 1 901 343 701 

4. 1.1.2012 Převod PZ účtu 411 z PÚR 2 000 000 701 411 

5. 1.1.2012 Převod PZ účtu 431
69

 z PÚR -160 417 701 431 

6.a) 10.1.2012 Úhrada 1. leasingové splátky  12 056  221 

6.b) 10.1.2012 Splátka + pojistné 10 155 518  

6.c) 10.1.2012 DPH 1 901 343  

7. 10.1.2012 Poměrná část PZS  3 213 518 381 

8. 10.1.2012 Vrácení DPH od FÚ za 12/2011 1 901 221 343 

9. 10.2.2012 Vrácení DPH od FÚ 1 901 221 343 

Operace č. 6 a č. 7 bude v roce 2012 zaúčtovaná v deníku ještě 11 krát a operace č. 9 

ještě 10 krát 

10. 10.4.2012 Převod účetní ztráty do dalších let
70

 -160 417 431 429 

11. 10.5.2012 Technické zhodnocení uvedeno do 

užívání 

100 000 022
71

 042 

12.a) 11.5.2012 Faktura od autoservisu za technické 

zhodnocení 

100 000 042 321 

                                                             
69 Účetní ztráta evidovaná k předcházejícímu rozvahovému dni na účtu 710. 
70 Valná hromada rozhodla o ponechání účetní ztráty a o jejím převodu na účet 429. 
71 V praxi je vhodné zvolit analytickou evidenci. 
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12.b) 11.5.2012 DPH  21 000 343 321 

13. 12.5.2012 Úhrada faktury z BÚ 121 000 321  221 

14. 10.6.2012 Vrácení DPH z technického 

zhodnocení od FÚ 

21 000 221 343 

15. 10.6.2012 Měsíční účetní odpis technického 

zhodnocení 

834 551 082 

Operace č. 15 proběhne v roce 2012 ještě 6 krát. 

16. 31.12.2012 Odložený daňový závazek 981 592 481 

17. 31.12.2012 Převod KZ účtu 381 na KÚR 96 393 702 381 

18. 31.12.2012 Převod KZ účtu 343 na KÚR 1 901 702 343 

19. 31.12.2012 Převod KZ účtu 221 na KÚR 1 480 872 702 221 

20. 31.12.2012 Převod KZ účtu 022 na KÚR 100 000 702 022 

21. 31.12.2012 Převod KZ účtu 082 na KÚR - 5 838 702 082 

22. 31.12.2012 Převod KZ účtu 411 na KÚR 2 000 000 411 702 

23. 31.12.2012 Převod KZ účtu 429 na KÚR - 160 417 429 702 

24. 31.12.2012 Převod KZ účtu 481 na KÚR 981 481 702 

25. 31.12.2012 Převod KZ účtu 518 na ÚZaZ 160 417 710 518 

26. 31.12.2012 Převod KZ účtu 551 na ÚZaZ 5 838 710 551 

27. 31.12.2012 Převod KZ účtu 592 na ÚZaZ 981 710 592 

28. 31.12.2012 Převod účetní ztráty - 167 236 710 702 

Tab. 4.19 Účetní deník za rok 2012 

Kniha podrozvahových účtů byla doplněna o jeden účetní zápis: 

Oper

ace č. 

Datum Popis účetního případu Peněžní 

částka (Kč) 

Předkontace 

MD D 

4. 31.12.2012 Snížení závazku z leasingu 121 860  799 752 

 

Technické zhodnocení a účetní operace provedené v tomto roce ovlivnily povinné 

součásti účetní závěrky následovně: 
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ROZVAHA 

k 31. 12. 2012 (v tis. Kč) 

AKTIVA 
Rok 

2012 

Rok 

2011 
PASIVA 

Rok 

2012 

Rok 

2011 

Majetek 100 0 Základní kapitál 2 000 2 000 

Oprávky 6 0 
Výsledek hospodaření 

minulých let 
- 160 0 

Peníze 1 481 1 703 
Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
- 167 - 160 

DPH 2 2 Odložený daňový závazek 1 0 

Časové rozlišení 97 135    

CELKEM 1 674 1 840 CELKEM 1 674 1 840 

Tab. 4.20 Rozvaha společnosti xxx, a. s. za rok 2012 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 

k 31. 12. 2012 (v tis. Kč) 

NÁKLADOVÁ POLOŽKA Rok 2012 Rok 2011 

Výkonová spotřeba 1 60 1 60 

Přidaná hodnota - 160 - 160 

Odpisy 6  

Provozní výsledek hospodaření - 166 - 160 

Daň z příjmu
72

 1 0 

Výsledek hospodaření za účetní období - 167 - 160 

Tab. 4.21 Výkaz zisku a ztrát společnosti xxx, a. s. za rok 2012 

V příloze k účetní závěrce za rok 2012 společnost zveřejní stejnou strukturu informací 

ohledně finančního leasingu jako v předcházejícím roce, jen se změní číselné hodnoty těchto 

údajů: 

 skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního leasingu k datu 31. 12. 2012 činí 

233 565,-- Kč, 

 leasingové splátky z finančního leasingu splatné do: 

o 1 roku činí 121 860,-- Kč, 

o nad 1 rok činí 182 790,-- Kč. 

Dále je na místě, aby společnost zveřejnila v příloze základní informace ohledně 

provedeného technického zhodnocení nákladní dodávky IVECO (volba účetní i daňové 

odpisové metody, datum uvedení do užívání atd.) a výpočtu odložené daně vztahující se 

                                                             
72 Daňová ztráta v tomto roce dosáhla výše 171 417,-- Kč (součet účtu 518 a daňových odpisů za rok 2012 

zjištěných z tabulky v Příloze č. 6). Položka obsahuje i odloženou daň z běžné činnost ve výši 981,-- Kč. 
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k tomuto technickému zhodnocení. Jako vhodný zdroj informací o odložené dani lze využít 

Tab. 4. 18, kterou je vhodné doplnit ještě o metodiku výpočtu odložené daně                        

(viz kap. 3. 2. a kap. 3. 3.). 

4.2.3. Účtování v roce 2013 - přechod na IAS/IFRS 

Společnost v současnosti nesestavuje finanční výkazy v souladu s IFRS, jelikož 

nenaplňuje požadavky stanovené v § 19a ZoÚ a ani se dobrovolně nerozhodla pro vykazování 

dle IFRS. Přesto povinnost vykazovat v budoucnosti v souladu s IFRS není pro společnost 

nereálná
73

, a proto v této podkapitole analyzuji a popíši jednotlivé kroky, které by bylo nutné 

provést v souvislosti s finančním leasingem nákladní dodávky IVECO v důsledku přechodu 

na vykazování v souladu s IFRS. Pro účely převodu jsem si stanovil předpoklad, že 

společnost sestaví první účetní závěrku podle IFRS k 31. 12. 2013 s poskytnutím 

srovnávacích informací za předešlé účetní období. Z toho vyplývá, že zahajovací rozvaha dle 

IFRS bude sestavena k 1. 1. 2012.  

Jelikož leasingová smlouva je stále aktivní, tak při jejím převodu z ČÚP na IFRS je 

nejprve nutno zrekonstruovat její průběh v souladu s IFRS. Při prvotním uznání a následném 

účtování dle IAS 17 je vhodné dodržet následující pracovní kroky
74

, které by měly vést ke 

správnému účtování leasingů:  

1) Leasingovou smlouvou přechází na společnost veškerá podstatná rizika a odměny 

související s nákladní dodávkou IVECO. Po skončení doby trvání leasingu přejde 

právní vlastnictví na společnost. Společnost má kupní opci na nákladní dodávku za 

1 210,-- Kč včetně DPH, což je výrazně nižší hodnota než fair value k datu využití této 

opce a společnost tuto opci využije. Toto jsou základní indikátory, které klasifikují 

leasing dle IAS 17 jako finanční. 

2) Z leasingové smlouvy, jejíž součástí je i splátkový kalendář (viz Příloha č. 1), určíme 

minimální leasingové splátky. Měsíční splátka včetně DPH a pojištění je ve výši 

12 056,-- Kč. Pro účely IFRS je nutno při stanovení těchto splátek vyloučit             

pojištění, které je rovnou účtováno do nákladů v příslušném období a také                  

DPH, jelikož je společnost plátcem DPH a může si nárokovat odpočet. Měsíční 

splátka bez těchto dvou položek činí 9 053,-- Kč. Součástí minimální leasingové 

                                                             
73 Stačí například, aby se nejvyšší orgán společnosti rozhodl o prodeji části svých akcií na veřejném akciovém 

trhu nebo aby došlo k prodeji významné části akcií jiné společnosti již vykazující dle IFRS, která by stanovila 

povinnost pravidelně reportovat údaje v souladu s IFRS.. 
74 Pracovní postup převzat z KRUPOVÁ, L. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. str. 275 - 280              

a upraven autorem diplomové práce. 
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splátky na konci doby trvání leasingu tj. 10. 6. 2015 je i hodnota kupní opce ve výši 

1 000,-- Kč a tudíž tato měsíční splátka je ve výši 10 053,-- Kč. 

3) Následně určíme, zda částku uvedenou v leasingové smlouvě jako pořizovací cenu 

nákladní dodávky IVECO můžeme považovat za její fair value. Toto zjištění 

provedeme vzorcem (2. 1), pomocí kterého vypočteme implicitní úrokovou míru. 

Pokud odpovídá její hodnota tržním podmínkám, tak nákladní dodávku IVECO 

zařadíme do rozvahy v pořizovací ceně uvedené ve smlouvě a použijeme ji následně 

k amortizaci závazku z leasingu. Implicitní úrokovou míru zjistíme pomoci rovnosti
75

: 

                        
     

    
 
   

 

  

   

  
     

    
 
   

  
 

Neznámá i je v rovnici hledaná implicitní úroková míra, která je dělena                    

12-ti, protože je zohledněn měsíční interval splátek.  

K výpočtu uvedené rovnice jsem použil MS Excel, který vypočítal implicitní 

úrokovou míru ve výši 8,95 % p. a. (0,75 % p. m.). Tato úroková míra odpovídá 

tržním podmínkám a v podstatě je shodná s inkrementální úrokovou mírou.  

4) Nákladní dodávka IVECO je evidována v aktivech společnosti v hodnotě               

578 357,-- Kč a v této stejné hodnotě je v pasivech zachycen i závazek vůči               

VB Leasing, spol. s r. o., který je postupně v průběhu doby trvání leasingové smlouvy 

snižován v souladu s amortizační tabulkou (Příloha č. 7).  

5) Společnost stanovila pro odepisování nákladní dodávky IVECO lineární metodu. 

Předpokládaná doba použitelnosti je stanovena odborným odhadem na 132 měsíců a je 

totožná s jeho ekonomickou životností. Odhadovaná zůstatková cena nákladní 

dodávky při vyřazení na konci doby své ekonomické životnosti je stanovena na 

hodnotu 78 357,-- Kč. V roce 2012 byla provedena výměna motoru u nákladní 

dodávky v hodnotě 100 000,-- Kč, která splňuje obecné podmínky stanovené v         

kap. 2. 7. 2. 6. pro technické zhodnocení, a která navýší vstupní cenu nákladní 

dodávky na hodnotu 678 357,-- Kč (zůstatková cena, resp. účetní hodnota na konci 

roku 2012 je 586 284,-- Kč). V souladu s IAS 8 je v roce 2012 provedena změna 

v odhadu doby použitelnosti nákladní dodávky, která je stanovena na stejně dlouhé 

období jakou má vyměněný naftový motor. Propočet účetních odpisů v jednotlivých 

letech je uveden v Příloze č. 8. 

                                                             
75 Akontace bez DPH a první měsíční splátka bez DPH nejsou diskontovány, protože tyto částky jsou uhrazeny 

k datu podpisu leasingové smlouvy 10. 1. 2012 (počátek leasingu se shoduje se zahájením leasingu). 
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Po určení těchto základních informací můžeme zjistit, jak se finanční leasing nákladní 

dodávky IVECO promítne v první účetní závěrce podle IFRS k datu 31. 12. 2013, resp. 

v zahajovací rozvaze podle IFRS k datu 1. 1. 2012 a účetních závěrkách podle IFRS 

v následujících letech. 

Při sestavení zahajovací rozvahy dle IFRS k datu 1. 1. 2012, jakožto výchozího bodu 

pro následné účtování a vykazování dle IFRS, vyjdeme z rozvahy sestavené k 31. 12. 2011 

dle ČÚP. Jednotlivé potřebné úpravy v rámci přechodu na IFRS v oblasti finančního leasingu 

byly podrobně popsány v kap. 3. 2. a jejich dopad do zahajovací rozvahy IFRS je následující 

(pro ocenění nákladní dodávky IVECO je použita zůstatková cena k datu zahajovací 

rozvahy): 

ZAHAJOVACÍ 

ROZVAHA k 1. 1. 2012 

(v tis. Kč) 
ČÚP 

1.1.2012 

IFRS úpravy 

IFRS 

1.1.2012 
Zařazení 

nákladní 

dodávky 

Závazek z 

leasingu 

Zrušení 

časového 

rozlišení 

Odložená 

daň 

Položka 

Majetek 0 578    578 

Oprávky 0 - 42    -42 

Peníze  1 703     1703 

DPH 2     2 

Časové rozlišení nákladů 135   -135  0 

AKTIVA CELKEM 1 840  2 241 

Základní kapitál 2 000     2 000 

Výsledek hospodaření 

běžného období 0     0 

Nerozdělené zisky 

minulých let
76

 -160 536 -326 -135 -14 - 99 

Závazek z leasingu   326   326 

Odložený daňový závazek 0    14 14 

PASIVA CELKEM 1 840  2 241 

Tab. 4.22 Sestavení zahajovací rozvahy podle IFRS k 1. 1. 2012 

V příloze č. 9 je uveden výpočet odložené daně rozvahovou metodu v jednotlivých 

letech trvání leasingové smlouvy, o které je nutno v důsledku aplikace IFRS na finanční 

                                                             
76 Na tento účet se převedla ztráta z minulých let ve výši 160 417,-- Kč. V rámci českých účetních předpisů by 

byla na počátku účetního období evidována na účtu 431, dokud by nebylo rozhodnuto o jejím vypořádáni a 

následně pokud by valná hromada nerozhodla o její úhradě, tak by se přeúčtovala na účet nerozdělených ztrát 

minulých let (účet 429).  
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leasing začít účtovat, protože dochází k rozdílu mezi účetním a daňovým vykazováním 

hospodářského výsledku.  

V rámci první účetní závěrky podle IFRS k datu 31. 12. 2013 je společnost povinna 

zveřejnit srovnávací informace minimálně za rok 2012. Pro splnění tohoto požadavku použiji 

postup, jehož základem je vypracovaná zahajovací rozvaha podle IFRS k datu 1. 1. 2012        

(viz Tab. 4. 22) a předpoklad, že od data sestavení zahajovací rozvahy se účtuje v souladu 

s IFRS. K sestavení první účetní závěrky podle IFRS není potřeba vycházet z výkazů podle 

ČÚP. Do účetní závěrky za rok 2012 a 2013 je nutné promítnout veškeré účetní operace 

související s finančním leasingem, ke kterým postupně v těchto letech docházelo. V obou 

letech docházelo k účtování odpisů nákladní dodávky (viz Příloha č. 8), k leasingovým 

platbám, které se rozpadaly na úmor, úrok, pojistné a DPH (viz Příloha č. 1 a Příloha č. 7)          

a ke konci každého roku bylo potřeba vypočítat odloženou daň (viz Příloha č. 9). V roce 2012 

navíc došlo k technickému zhodnocení nákladní dodávky, které navýšilo její vstupní               

cenu, a které se do nákladů bude postupně dostávat přes účetní odpisy (viz Příloha č. 8). 

Výsledek veškerých těchto operací je znázorněn v následující tabulce: 

Položka 
IFRS 

1.1.2012 

IFRS 

2012 

IFRS 

31.12.2012 

IFRS 

1.1.2013 

IFRS 

2013 

IFRS 

31.12.2013 

ROZVAHA 

Majetek 578 100 678 678 0 678 

Oprávky - 42 - 50 -92 -92 - 54 - 146 

Peníze 1 703 - 222 1 481 1 481 - 122 1 359 

DPH 2 0 2 2 0 2 

AKTIVA CELKEM 2 241 - 172 2 069 2 069 - 176 1 893 

Základní kapitál 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 

Nerozdělené zisky 

minulých let 
- 99 0 - 99 - 222 0 - 222 

Výsledek hospodaření 0 -123 - 123 0 - 96 - 96 

Závazek z leasingu 326 - 83 243 243 - 91 152 

Odložený daňový závazek 14 34 48 48 11 59 

PASIVA CELKEM 2 241 -172 2 069 2 069 - 176 1 893 

 

VÝSLEDOVKA 

Odpisy 0 - 50 - 50 0 - 54 - 54 

Úroky 0 - 26 - 26 0 - 18 - 18 

Pojistné 0 - 13 - 13 0 - 13 - 13 
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Odložená daň 0 - 34 - 34 0 - 11 - 11 

Výsledek hospodaření 0 - 123 - 123 0 - 96 - 96 

Tab. 4.23 Dopad finančního leasingu na rozvahu a výsledovku za rok 2012 a 2013 

Poté, co jsou podniknuty všechny nezbytné kroky a sestaveny všechny podklady ke 

zpracování první účetní závěrky podle IFRS se zaměřením na dopad do oblasti finančního 

leasingu (viz Tab. 4. 22., Tab. 4. 23., Příloha č. 1, Příloha č. 6, Příloha č. 7, Příloha č. 8                

a Příloha č. 9), tak je možné přistoupit k jejímu samotnému vyhotovení.  

VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI 

k 31. 12. 2013 (v tis. Kč) 

AKTIVA Poznámka 2013 2012 ZR 

Dlouhodobá aktiva  

Pozemky, budovy a zařízení 1 532 586 536 

Krátkodobá aktiva  

Ostatní krátkodobá aktiva 2 2 2 2 

Peníze a bankovní účty 3 1 359 1 481 1 703 

AKTIVA celkem  1 893 2 069 2 241 

PASIVA  

Vlastní kapitál 4  

Základní kapitál 

 

2 000 2 000 2 000 

Nerozdělené zisky minulých let - 222 - 99 - 99 

Výsledek hospodaření - 96 - 123 0 

Závazky  

Dlouhodobé závazky z leasingu 5 53 153 243 

Krátkodobé závazky z leasingu 5 99 90 83 

Odložený daňový závazek 10 59 48 14 

Vlastní kapitál a závazky celkem  1 893 2 069 2 241 

Tab. 4.24 Výkaz o finanční pozici společnosti xxx, a. s. k datu 31. 12. 2013 

Tato podoba rozvahy má vyšší vypovídací schopnost než rozvaha dle ČÚP. 

Uživatelům finančních výkazů umožňuje jednoduše vyčíst hodnotu veškerého majetku, který 

by měl v budoucnu přinést ekonomický prospěch a zároveň z ní mohou zjistit i výši závazků z 

leasingu, jejichž uhrazení se účetní jednotka z důvodu nevypověditelnosti finančního leasingu 

nevyhne. 

Pro sestavení výkazu o úplném výsledku hospodaření je použito druhové členění.  
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VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 

k 31. 12. 2013 (v tis. Kč) 

Položka Poznámka 2013 2012 

Odpisy a amortizace 6 -54 -50 

Ostatní provozní náklady 7 -13 -13 

Finanční náklady 8 - 18 - 26 

Zisk z prodeje majetku   0 0 

Zisk před zdaněním  - 85 - 89 

Daň ze zisku 9 0 0 

Odložená daň 10 -11 - 34 

Zisk za období  - 96 - 123 

Úplný výsledek za období celkem  - 96 - 123 

Tab. 4.25  Výkaz o úplném výsledku hospodaření k datu 31. 12. 2013 

Nákladové položky vykazované v souvislosti s finančním leasingem nákladní dodávky 

jsou totožné s nákladovými položkami, které by se vykazovaly, kdyby byl tento majetek 

pořízen na úvěr. Tímto přístupem je plně respektována ekonomická podstata finančního 

leasingu. 

Příloha dle IFRS obsahuje všeobecné informace o účetní jednotce, přehled všech 

podstatných účetních politik (účetní politiky aplikované na finanční leasingy, na             

pozemky, budovy a zařízení, na snížení hodnoty aktiva, na odloženou daň atd.) a vysvětlující 

poznámky k jednotlivým položkám účetních výkazů: 

 Poznámka č. 1 k položce „Pozemky, budovy a zařízení“ 

V této položce je zachycen finanční leasing nákladní dodávky IVECO, který 

společnost uzavřela s leasingovou společností VB Leasingu, spol. s r. o. dne 10. 1. 2011. 

Nákladní automobil byl ke dni zahájení leasingu oceněn v reálné hodnotě a ke dni zahajovací 

rozvahy podle IFRS k datu 1. 1. 2012 byl oceněn v zůstatkové hodnotě. Účetní odpisy jsou 

přehledně stanoveny v tabulce v Příloze č. 8. Zvolená metoda odepisování je pravidelně 

přehodnocována. 

V průběhu doby trvání leasingu zatím nedošlo ke ztrátě vyplývající ze snížení hodnoty 

aktiva.  

V roce 2012 bylo provedeno technické zhodnocení v částce 100 000,-- Kč, které 

navýšilo vstupní cenu nákladní dodávky IVECO z 578 357,-- Kč na hodnotu 678 357,-- Kč. 

Změna v účetních odpisech je znázorněna v Příloze č. 8 a je promítnuta do následujících 
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účetních výkazů v souladu se standardem IAS 8, který uvádí, že změna účetního odhadu 

nezpůsobuje zpětnou úpravu účetních výkazů. 

V příloze č. 10 je uvedena tabulka pohybů dlouhodobého hmotného majetku              

(v tis. Kč), která je dle IAS 16 povinnou součástí přílohy k účetní závěrce dle IFRS. 

 Poznámka č. 2 k položce „Ostatní krátkodobá aktiva“ 

V této položce je zaevidována pohledávka z titulu DPH ve výši 1 901,-- Kč za místně 

příslušným FÚ z důvodu nároku na odpočet DPH z leasingové splátky za prosinec příslušného 

roku. 

 Poznámka č. 3 k položce „Peníze a bankovní účty“ 

Tato položka je tvořena pouze vklady na účtu v bance v celkové výši 1 359 012,-- Kč 

k 31. 12. 2013. Tento účet je veden v české měně.  

 Poznámka č. 4 k položce „Vlastní kapitál“ 

Základní struktura a výše vlastního kapitálu společnosti xxx, a. s. v letech 2012 a 2013 

je následující: 

Vlastní kapitál v Kč Zůstatek k 31. 12. 2012 Zůstatek k 31. 12. 2013 

Základní kapitál 2 000 000 2 000 000 

Nerozdělené zisky minulých 

let 
- 99 173 - 222 535 

Čistý zisk (ztráta) - 123 362 - 96 467 

Celkem 1 777 465 1 680 998 

Tab. 4.26  Struktura vlastního kapitálu za rok 2012 a 2013 

Základní kapitál je tvořen 2000 ks registrovaných kmenových akcií v nominální 

hodnotě 1000 ks za akcii. 

 Poznámka č. 5 k položce „Dlouhodobé a krátkodobé závazky z leasingu“ 

Tabulka se strukturou závazku z leasingu nákladní dodávky IVECO vůči                     

VB Leasing, spol. s r. o. je uvedena v Příloze č. 7, ze které jsme schopni vyčíst počáteční 

ocenění závazku, jeho hodnotu k datu zahajovací rozvahy, hodnotu ke konci každého roku až 

do konce doby trvání leasingu. Na základě této tabulky můžeme provést analýzu 

krátkodobosti a dlouhodobosti závazku k určitému okamžiku, jak je požadováno dle IAS 17. 

V Tab. 4. 27. je uvedena časová analýza závazku z leasingu podle požadavku IAS 17. 
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 2013 2012 

Závazek z finančního leasingu – minimální leasingové splátky 

Do 1 roku 108 636 108 636 

1 až 5 let 55 318 163 954 

Nad 5 let 0 0 

Celkem (1) 163 954 272 590 

Současná hodnota závazku z finančního leasingu 

Do 1 roku 98 950 90 508 

1 až 5 let 53 884 152 835 

Nad 5 let 0 0 

Celkem (2) 152 834 243 343 

Rozdíl mezi (1) a (2) 11 120 29 247 

Tab. 4.27  Časový rozklad minimálních leasingových plateb 

Rozdíl mezi (1) a (2) udává, kolik společnost odvede z minimálních leasingových 

plateb na úrocích v následujících letech do konce doby trvání leasingu. 

 Poznámka č. 6 k položce „Odpisy a amortizace“ 

U této položky lze použít obdobně vše, co bylo řečeno k odpisům u poznámky č. 1. 

Inspiraci je také možné hledat v Příloze č. 8. 

 Poznámka č. 7 k položce „Ostatní provozní náklady“ 

Zde je vyjádřena hodnota pojištění placená v rámci jednotlivých splátek podle 

splátkového kalendáře (viz Příloha č. 1). Za rok 2012 a 2013 činila tato hodnota v každém 

jednotlivém období 13 224,-- Kč.  

 Poznámka č. 8 k položce „Finanční náklady“ 

Finanční náklady tvoří úrok, který je účtován v souvislosti s finančním leasingem 

nákladní dodávky IVECO. Úroky jsou počítány metodou efektivní úrokové míry. 

ROK Výše úroku (Kč) 

2012 25 850 

2013 18 128 

2014 9 686 

2015 1 434 

Tab. 4.28  Úroky ze závazku z finančního leasingu v jednotlivých letech 
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 Poznámka č. 9 k položce „Daně ze zisku“ 

Splatná daň ze zisku je počítána v souladu s daňovými pravidly uplatňovanými v ČR. 

Daň z příjmů právnických osob je konstantní a činí 19 % (nepředpokládá se žádná změna této 

daňové sazby). Z důvodů absence výdělečné činnosti, jakožto jednoho ze zjednodušujících 

předpokladů přijatých v rámci analýzy finančního leasingu, vyšla v každém roce společnosti 

xxx, a. s. daňová ztráta.  

 Poznámka č. 10 k položce „Odložená daň“ 

Podkladem pro účtování o odložené dani v jednotlivých letech je tabulka uvedená 

v Příloze č. 9, kterou může společnost ve stejné podobě zveřejnit i v této poznámce. Odložená 

daň za rok 2011, uvedená v zahajovací rozvaze podle IFRS k 1. 1. 2012 je zaúčtována proti 

nerozděleným ziskům minulých let (rozvahově). V ostatní letech je účtováno pouze o změně 

stavu odložené daně, a to výsledkově. K rozvahovému dni za rok 2013 se konečný zůstatek 

odloženého daňového závazku navýšil o 11 175,-- Kč, přičemž tato částka vznikla vzájemnou 

kompenzací nákladu vyplývajícího z odložené daně ve výši 17 197,-- Kč (snížením odložené 

daňové pohledávky) a výnosu vyplývajícího z odložené daně ve výši 6 021,-- Kč (snížením 

odloženého daňového závazku). 

Poslední povinností, kterou je potřeba v příloze splnit, je informovat o dopadu prvního 

převodu na finanční situaci, finanční výkonnost a cash flow. Konkrétně je potřeba porovnat 

hodnoty vlastního kapitálu dle ČÚP a IFRS k 1. 1. 2012 a k 31. 12. 2012 a porovnat hodnoty 

zisků nebo ztrát dle ČÚP a IFRS k 31. 12. 2012. 

Položka ČÚP IFRS Rozdíl Vysvětlující poznámka 

Vlastní kapitál 

k 1. 1. 2012 

1 840 1 901 61 Rozdíl vyplývá z úprav provedených při 

sestavování zahajovací rozvahy dle IFRS k     

1. 1. 2012, kdy došlo k navýšení hodnoty 

majetku a závazků z leasingu, k vykázání 

odloženého daňového závazku a vyřazení 

časového rozlišení nákladů. Všechny tyto 

úpravy byly prováděny vůči položce Vlastní 

kapitál (Nerozdělené zisky minulých let). 

Vlastní kapitál 

k 31. 12. 2012 

1 673 1 778 105 Rozdíl vyplývá z rozdílných hodnot vlastního 

kapitálu k 1. 1. 2012 a rozdílných hodnot 

výsledků hospodaření k 31. 12. 2012. K jiným 

pohybům v rámci vlastního kapitálu v roce 

2012 nedošlo. 

Tab. 4.29  Vysvětlující informace k vlastnímu kapitálu vyžadované standardem IFRS 1 
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Položka 
CZ 

GAAP 
IFRS Rozdíl Vysvětlující poznámka 

Výsledek 

hospodaření k 

31. 12. 2012 

- 167 - 123 44 Rozdíl vyplývá z odlišných částek 

účtovaných do nákladů. V rámci původní 

národní legislativy se do nákladů 

v poměrné rovnoměrné výši účtovaly 

jednotlivé leasingové splátky včetně 

poměrné výše první zvýšené splátky, 

odpisy technického zhodnocení                   

a odložený daňový závazek z technického 

zhodnocení.  V rámci IFRS se do nákladů 

účtovaly odpisy pronajatého majetku, 

úroky, náklady přefakturovávané 

leasingovým pronajímatelem (pojištění)  

a odložený daňový závazek vzniklý 

změnou stavu mezi počátečním stavem 

(1. 1. 2012) a konečným stavem                 

(31. 12. 2012) odložené daně. 

Tab. 4.30  Vysvětlující informace k výsledku hospodaření vyžadované standardem IFRS 1 

4.2.4. Účtování v dalších letech 

Společnost bude opět vést „dvojí“ účetnictví. Jedno z daňových důvodů podle ČÚP
77

         

a druhé pro účely věrného a poctivého zobrazení ekonomické reality podle IFRS.  

V průběhu celého roku 2014 až do 10. 6. 2015 bude společnost účtovat o splácení 

závazku vůči VB Leasing, spol. s r. o. podle Přílohy č. 7 způsobem, jaký byl vysvětlen v   

kap. 4. 3 a do nákladů o pojištění, které je přefakturováváno pronajímatelem na společnost. 

Až do zbytkové hodnoty nákladní dodávky ve výši 78 357,-- Kč, kterou bude mít na 

konci své doby použitelnosti v měsíci květnu roku 2022, budou účtovány účetní odpisy ve 

výši stanovené Přílohou č. 8. Následně dojde k odúčtování zbytkové hodnoty nákladní 

dodávky IVECO a zisk nebo ztráta vzniklá rozdílem mezi čistým výnosem z vyřazení              

a zbytkovou hodnotou se zahrne do výkazu o úplném výsledku za dané období.  

Taktéž bude společnost pokračovat v účtování o změnách stavu odloženého daňového 

závazku v jednotlivých letech až do konce roku 2023 ve výši, jak je uvedena v Příloze č. 9. 

Následující účetní závěrky podle IFRS budou zpracovány obdobným způsobem jako 

první účetní závěrka podle IFRS tzn., musí splňovat všechny požadavky kladené na ně         

standardy IFRS pokud mají pro ně věcnou náplň, kromě IFRS 1.   

                                                             
77 Daňové uznatelné náklady budou do roku 2015 tvořeny jednotlivými splátkami bez DPH podle Přílohy č. 1            

a Přílohy č. 3 a daňovými odpisy podle Přílohy č. 6 a v roce 2016 daňovým odpisem technického zhodnocení 

podle Přílohy č. 6. Společnost nesmí zapomenout na odkupní cenu ve výši 1 000,-- Kč, která navýší vstupní 

(zůstatkovou) cenu technického zhodnocení v roce 2015 dle § 29 odst. 4 ZDP. 



 
 

93 
 

5. Závěr 

DP jsem strukturoval do výše na sebe navzájem navazujících části, s ohledem na 

naplnění stanovených cílů této práce. 

Druhá a třetí kapitola je věnována teoreticko-metodické problematice leasingu 

v podmínkách českých právních předpisů a IFRS. Ve čtvrté kapitole jsou aplikovány 

teoretické poznatky z druhé a třetí kapitoly na konkrétní příklad finančního leasingu od 

leasingové společnosti vybrané pomoci vícekriteriální analýzy. 

V první fázi druhé kapitoly jsou rozebrány právní aspekty leasingu v podmínkách 

ČR, protože ujasnění si právních podmínek každého obchodního vztahu v příslušné právní 

smlouvě, tedy i leasingového vztahu v leasingové smlouvě, je nezbytným předpokladem, od 

kterého se odvíjí řešení každodenních účetních a daňových problémů souvisejících 

s leasingem. Z provedené právní analýzy leasingu jsem zjistil řadu nedostatků, které u nás 

v této oblasti panují. Za nejzávažnější nedostatek považuji absenci speciální právní úpravy 

leasingu v českém soukromém právu. Jsem toho názoru, že leasing, který je v dnešní době již 

běžnou záležitostí, si zasluhuje svou speciální právní úpravu, která by odrážela dosavadní 

vývoj leasingové praxe. Následující fáze druhé kapitoly je věnována klasifikaci              

leasingu, která se provádí podle určitých znaků uvedených v leasingové smlouvě a jejichž 

konkrétní formy jsou zde podrobně popsány. Této klasifikaci je třeba věnovat patřičnou 

pozornost, zejména z  účetních a daňových důvodů, protože operativní a finanční leasing mají 

nastaveny jiné daňové podmínky pro daňovou uznatelnost nájemného a navíc nesprávně 

stanovený typ leasingu může vést k podhodnocení aktiv i pasiv nájemce účtujícího podle 

IFRS. V další fázi jsou popsány výhody a nevýhody obou základních forem                    

leasingu, přičemž jejich vzájemná komparace a volba typu leasingu je značně subjektivní 

záležitostí, protože každý subjekt má své priority nastaveny odlišně. Následně je prostor také 

věnován leasingovému financování z pohledu českých daňových zákonů, které právě v této 

oblasti mají silný vliv na účetní zachycení a vykazování leasingů. Tento silný vliv vyplývá ze 

samotné podstaty kontinentálního modelu vedení účetnictví uplatňovaného v ČR. Oblast 

leasingu v minulosti prošla řadou novelizací, které způsobily její relativní nepřehlednost. 

V současné době se daňová úprava leasingu stabilizovala, hlavně co se týče podmínek daňové 

uznatelnosti nájemného u finančního a operativního pronájmu a uplatňování DPH u těchto 

dvou forem, jejichž přesné názvy nejsou v daňových zákonech vymezeny, což může v praxi 

zapříčinit určité komplikace. Proto je v této části provedena detailní daňová analýza 



 
 

94 
 

leasingového nájemného a s ním souvisejícího DPH. Objasněním těchto čtyř oblastí jsou 

naplněny všechny stanovené dílčí cíle DP.  

Další fází druhé kapitoly, zabývající se analýzou současné české účetní úpravy 

finančního leasingu, která obsahuje ještě více nedostatků než ta právní, jsem přistoupil 

k prvnímu stádiu naplnění stanoveného hlavního cíle DP. Za méně vážný nedostatek považuji 

nesystematickou a nepřehlednou účetní úpravu leasingu, která je podobně jako právní úprava 

leasingu roztříštěna v několika předpisech - ZoÚ, vyhlášce č. 500/2002 Sb. a ČÚS. Z této 

„hektické“ účetní úpravy leasingu vyplývá i další nedostatek související s nepřesně 

stanoveným rozsahem povinných informací zveřejňovaných k leasingu v příloze k účetní 

závěrce, které by mohly alespoň částečně eliminovat nejzávažnější nedostatek spojený 

s finančním leasingem. Tím je možnost využítí jedné z formy kreativního účetnictví - 

mimobilančního financování - nájemcem, která je uzpůsobena tak, že na účetní úpravu 

finančního leasingu je nahlíženo formálněprávní optikou, která je upřednostňována před 

obsahem leasingové transakce. Jinak řečeno, není brán ohled na to, komu plynou ekonomické 

užitky po podstatnou část ekonomické životnosti předmětu leasingu výměnou za uzavření 

závazku platit za toto právo částku blížící se reálné hodnotě najatého majetku a příslušným 

finančním nákladům. Ve svém konečném důsledku zmíněné upřednostňování vede k tomu, že 

předmět leasingu ani závazek z něho plynoucí není vykázán v rozvaze nájemce, ale pouze v 

jeho podrozvahové evidenci. Způsobuje podhodnocení majetku, který využívá účetní jednotka 

k podnikatelské činnosti a získává z něho ekonomický prospěch, tak i celkových                

závazků, jejichž úhrada naopak vede k odlivu zdrojů přinášejících ekonomický prospěch. 

V rámci této analýzy současné české účetní úpravy finančního leasingu jsou dále popsány 

účetní postupy související s řádným ukončením finančního leasingu (zde je možno nalézt 

další kámen úrazu způsobující naprostou nereálnost vykazovaných hodnot předmětu 

převzatého po skončení finančního leasingu), předčasným ukončením finančního               

leasingu, postoupením leasingové smlouvy a technickým zhodnocením, opravami a údržbami 

předmětu finančního leasingu. 

Dalším stádiem k požadovanému naplnění hlavního cíle DP je analýza současné 

účetní úpravy finančního leasingu podle IFRS, která je dle mého názoru progresivní a lépe 

reflektuje vývoj leasingové praxe než česká účetní úprava. Účetní přístup k finančním 

leasingům dle IAS 17 je založen na přednosti ekonomické podstaty před právní formou. 

Nájemce tudíž předmět finančního leasingu vykazuje ve svých aktivech a účetně jej odepisuje 

podle jeho skutečného využití a v pasivech má současně zachycen závazek z leasingu. Tento 
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přístup k finančním leasingům věrně zobrazuje ekonomickou skutečnost a nezpůsobuje 

podhodnocení aktiv i pasiv nájemce, jak je tomu v případě ČÚP. Součástí analýzy účetní 

úpravy finančního leasingu podle IFRS je podrobně vysvětlen účetní postup při prvotním 

zachycení finančního leasingu v rozvaze nájemce, při jeho následném účtování v průběhu 

doby trvání leasingu i účtování na konci doby leasingu. Ovšem každý účetní systém má své 

nedostatky, a to prozatím platí bez výjimky i pro IFRS, které při stávajícím nejednotném 

účtování leasingu podle IAS 17 poskytují taktéž prostor pro kreativní účetnictví jako je tomu 

v ČÚP. Podle IAS 17 existují dva kompletně odlišné účetní modely pro leasing, jejichž 

klasifikace se provádí podle indikátorů v něm uvedených. Většina těchto indikátorů je 

předmětem odhadu budoucího možného vývoje, který je ovšem nutno odhadnout již na 

počátku leasingu, a to umožňuje účetním jednotkám účelově strukturovat podmínky 

leasingových smluv tak, aby se dosáhlo požadované leasingové klasifikace. Pokud jsou 

podmínky v leasingové smlouvě účelně nastaveny tak, aby se jednalo o operativní leasing, tak 

nájemce získá zdroj financování, který nevykazuje v rozvaze, a tím provádí jednu z praktik 

kreativního účetnictví. Tento nedostatek by měl být v budoucnosti odstraněn novým 

standardem pro leasingy, který by aplikoval stejný účetní princip na všechny leasingové 

smlouvy. Zanikla by tak rozdílná klasifikace operativního a finančního leasingu a veškerá 

aktiva a závazky, které vyplývají z leasingových smluv by byly vykázány v rozvaze nájemce 

(odstranilo by se podrozvahové účtování operativního leasingu). 

Ve třetí kapitole pokračuji v naplnění hlavního cíle DP. Je v ní analyzováno chování 

finančního leasingu k rozvahovému dni, ke kterému se sestavují účetní výkazy. Popsán je vliv 

finančního leasingu na účetní závěrku sestavenou podle ČÚP, dále podle IFRS a je 

analyzován i dopad přechodu z ČÚP na IFRS v oblasti finančního leasingu. Zmíněné účetní 

řešení finančního leasingu z pohledu ČÚP způsobuje omezenou vypovídací schopnost rozvah 

u účetních jednotek, které ve významné míře využívají v rámci své podnikatelské činnosti 

finanční leasing. ČÚP se na tento významný nedostatek snaží reagovat, ač dle mého názoru 

poměrně nešťastným způsobem tím, že stanovují povinnost nájemci zveřejňovat určité 

informace ohledně jeho aktivních leasingů v příloze k účetní závěrce. Analýza české účetní 

závěrky je doplněna kompletním harmonogramem účetní závěrky se zaměřením na oblast 

finančního leasingu. Následně kapitola pokračuje v analýze prvního přechodu z ČÚP na IFRS 

a rozebírá nezbytně nutné kroky požadované IFRS 1 k převodu finančního leasingu na IFRS. 

Již v ustanovení samotného standardu IFRS 1 je uvedeno tvrzení, že tento standard nelze 

prostudovat izolovaně, ale je nutná detailní znalost všech platných standardů, ke kterým má 

účetní jednotka věcnou náplň. První účetní závěrka podle IFRS i všechny následující 
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sestavené na principu IFRS mají bezesporu větší vypovídací schopnost o majetku                         

a zdrojích, které účetní jednotka využívá ke své podnikatelské činnosti, než účetní závěrka 

sestavená v souladu s ČÚP.  

Čtvrtá kapitola je závěrečnou etapou pro naplnění hlavního cíle DP. Na konkrétní 

reálné smlouvě o finančním leasingu nákladní dodávky IVECO od leasingové společnosti VB 

Leasing, spol. s r. o. vybrané pomocí vícekriteriální analýzy variant, jsou znázorněny hlavní 

rozdíly mezi ČÚP a IFRS v oblasti finančního leasingu, které byly teoreticky popsány 

v předcházejících kapitolách. Do vícekriteriální analýzy jsem zahrnul čtyři leasingové 

společnosti působící na českém trhu, které jsem hodnotil pomocí sedmi vybraných              

kritérií, dle mého názoru relevantních pro naplnění vymezeného cíle. Metoda TOPSIS i 

metoda váženého součtu ohodnotila nejlépe variantu V2, a proto se domnívám, že 

vícekriteriální analýza splnila svůj účel a vyhodnotila leasingovou společnost                          

VB Leasing, spol. s r. o. za nejoptimálnější variantu s ohledem na zvolený soubor kritérií               

a na určitou rizikovost posuzovaných variant. Rozdíl mezi ČÚP a IFRS v oblasti finančního 

leasingu je zřejmý již ze zahajovací rozvahy podle IFRS sestavené k 1. 1. 2012. Celková 

bilanční suma je z důvodů nutných úprav provedených v této počáteční rozvaze v souvislosti s 

přechodem na IFRS vyšší podle IFRS ve srovnání s její hodnotou dle ČÚP. Takto sestavená 

rozvaha, resp. všechny rozvahy sestavené k rozvahovému dni podle IFRS, mají pro jejich 

uživatele vyšší vypovídací schopnost, než kdyby byly sestaveny podle ČÚP, protože 

informují o majetku, který účetní jednotce přináší ekonomický užitek a zároveň o               

závazcích, které v budoucnosti způsobí odtok zdrojů přinášející ekonomický užitek. Rozdílné 

zachycení finančního leasingu nákladní dodávky má dopad také na výsledek             

hospodaření, protože podle ČÚP se do daňově uznatelných nákladů účtuje časově rozlišené 

leasingové nájemné a daňové odpisy technického zhodnocení. Naproti tomu podle IFRS se do 

nákladů zahrnují účetní odpisy nákladní dodávky navýšené o případný odpis technického 

zhodnocení, nákladové úroky a pojištění (odložená daň se zachytí z důvodů odstranění rozdílu 

mezi daňovým výsledkem dle ČÚP a účetním výsledkem dle IFRS). Celkový náklad na 

finanční leasing za celou dobu jeho trvání je stejný, abstrahujeme-li se od stanovené zbytkové 

hodnoty nákladní dodávky, rozdíl je pouze v dopadu na výsledek během jeho trvání. Pro 

účely splatné daně se vychází z daňového hospodářského výsledku podle ČÚP. Vedeme-li 

ovšem účetnictví v souladu s IFRS, tak vypočtená daň z příjmů z účetního výsledku 

hospodaření podle IFRS je zcela odlišná. Tento nesoulad je potřeba odstranit zaúčtováním 

odložené daně (efektivní daňová sazba bude poté shodná se sazbou daně z příjmů stanovenou 
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příslušnými daňovými zákony). V analyzovaném zjednodušeném příkladě týkajícího se 

nákladní dodávky IVECO bylo účtováno o odloženém daňovém závazku, protože účetní 

náklad dle IFRS byl na počátku leasingu nižší než daňový náklad dle ČÚP. Do konce roku 

2015 bude odložený daňový závazek narůstat a následně až do konce ekonomické životnosti 

nákladní dodávky klesat, kdy koncem roku 2022 bude mít zůstatek 14 888,-- Kč z důvodu 

stanovené zbytkové hodnoty nákladní dodávky IVECO. Požadavky na informace povinně 

zveřejňované v příloze podle IFRS jsou mnohem podrobnější, než v případě přílohy dle ČÚP.  

Dle mého názoru účetní úprava finančního leasingu podle IFRS poskytuje uživatelům 

účetních výkazů věrnější a přesnější obraz finanční situace společnosti, než účetní úprava dle 

ČÚP. Toto tvrzení se opírá o důvody podrobně analyzované v této DP. Vezmeme-li v potaz 

navíc skutečnost, že současný účetní přístup k finančnímu leasingu v ČÚP odporuje zásadě 

přednosti obsahu před formou, která je deklarována v ZoÚ, tak je načase přistoupit ke změně 

v této oblasti směrem k harmonizaci s IFRS, které jsou zde vysoce transparentní                           

a spolehlivé, až na výjimku uvedenou výše (existence dvou účetních modelů pro leasingy 

v IFRS). 

Otázkou ovšem zůstává, zda náklady, čas a úsilí vynaložené na překlopení účetní 

závěrky z ČÚP na IFRS se alespoň vyrovnají nebo v lepším případě převýší užitek, který 

přinese uživatelům účetní závěrka zpracovaná podle IFRS. 
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