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Abstrakt 

Bakal{řsk{ pr{ce je zaměřena na analýzu rozdílů ve vykazov{ní finančního leasingu 

v souladu s českou účetní legislativou a v souladu s Mezin{rodními standardy 

účetního výkaznictví IAS/IFRS. D{le je v této pr{ci analyzov{n dopad rozdílů 

na výsledek hospodaření u n{jemce i pronajímatele. 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis is focused on the analysis of differences in presentation 

of financial leases in accordance with Czech accounting law and with International 

financial reporting standards IAS/IFRS. Further, in this thesis the effect of differences 

in profit for tenant and landlord is analyzed. 
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Úvod 

Již několik desetiletí doch{zí k odbour{v{ní hranic a propojov{ní ekonomik 

jednotlivých st{tů, což m{ st{le větší glob{lní charakter. Jelikož vzhledem 

k rozdílnému vykazov{ní jednotlivých operací v souladu s n{rodními účetními 

legislativami je srovn{ní a hodnocení společností z různých zemí n{ročné, objevují 

se tak snahy o harmonizaci účetnictví. 

V posledních letech se snaha o harmonizaci účetnictví v r{mci Evropské unie zvýšila, 

jelikož do ní přistupují st{le další a další země, čímž se zvýšila také snaha o zajištění 

vysoké kvality a plné srovnatelnosti účetních výkazů. Došlo tak ke vzniku Rady pro 

mezin{rodní účetní standardy, kter{ se snaží o zajištění zmíněných potřeb tvorbou 

Mezin{rodních účetních standardů (později Mezin{rodních standardů účetního 

výkaznictví), které by se daly aplikovat ve všech zemích Evropské unie. 

Rozdíly ve vykazov{ní účetních informací v souladu s českou účetní legislativou 

a v souladu s Mezin{rodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS jsou podstatné. 

To platí i při vykazov{ní finančního leasingu, kdy doch{zí k významným rozdílům, 

na jejichž analýzu je zaměřena tato bakal{řsk{ pr{ce. 

Cílem mé bakal{řské pr{ce je vymezení rozdílů ve vykazov{ní finančního leasingu 

dle Mezin{rodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS a dle české účetní 

legislativy. Ve své bakal{řské pr{ci se zabýv{m dopadem rozdílů ve vykazov{ní 

finančního leasingu na výsledek hospodaření u leasingového n{jemce 

a u pronajímatele. 

Problematika týkající se finančního leasingu využív{ určité výrazy, které jsou v této 

pr{ci vysvětleny pro lepší porozumění. Z{kladním pojmem je finanční leasing, který 

vyjadřuje smluvní vztah mezi n{jemcem a pronajímatelem, který je vlastníkem aktiva 

a poskytne n{jemci pr{vo užívat dané aktivum po stanovenou dobu za úplatu, 

popřípadě za nepeněžní plnění. 
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Bakal{řsk{ pr{ce zachycuje vykazov{ní finančního leasingu v souladu s IAS/IFRS 

a českou účetní legislativou, ale také daňové aspekty finančního leasingu, jelikož účetní 

str{nka je úzce prov{z{na s daňovou. D{le je zde zmíněna harmonizace účetnictví 

se zaměřením na Mezin{rodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. 

Získané teoretické poznatky jsou aplikov{ny na konkrétní leasingové smlouvě. 

Pronajímatel ČSOB Leasing, a.s. uzavřel 27. 12. 2007 smlouvu o finančním leasingu 

se společností ABC, s.r.o., kter{ se tímto stala n{jemcem. Předmětem pron{jmu 

je zkracovací automatick{ pila, jejíž doba n{jmu byla stanovena na 36 měsíců. 

Díky aplikaci teoretických poznatků na konkrétní leasingovou smlouvu budou získ{ny 

rozdíly ve vykazov{ní finančního leasingu, na které bude n{sledně pouk{z{no. V pr{ci 

bude analyzov{n dopad zjištěných rozdílů na výsledek hospodaření n{jemce 

i pronajímatele za předpokladu, že česk{ účetní legislativa povoluje vykazov{ní, 

stanovení z{kladu daně pro výpočet daňové povinnosti dle IAS/IFRS. Ve skutečnosti 

však tuto možnost česk{ účetní legislativa vůbec nepřipouští a nařizuje očištění všech 

operací od vlivu Mezin{rodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS. 
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1 Podstata finančního leasingu 

Odvození pojmu leasing je z anglického výrazu „lease“, který vyjadřuje n{jem 

či pron{jem, respektive smlouvu o pron{jmu. Podstatou leasingu je tedy smluvní vztah 

mezi n{jemcem a pronajímatelem, který poskytuje n{jemci pr{vo užívat po sjednanou 

dobu hmotné či nehmotné věci a pr{va za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění. Pronajatý 

majetek zůst{v{ po celou dobu pron{jmu ve vlastnictví pronajímatele. [12] 

Finanční leasing je ch{p{n jako pron{jem, po jehož ukončení n{jemce odkoupí najatou 

věc. Pronajímateli zůst{v{ vlastnické pr{vo po dobu trv{ní leasingové smlouvy, ale po 

jejím ukončení přech{zí na n{jemce buď automaticky, nebo po odkupu pronajatého 

majetku n{jemcem. Smluvně jsou obvykle přen{šeny na n{jemce i povinnosti spojené 

s údržbou, opravami a servisními službami pronajatého majetku. Finanční leasing 

je dlouhodobější než pron{jem operativní a většinou se kryje doba pron{jmu s dobou 

ekonomické životnosti pronajímaného majetku. [10] 

Finanční leasing je považov{n za vztah n{jemní, ale představuje svým způsobem 

specifickou formu pořízení majetku. N{jemce si vybír{ předmět pron{jmu 

i pronajímatele. Dodavatelem pronajímané věci může být externí dodavatel, 

pronajímatel nebo s{m n{jemce. [2] 

V českých z{konech se lze setkat s odlišnými výrazy vyjadřujícími finanční leasing, 

jako je finanční pron{jem či finanční pron{jem s n{slednou koupí najaté věci. 

Problematika finančního leasingu není v českém pr{vním systému konkrétně 

upravena, ale obecně je upravena občanským1 a obchodním z{koníkem2. V obchodním 

z{koníku je upravena smlouva o koupi najaté věci, ale ta nemůže být považov{na 

za smlouvu o finančním leasingu. D{le je v něm zakotveno, že leasingov{ smlouva 

                                                 
1 Z{kon č. 40/1964 Sb., občanský z{koník, ve znění pozdějších předpisů, d{le jen občanský z{koník. 
2 Z{kon č. 513/1991 Sb., obchodní z{koník, ve znění pozdějších předpisů, d{le jen obchodní z{koník. 
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může odkazovat na podmínky vypracované odbornými z{jmovými 

organizacemi3. [10][12]  

Pojem finanční leasing je použív{n v předpisech pro účetnictví, kde v §28 odst. 3 

z{kona o účetnictví4  je charakterizov{n finanční leasing jako „<poskytnutí majetku 

za úplatu do užív{ní, jestliže je uživatel opr{vněn nebo povinen v průběhu užív{ní nebo po jeho 

ukončení nabýt vlastnické pr{vo k poskytnutému majetku.“. 

1.1 Výhody a nevýhody finančního leasingu 

Významnou výhodou pořízení majetku formou finančního pron{jmu je to, že subjekt 

nepotřebuje k n{kupu jednor{zově vynaložit daný velký objem finančních prostředků. 

Platby za leasing jsou totiž rozloženy po delší časové období do menších spl{tek, které 

jsou označov{ny jako leasingové spl{tky. Další výhodou je, že tyto leasingové spl{tky 

se mohou st{t daňově uznatelným n{kladem v případě splnění podmínek stanovených 

v z{koně o daních z příjmů5. [2][10]  

Administrativní n{ročnost pořízení majetku formou finančního pron{jmu je menší 

ve srovn{ní s pořízením majetku na úvěr, což je považov{no také za výhodu. Vyřízení 

leasingové smlouvy zahrnuje méně procedur než zařízení úvěru. Většinou 

jen u majetku s velmi vysokou pořizovací cenou je vyžadov{no zajištění. Další 

administrativní výhoda nast{v{ u leasingových smluv dopravních prostředků, 

kdy přímo do smlouvy býv{ zahrnuto povinné ručení a případně i havarijní pojištění. 

Leasingové společnosti poskytují tyto služby za výhodnějších podmínek 

než pojišťovny a n{jemce ušetří čas potřebný k jejich vyřízení. [10][12] 

Výhodou smluv o finančním leasingu z ekonomického hlediska bylo dříve 

považov{no rychlejší promítnutí hodnoty majetku do daňových n{kladů n{jemce 

                                                 
3 Například Českou leasingovou a finanční asociací vypracované všeobecné smluvní podmínky leasingu 

movitých předmětů, které lze najít na ofici{lních str{nk{ch této asociace www.clfa.cz. 
4 Z{kon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, d{le jen z{kon o účetnictví. 
5 Z{kon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, d{le jen z{kon o daních z příjmů. 
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a n{sledné uplatňov{ní daňových odpisů. Tuto výhodu však ztratily smlouvy 

o finančním leasingu uzavřené po 1. lednu 2008, jelikož byly upraveny minim{lní doby 

trv{ní finančního leasingu. [2] 

Leasing účetně nepředstavuje zvýšení zadluženosti podniku, jelikož se vzniklý 

z{vazek ze smlouvy o finančním leasingu v rozvaze neprojeví jako položka zvyšující 

cizí zdroje. Tyto z{vazky z leasingu jsou vedeny v podrozvahové evidenci, tudíž není 

možné z rozvahy zjistit údaje o majetku pořízeného formou finančního leasingu. 

Z tohoto vyplýv{ také nevýhoda finančního leasingu, jelikož finanční pron{jem 

je podle českých účetních předpisů vykazov{n v účetnictví n{jemce zcela odlišně 

od ekonomické reality. [10][12]  

Nevýhodou je, že pronajímatel, přestože je vlastníkem majetku, často přen{ší 

na n{jemce rizika vyplývající z vlastnictví majetku a pr{vo volně nakl{dat 

s pronajatým majetkem je také značně omezeno, což v případě úvěru neexistuje. Další 

nevýhodou je obtížn{ vypověditelnost leasingové smlouvy ze strany n{jemce 

a s ní případné problémy, či problémy v případě odcizení majetku. [10] 

1.2 Z{kladní pojmy 

V problematice finančního leasingu jsou užív{ny některé pojmy, které by měly být 

vysvětleny pro lepší porozumění. 

Operativní leasing jsou všechny formy leasingu, které není možné považovat 

za finanční leasing. Charakteristický je tím, že po skončení doby pron{jmu dojde 

k vr{cení pronajatého majetku pronajímateli, tedy vlastníkovi. Tato forma pron{jmu 

je většinou kr{tkodobější než leasing finanční a doba pron{jmu majetku je kratší 

než doba jeho ekonomické životnosti. [2][10]  

Finanční leasing je ch{p{n jako pron{jem hmotných či nehmotných věcí a pr{v 

poskytovaný pronajímatelem za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění n{jemci, 

kdy po skončení doby pron{jmu dojde k odkupu najaté věci n{jemcem. V z{konech 
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České republiky se lze setkat také s trochu odlišnými pojmy vyjadřující finanční 

leasing. [10]  

Zpětný finanční leasing je speci{lní druh finančního leasingu, kdy subjekt prod{ 

leasingové společnosti majetek, který je n{sledně na z{kladě smlouvy o finančním 

leasingu zpětně pronajat subjektu, který se tímto stane n{jemcem. Po uplynutí 

sjednané doby trv{ní smlouvy o finančním leasingu a většinou po uhrazení kupní ceny 

se n{jemce opět stane vlastníkem majetku. [12] 

Leasingový pronajímatel je fyzick{ či pr{vnick{ osoba, kter{ vlastní majetek 

a n{sledně ho pronajím{ n{jemci za úplatu dle podmínek smlouvy o finančním 

leasingu. Pronajímatel po dobu pron{jmu vede pronajatý majetek v účetní evidenci 

a odepisuje ho. [4][10]  

Leasingový n{jemce je fyzick{ či pr{vnick{ osoba, kter{ pronajatý majetek užív{ 

za úplatu podle podmínek smlouvy o finančním leasingu. N{jemce je po dobu n{jmu 

pouze ekonomickým uživatelem pronajatého majetku, proto nemůže majetek 

vykazovat v účetní evidenci ani ho odepisovat. [4][10]  

Cena leasingu je leasingov{ cena většinou placen{ v pravidelných spl{tk{ch 

(měsíčních, čtvrtletních, nebo ročních). N{jemce platí pronajímateli tuto cenu, kter{ 

zahrnuje postupné spl{tky pořizovací ceny majetku, leasingovou marži leasingové 

společnosti (pronajímatele) a také ostatní n{klady spojené s pronajatým majetkem, 

které pronajímatel často přesouv{ na n{jemce v r{mci leasingových spl{tek. Ostatní 

n{klady nejčastěji představují úroky z úvěru, který si bere leasingov{ společnost 

na pořízení majetku n{sledně pronajímaného n{jemci, poplatky bance za vedení 

úvěrových účtů, jiné spr{vní n{klady spojené s leasingem a další. Celkov{ výše 

leasingové ceny se vypočít{ jako součet jednotlivých leasingových spl{tek. [10] 

Kupní cena je cena, za kterou n{jemce odkoupí pronajatý majetek od pronajímatele 

po skončení finančního leasingu. Touto operací se pronajímaný majetek st{v{ 

vlastnictvím n{jemce. [2][10]  
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Mimoř{dn{ leasingov{ spl{tka je spl{tka, kterou n{jemce platí nejčastěji při podpisu 

leasingové smlouvy. Určuje se jako procento z pořizovací ceny majetku, výše tohoto 

procenta z{leží na leasingové společnosti či n{jemci. [10] 

Leasingov{ spl{tka je pravideln{ platba vypočítan{ z leasingové ceny na dobu 

finančního leasingu. [2][10]  

Leasingov{ smlouva v českých pr{vních předpisech není upravena. Při uzavír{ní 

leasingových smluv se vych{zí z občanského a obchodního z{koníku. Využív{ se zde 

§273 obchodního z{koníku, který připouští, že č{st leasingové smlouvy může být 

určena všeobecnými obchodními podmínkami odbornými a z{jmovými 

organizacemi. Leasingov{ smlouva upravuje pr{vní vztahy mezi n{jemcem 

a pronajímatelem. [10][12]  
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2 Vykazov{ní finančního leasingu dle české účetní 

legislativy 

V České republice je účetnictví upraveno soustavou předpisů na úrovni z{konů 

a norem, které navazují na jiné pr{vní předpisy a z{kony. Z{kladním předpisem 

upravujícím účetnictví je z{kon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2.1 Český účetní systém 

Český účetní systém je tvořen z{kony a normami. Těmi nejvýznamnějšími předpisy 

jsou z{kon o účetnictví, vyhl{šky vyd{vané Ministerstvem financí ČR a České účetní 

standardy. Na tyto předpisy navazuje cel{ řada z{konů a norem, které jsou věcným 

z{kladem pro účetnictví. [7] 

Stabilní z{kon o účetnictví, ve kterém proběhly jen drobné úpravy, byl změněn 

nepřímou novelou s platností od roku 2001. Tato novela je označov{na jako tzv. „mal{ 

novela“ a byla souč{stí novely z{kona o daních z příjmů č. 492/2000 Sb. Novela 

přinesla především změny v n{vaznosti na změny v obchodním pr{vu a na z{kon 

o daních z příjmů. N{sledovala tzv. „velk{ novela“, kter{ byla poměrně rozs{hlou 

novelou z{kona o účetnictví a byl jí z{kon č. 353/2001. Po těchto novel{ch byla v z{sadě 

změněna všechna ustanovení z{kona o účetnictví, některé změny byly podstatnějšího 

charakteru a některé pouze upřesňovaly formulace v r{mci platných z{sad pro vedení 

účetnictví. Podstatné změny v systému účetnictví přinesl z{kon č. 437/2003 Sb., který 

vstoupil v platnost od roku 2004, jelikož upravuje pouze účetnictví vedené bilanční 

metodou, tedy podvojných z{pisů. V n{vaznosti na vstup České republiky 

do Evropské unie došlo k významné úpravě z{kona, kdy vybrané obchodní 

společnosti jsou povinny použít Mezin{rodní standardy účetního výkaznictví 

IAS/IFRS. Tyto změny jsou uvedeny v §19 odst. 9 a §23a z{kona o účetnictví. [2] 
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Z{kon o účetnictví stanovuje řadu z{sad a principů, které je nutno dodržovat 

při vedení účetnictví v soustavě podvojného účetnictví. Jsou označov{ny jako obecné 

účetní z{sady pro vedení účetnictví a sestavov{ní účetní z{věrky. [7] 

Těmito obecnými účetními z{sadami jsou například6: 

 Z{sada věrného a poctivého zobrazení – je stěžejní z{sadou a její naplnění 

je n{ročné. Zachycení jednotlivých operací musí odpovídat skutečnosti a musí 

být v souladu s účetními metodami. Účetní metody musí být d{le použity 

k dosažení věrnosti. 

 Z{sada věcné a časové souvislosti – je založena na účtov{ní skutečností 

do období, se kterým věcně a časově souvisí. Je zde promítnut i tzv. akru{lní 

princip. 

 Akru{lní princip - je založen na zaznamen{v{ní účetních případů do období, 

ve kterém nastaly, nikoliv do období, ve kterém byly přijaty či vyd{ny peněžní 

prostředky. Jedn{ se především o časové rozlišení n{kladů a výnosů. 

 Z{sada z{kazu kompenzace – vyjadřuje z{kaz vz{jemného zúčtov{ní aktiv 

a pasiv, či n{kladů a výnosů. Případy upravené účetními metodami nejsou 

porušením vz{jemného zúčtov{ní. 

 Z{sada oceňov{ní v historických cen{ch – je postavena na principu ocenění 

ve výši vynaložených n{kladů v okamžiku pořízení. Jako historick{ cena je br{na 

pořizovací cena, cena pořízení či vynaložené vlastní n{klady. 

Pro podnikatelské subjekty byla d{le vyd{na Ministerstvem financí ČR prov{děcí 

vyhl{ška7, kter{ vstoupila v platnost 1. 1. 2003. Upravuje účetní z{věrky 

pro podnikatele, form{t jednotlivých účetních výkazů, směrnou účtovou osnovu, 

účetní metody a jejich použití včetně konsolidačních metod. [2][7] 

                                                 
6 Zpracov{no dle literatury[2], [7], [16] a [17].  
7 Vyhl{ška č. 500/2002 Sb., kterou se prov{dějí někter{ ustanovení z{kona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 

podvojného účetnictví, d{le jen prov{děcí vyhl{ška. 
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Účetnictví d{le upravují České účetní standardy, které byly vyd{ny Ministerstvem 

financí ČR a mají zajišťovat soulad při použív{ní účetních metod účetními jednotkami. 

Předpokl{d{ se, že při postupu podle těchto standardů, budou plněny ustanovení 

o účetních metod{ch podle z{kona o účetnictví. [2][7] 

2.2 Vykazov{ní finančního leasingu dle české účetní legislativy 

u n{jemce 

Po celou dobu trv{ní leasingové smlouvy je pronajímatel vlastníkem pronajímaného 

majetku až do skončení doby trv{ní smlouvy o finančním leasingu a uhrazení kupní 

ceny n{jemcem. Poté se stane majetkem n{jemce, který do té doby vedl tento majetek 

jen v podrozvahové evidenci. Vlastnictví pronajatého majetku po dobu trv{ní smlouvy 

o finančním leasingu je z{sadním rozdílem oproti vykazov{ní leasingu 

dle Mezin{rodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS. [2][12]  

N{jemce při účtov{ní o mimoř{dné leasingové spl{tce a ostatních spl{tk{ch n{jemného 

využív{ z{sadu věcné a časové souvislosti, jelikož je nutné o těchto spl{tk{ch účtovat 

ve formě časového rozlišení. Při úhradě mimoř{dné leasingové spl{tky, kter{ 

je většinou placena při podpisu leasingové smlouvy, je souvztažným účtem účet 381 – 

N{klady příštích období.  Poměrn{ č{st spl{tky na příslušné období musí být 

zaúčtov{na z tohoto účtu do n{kladů. Na konci doby trv{ní smlouvy o finančním 

leasingu dojde k uhrazení kupní ceny. N{sledně po uhrazení také všech leasingových 

spl{tek dojde k převodu pronajatého majetku do majetku n{jemce. [2] 

Tabulka 1: Účtov{ní finančního leasingu dle české účetní legislativy u n{jemce (1. č{st) 

Číslo 

operace 
Popis operace MD D 

1 

Úhrada mimoř{dné spl{tky 

- mimoř{dn{ spl{tka 

- DPH 

 

381 

343 

221 

 

 

2 

Předpis ř{dné spl{tky (pravidelně každé období) 

- ř{dn{ spl{tka 

- DPH 

 

518 

343 

325 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle literatury [2] a [10]. 
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Tabulka 1: Účtov{ní finančního leasingu dle české účetní legislativy u n{jemce (2. č{st) 

3 Úhrada ř{dné spl{tky (pravidelně každé období) 325 221 

4 
Zúčtov{ní poměrné č{sti mimoř{dné spl{tky 

do n{kladů (pravidelně každé období) 
518 381 

5 

Předpis úhrady kupní ceny 

- kupní cena 

- DPH 

 

042 

343 

325 

 

 

6 Úhrada kupní ceny 325 221 

7 Protokol o zařazení majetku 022 042 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle literatury [2] a [10]. 

Schéma 1: Účtov{ní finančního leasingu dle české účetní legislativy u n{jemce 
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Pokud kupní cena předmětu leasingu nesplňuje podmínky pro oceňov{ní 

dlouhodobého hmotného majetku, může se o takovém majetku účtovat jako 

o kr{tkodobém, tedy rovnou do spotřeby na účet 501 – Spotřeba materi{lu. O účetních 

operacích je účtov{no na z{kladě faktur, spl{tkového kalend{ře, leasingové smlouvy, 

výpisů z bankovního účtu či pokladních dokladů. [2][10]  

2.3 Vykazov{ní finančního leasingu dle české účetní legislativy 

u pronajímatele 

Pronajímatel je po dobu trv{ní leasingové smlouvy vlastníkem pronajímaného majetku 

až do zaplacení kupní ceny n{jemcem. Do doby vyřazení tohoto majetku, tedy do doby 

jeho prodeje, vede pronajímatel tento majetek ve své účetní evidenci. Většinou 

je majetek pronajímatele rozdělen dle analytické evidence na dlouhodobý hmotný 

majetek, který je v jeho vlastnictví a který pronajím{. Pronajímatel často tento majetek 

po dobu trv{ní n{jemního vztahu také odepisuje. [2] 

Pronajímatel účtuje nejprve o n{kupu majetku a jeho zařazení do evidence majetku. 

Stejně jako n{jemce pronajímatel dodržuje z{sadu věcné a časové souvislosti 

při účtov{ní o spl{tk{ch n{jemného, které jsou jeho výnosem. Pokud je n{jemcem 

hrazena mimoř{dn{ leasingov{ spl{tka, musí být pro zachov{ní této z{sady 

zaúčtov{na na účet 384 – Výnosy příštích období. N{sledně poměrn{ č{st spl{tky 

na příslušné období musí být z tohoto účtu zaúčtov{na do výnosů. [2][10]  

V průběhu trv{ní leasingové smlouvy pronajímatel účtuje také o odpisech majetku, 

jejichž způsob odepisov{ní nemůže po započetí měnit. Na konci doby trv{ní smlouvy 

o finančním leasingu účtuje pronajímatel o přijaté úhradě kupní ceny, odpisu 

zůstatkové ceny majetku do n{kladů a vyřazení majetku z evidence. O účetních 

operacích vztahujících se k finančnímu leasingu se účtuje na z{kladě faktur, 

spl{tkového kalend{ře, leasingové smlouvy, výpisů z bankovního účtu či pokladních 

dokladů. [10] 
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Schéma 2: Účtov{ní finančního leasingu dle české účetní legislativy u pronajímatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní. 
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Tabulka 2: Účtov{ní finančního leasingu dle české účetní legislativy u pronajímatele 

Číslo 

operace 
Popis operace MD D 

1 

N{kup majetku na fakturu 

- kupní cena 

- DPH 

 

042 

343 

321 

 

 

2 Zařazení majetku do evidence 022 042 

3 

Přijat{ úhrada mimoř{dné spl{tky 

- mimoř{dn{ spl{tka 

- DPH 

221 

 

 

 

384 

343 

4 

Předpis ř{dné spl{tky (pravidelně každé období) 

- ř{dn{ spl{tka 

- DPH 

315 

 

 

 

602 

343 

5 Přijat{ úhrada ř{dné spl{tky (pravidelně každé období) 221 315 

6 Měsíční účetní odpis majetku 551 082 

7 
Zúčtov{ní poměrné č{sti mimoř{dné spl{tky do výnosů 

(pravidelně každé období) 
384 602 

8 

Přijat{ úhrada kupní ceny 

- kupní cena 

- DPH 

221 

 

 

 

641 

343 

9 Odpis zůstatkové ceny majetku do n{kladů 541 082 

10 Protokol o vyřazení majetku z evidence 082 022 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle literatury [10]. 
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3 Daňové aspekty finančního leasingu v ČR8 

Smlouvy o finančním leasingu, které byly uzavřeny do 31. prosince 2007, dnes ještě 

dobíhají, proto jsou v této bakal{řské pr{ci uvedeny podmínky daňové uznatelnosti 

také pro období před koncem roku 2007. Daňově uznatelné výdaje a podmínky 

pro jejich uznatelnost jsou d{ny z{konem o daních z příjmů. 

3.1 Daňové aspekty finančního leasingu u n{jemce 

Daňově uznatelným výdajem u n{jemce je spr{vně časově rozlišené n{jemné. 

Podmínky daňové uznatelnosti n{jemného jsou vymezeny v §24 odst. 4 z{kona 

o daních z příjmů, přičemž podmínky musí být splněny současně. 

Podmínky daňové uznatelnosti leasingového n{jemného do 31. 12. 2007 

V tomto období musí být majetek před{n ve stavu způsobilém k užív{ní a pak 

se leasingové smlouvy uzavřené do tohoto období řídí n{sledujícími podmínkami:  

 Doba n{jmu pronajímaného majetku musí být delší než 20 % doby odepisov{ní 

majetku uvedené v §30 z{kona o daních z příjmů. Z{roveň musí být splněna 

podmínka minim{lní doby leasingu, kter{ je u movitých věcí 36 měsíců 

a u nemovitostí 8 let. 

 Kupní cena nesmí být vyšší než zůstatkov{ cena vypočten{ ze vstupní ceny, 

kterou by měl daný majetek při rovnoměrném odepisov{ní dle §31 z{kona 

o daních z příjmů. D{le musí být splněna také podmínka bezprostředního 

převodu vlastnických pr{v k majetku po ukončení doby n{jmu. Pokud by byla 

zůstatkov{ cena ke dni prodeje nulov{, nepovažuje se tato podmínka 

za splněnou. 

                                                 
8 Zpracov{no dle literatury [17] s platností pro rok 2007, 2008, 2009 či 2010. 
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 Po ukončení finančního leasingu musí být odkoupený majetek zahrnut 

do obchodního majetku n{jemce. Tato podmínka je určena především 

pro fyzické osoby, jelikož u pr{vnických osob se to pokl{d{ za samozřejmost. 

Podmínky daňové uznatelnosti leasingového n{jemného od 1. 1. 2008 

Novela z{kona o daních z příjmů s platností od 1. 1. 2008 přinesla zpřísnění podmínek 

daňové uznatelnosti leasingového n{jemného. Leasingové smlouvy musí splňovat 

n{sledující podmínky: 

 Doba n{jmu pronajímaného majetku se musí rovnat době odepisov{ní majetku 

podle §30 z{kona o daních z příjmů. 

 Kupní cena majetku musí být nižší nebo rovna zůstatkové ceně majetku 

při rovnoměrném odepisov{ní dle §31 z{kona o daních z příjmů. Z{roveň musí 

být splněna podmínka bezprostředního převodu vlastnických pr{v 

po ukončení doby n{jmu. Pokud by byla zůstatkov{ cena ke dni koupě nulov{, 

považuje se tato podmínka za splněnou. 

 Po ukončení finančního leasingu musí být odkoupený majetek zahrnut 

do obchodního majetku n{jemce. 

Podmínky daňové uznatelnosti leasingového n{jemného od 1. 4. 2009 

Novela z{kona o daních z příjmů přinesla změny především v délce doby n{jmu. 

Podmínky daňové uznatelnosti jsou tedy n{sledující: 

 Doba n{jmu u majetku zařazeného do první odpisové skupiny musí trvat 

nejméně 36 měsíců, při zařazení do druhé odpisové skupiny nejméně 54 měsíců 

a do třetí odpisové skupiny nejméně 114 měsíců. Doba n{jmu u nemovitostí 

musí být nejméně 30 let. 

 Kupní cena najatého majetku nesmí být vyšší než zůstatkov{ cena majetku 

ke dni prodeje při rovnoměrném odepisov{ní dle §31 z{kona o daních z příjmů. 
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Tato podmínka je splněna také za předpokladu, pokud by zůstatkov{ cena 

majetku byla nulov{. Z{roveň musí n{sledovat bezprostřední převod 

vlastnických pr{v k majetku. 

 Po ukončení finančního leasingu musí n{jemce zahrnout daný majetek 

do svého obchodního majetku. 

Podmínky daňové uznatelnosti leasingového n{jemného od 20. 7. 2009 do 30. 6. 2010 

Novela z{kona o daních z příjmů v r{mci n{rodního protikrizového pl{nu přinesla 

změny v délce doby odepisov{ní. Tato novela platí pro leasingové smlouvy uzavřené 

od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010, z{roveň v tomto období musí být majetek před{n ve stavu 

způsobilém k užív{ní. Podmínky leasingových smluv jsou n{sledující: 

 Doba n{jmu majetku zařazeného do první odpisové skupiny musí trvat 

nejméně 12 měsíců a majetku zařazeného do druhé odpisové skupiny nejméně 

24 měsíců. 

 Po ukončení doby n{jmu musí n{sledovat bezprostřední převod vlastnických 

pr{v k majetku. 

 N{jemce musí majetek po odkoupení zahrnout do jeho obchodního majetku. 

3.2 Daňové aspekty finančního leasingu u pronajímatele 

Daňově uznatelným výdajem u pronajímatele jsou odpisy pronajímaného majetku, 

které jsou definov{ny především v §§30-32 z{kona o daních z příjmů. 

Podmínky daňové uznatelnosti odpisů do 31. 12. 2007 

Podle z{kona o daních z příjmů si pronajímatel může vybrat způsob výpočtu odpisů: 

 Dle §31; tj. rovnoměrné odepisov{ní; 
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 Dle §32; tj. zrychlené odepisov{ní; 

 Dle §30 odst. 4; tj. zrychlené časové rovnoměrné odepisov{ní hmotného 

movitého majetku pronajímaného formou finančního leasingu. Tato forma 

odepisov{ní je založena na možnosti pronajímatele odepsat rovnoměrně 

po dobu trv{ní finančního leasingu až 90 % vstupní ceny, pokud doba n{jmu 

trv{ alespoň 40 % doby rovnoměrného odepisov{ní dle §30 z{kona o daních 

z příjmů, minim{lně však 3 roky. Při prodloužení doby n{jmu nad 40 % doby 

odepisov{ní je možné odepsat za každé 1 % doby odepisov{ní další 1 % 

vstupní ceny nad 90 % až do 100 % vstupní ceny. 

Podmínky daňové uznatelnosti odpisů od 1. 1. 2008 

Novela z{kona o daních z příjmů přinesla změny v možnosti pronajímatele uplatnit 

odpisy jako daňově uznatelný výdaj. Může si vybrat ze dvou variant, a to: 

 Rovnoměrné odepisov{ní dle §31; 

 Zrychlené odepisov{ní dle §32. 

Tyto podmínky daňové uznatelnosti jsou stejné také v období od 1. 4. 2009. 

Podmínky daňové uznatelnosti odpisů od 20. 7. 2009 do 30. 6. 2010 

V r{mci N{rodního protikrizového pl{nu přinesla novela z{kona o daních z příjmů 

změny v možnostech odepisov{ní majetku. Tato novela platí pro leasingové smlouvy 

uzavřené od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010, kdy musí být také majetek před{n ve stavu 

způsobilém k užív{ní. Novela přinesla tyto způsoby odepisov{ní: 

  Dle §31; tj. rovnoměrné odepisov{ní; 

 Dle §32; tj. zrychlené odepisov{ní; 

 Dle §30a, tj. mimoř{dné odpisy, které může uplatnit jen první vlastník majetku 

a odepsat až 100 % vstupní ceny, přičemž 
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a) majetek zařazený do první odpisové skupiny je možné odepsat 

za 12 měsíců, 

b) majetek zařazený do druhé odpisové skupiny může odepsat 

za 24 měsíců. Přitom za prvních 12 měsíců může uplatnit odpisy 

do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců zbylých 40 % vstupní 

ceny majetku. 
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4 Finanční leasing dle Mezin{rodních standardů 

účetního výkaznictví IAS/IFRS 

V důsledku globalizace ekonomiky a rostoucího propojov{ní trhů se objevovala st{le 

více potřeba mezin{rodní harmonizace účetnictví. Tento proces získ{val na významu 

především v Americe a Evropě, v důsledku potřeby zvýšení srozumitelnosti, 

spolehlivosti a srovnatelnosti ekonomických informací. Důležit{ byla také možnost 

vz{jemné komparace a hodnocení ekonomických subjektů. V Evropě rostl význam 

harmonizace účetnictví také proto, že se Evropsk{ unie st{le rozrůstala a rozdíly 

n{rodních účetních legislativ byly z{sadní. [1][5] 

Existují tři z{sadní linie mezin{rodní harmonizace účetnictví: 

 US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles), které 

představují soubor n{rodních účetních standardů USA. Přesto jsou významné 

pro celosvětovou harmonizaci účetnictví díky ekonomickému významu 

a síle tohoto st{tu. 

 Účetní směrnice Evropské unie, které měly regulovat účetnictví a výkaznictví 

Evropské unie. Podstatnými směrnicemi pro účetnictví jsou: 

 Čtvrt{ směrnice Rady č. 78/660/EHS, o ročních účetních z{věrk{ch; 

 Sedm{ směrnice Rady č. 83/349/EHS, o konsolidovaných účetních 

z{věrk{ch; 

 Směrnice Rady č. 86/635/EHS, o ročních účetních z{věrk{ch 

a konsolidovaných účetních z{věrk{ch bank a ostatních finančních institucí 

a pojišťoven. 

 Mezin{rodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS, které nahradily účetní 

směrnice Evropské unie jako n{stroj regulace účetnictví a výkaznictví Evropské 

unie, protože tyto směrnice zastar{valy a již nevyhovovaly potřeb{m 
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harmonizace. Tyto mezin{rodní standardy budou více přiblíženy v n{sledující 

kapitole 4.1. [1] 

4.1 Mezin{rodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS 

Mezin{rodní účetní standardy začaly být vyd{v{ny v 70. letech 20. století. V této době 

byl založen také Výbor pro mezin{rodní účetní standardy (IASC) na z{kladě dohody 

profesních účetních institucí za účelem vývoje vysoce kvalitních účetních standardů. 

Mezin{rodní účetní standardy vyd{vané Výborem byly označov{ny zkratkou IAS, 

poté n{sledovalo pořadové číslo standardu a jeho n{zev. [9]  

Při řešení účetních případů doch{zelo k nejednotnému řešení, proto byl v roce 1997 

vytvořen St{lý interpretační sbor (SIC). Ten měl za úkol posoudit sporné účetní 

problémy a vytv{řet k nim interpretace, které sjednotí řešení těchto problémů. [1] 

V r{mci reorganizace v roce 2001 byl Výbor pro mezin{rodní účetní standardy (IASC) 

nahrazen Radou pro mezin{rodní účetní standardy (IASB). Standardy vyd{vané 

Radou již d{le nejsou označov{ny jako Mezin{rodní účetní standardy se zkratkou IAS, 

ale jako Mezin{rodní standardy účetního výkaznictví se zkratkou IFRS. Dříve vydané 

standardy IAS zůst{vají platné do té doby, než budou aktualizov{ny či nahrazeny 

standardem IFRS. Mezin{rodní standardy účetního výkaznictví jsou tedy označov{ny 

zkratkou IFRS, d{le pořadovým číslem, které nenavazuje na číslov{ní IAS, a n{zvem 

standardu. [1][9]  

V r{mci zefektivnění činnosti Výboru IASC (n{sledně Rady IASB) vznikla Nadace 

Výboru pro mezin{rodní účetní standardy (IASCF), kter{ je tvořena spr{vci. 

Jsou to osoby různých profesí a z různých zeměpisných oblastí. Jmenují Poradní sbor 

(SAC), Výbor pro interpretaci mezin{rodního účetního výkaznictví (IFRIC) a členy 

Rady pro mezin{rodní účetní standardy (IASB). [1] 

Poradního sboru, který byl založen v roce 1995, se také dotkly změny v r{mci 

reorganizace. Poradní sbor byl nejprve složen z odborníků působících v oblasti 
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účetnictví, později byl jmenov{n spr{vci. Jeho úkolem je umožnit nejširší odborné 

veřejnosti d{vat n{vrhy a doporučení pro činnost Rady pro mezin{rodní účetní 

standardy, také informuje IASB o oček{vaných dopadech navrhovaných standardů. [1] 

Výbor pro interpretace mezin{rodního účetního výkaznictví (IFRIC) nahradil v roce 

2002 St{lý interpretační sbor (SIC). Úkolem tohoto Výboru je vytv{řet interpretace 

v případě sporných účetních ot{zek a napomoci tak jednotné aplikaci IFRS. [5] 

Souč{stí mezin{rodních standardů účetního výkaznictví je koncepční r{mec, který 

tvoří obecný r{mec pro přípravu a pochopení všech standardů jako celku. Všechny 

standardy, jak dosud platné, tak nově vydané, nemohou být v rozporu s koncepčním 

r{mcem, který vymezuje: 

 cíl účetní z{věrky,  

 uživatele účetní z{věrky,  

 z{kladní předpoklady pro zpracov{ní účetní z{věrky, kterými jsou akru{lní 

princip a předpoklad nepřetržité činnosti trv{ní podniku, 

 kvalitativní charakteristiky účetní z{věrky, kterými jsou srozumitelnost, 

relevance, spolehlivost, srovnatelnost, 

 obsah, způsob rozpozn{v{ní a oceňov{ní z{kladních prvků účetní z{věrky – 

koncepční r{mec zde uv{dí definice z{kladních prvků účetní z{věrky, jimiž 

jsou aktiva, vlastní kapit{l, z{vazky, výnosy a n{klady. [9] 

4.2 IAS 17 – Leasingy 

Cílem standardu IAS 17 – Leasingy je vymezit finanční leasing, odlišit ho od leasingu 

operativního. Finanční leasing je ch{p{n jako určitý způsob pořízení majetku, zato 

leasing operativní je forma pron{jmu majetku. [1] 
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Při klasifikaci leasingu jako finančního je upřednostňov{na podstata transakce před 

smluvním ujedn{ním. Proto je důležité, zda dojde v průběhu trv{ní leasingové 

smlouvy k převodu v podstatě všech možných rizik a odměn spojených s vlastnictvím 

aktiva. Za rizika mohou být považov{ny různé druhy ztr{t z technologického 

zastar{v{ní, z nevyužití výrobní kapacity či v důsledku změn ekonomických 

podmínek. Mezi odměny patří zisk ze zvýšení hodnoty aktiva, z prodeje a d{le 

oček{vané výnosy z provozov{ní daného aktiva. Na zač{tku leasingu dojde 

k posouzení a tedy i klasifikaci leasingu. Pokud dojde k převodu rizik a odměn, jedn{ 

se o finanční leasing, v opačném případě pak o operativní leasing. [5][6] 

Za finanční leasing jsou považov{ny také leasingové smlouvy, které splňují některé 

z těchto kritérií: 

 do ukončení n{jemní smlouvy je převedeno na n{jemce vlastnictví aktiva, 

 po skončení leasingu m{ n{jemce pr{vo odkoupit aktivum za nižší cenu 

než je re{ln{ cena aktiva k tomuto datu, 

 doba trv{ní leasingu je podstatnou č{stí ekonomické životnosti aktiva; toto 

kritérium není ve standardu blíže specifikov{no, proto se využív{ pravidlo 

US GAAP, kdy doba trv{ní leasingu by měla být rovna nebo větší než 75 % 

odhadované délky ekonomické životnosti aktiva, 

 n{jemce uhradí re{lnou hodnotu aktiva po dobu trv{ní leasingové smlouvy, 

 pronajímatelovy ztr{ty spojené se zrušením leasingu nese n{jemce, 

 n{jemci připadají zisky nebo ztr{ty vzniklé vlivem pohybu re{lné hodnoty 

zbytkové hodnoty aktiva, 

 pronajaté aktivum je tak specifické, že bez významných úprav jej může 

využívat pouze n{jemce, 
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 v dalším období je n{jemce schopen pokračovat za n{jemné, které je podstatně 

nižší než tržní n{jemné. [5][9]  

Standard IAS 17 - Leasingy m{ ale omezenou působnost, tzn., nevztahuje 

se na všechny pron{jmy. Tudíž se nevztahuje na licenční smlouvy, jejichž předmětem 

jsou licence, patenty, rukopisy a jin{ díla podléhající autorskému pr{vu, a d{le 

na leasingové smlouvy, které se týkají těžby či využív{ní nerostů, ropy a jiných 

podobných neobnovitelných zdrojů. [5][6]  

Tento standard se nepoužív{ pro oceňov{ní biologických aktiv a investic 

do nemovitostí, přestože jsou předmětem leasingu, ale jsou oceňov{ny dle IAS 40 – 

Investice do nemovitostí a IAS 41 – Zemědělství. [1] 

Ke standardu IAS 17 – Leasingy se vztahují interpretace IFRIC 4 – Posouzení zda 

smlouva obsahuje leasing, SIC 15 – Operativní leasingy a SIC 27 – Vyhodnocov{ní 

podstaty transakcí uzavřených pr{vní formou leasingu. [5][9]  

4.2.1 Z{kladní pojmy standardu IAS 179 

Standard IAS 17 použív{ velké množství pojmů ve spojení s finančním leasingem, 

proto jsou zde některé z nich uvedeny a vysvětleny. 

Leasing (Lease) je dohoda uzavřen{ mezi pronajímatelem a n{jemcem, 

kdy pronajímatel poskytuje n{jemci pr{vo užívat aktivum po smluvenou dobu 

za jednor{zovou platbu nebo sérii plateb. 

Finanční leasing (Finance lease) je leasing, na jehož z{kladě jsou na n{jemce 

převedena všechna rizika i ekonomické užitky z vlastnictví aktiva. Vlastnické pr{vo 

může, ale nemusí být na n{jemce převedeno. 

                                                 
9
 Kapitola zpracována dle literatury [1], [3], [4], [5], [6], [9] a [17]. 
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Operativní leasing (Operating lease) je jiný leasing než finanční leasing. Především 

nepřen{ší na n{jemce vešker{ rizika a užitky vyplývající z vlastnictví aktiva. Také 

účetní zachycení vych{zí z toho, že se jedn{ o poskytovanou službu. 

Zač{tek leasingu (Inception of the lease) je datum, které nastane dříve. Buď 

je to datum podpisu leasingové smlouvy, nebo datum v{zanosti stran hlavními 

ujedn{ními leasingu. D{le je k tomuto datu leasing klasifikov{n jako finanční 

či operativní a u finančního leasingu jsou určeny č{stky pro uzn{ní leasingu. 

Zah{jení leasingu (Commencement of the lease term) je datum, od kterého 

m{ n{jemce pr{vo pronajatý majetek užívat. D{le je to datum, kdy je leasing poprvé 

vyk{z{n v aktivech, pasivech, n{kladech a výnosech. 

Doba trv{ní leasingu (Lease term) je doba, po kterou n{jemce nemůže vypovědět 

leasingovou smlouvu, a d{le lhůty, po které m{ n{jemce možnost pokračovat 

v leasingu aktiva za úplatu, pokud je na zač{tku leasingu jasné, že tuto možnost 

využije. 

Doba životnosti (Useful life) je odhadnuté období od poč{tku leasingu, po které 

lze využívat ekonomické přínosy plynoucí z aktiva. Není však omezena dobou trv{ní 

pron{jmu. 

Minim{lní leasingové spl{tky (Minimum lease payments) jsou platby, které 

je n{jemce povinen zaplatit po dobu trv{ní leasingové smlouvy, nebo které po něm 

mohou být vyžadov{ny. D{le zahrnují také kupní cenu aktiva, pokud je výrazně nižší 

než re{ln{ hodnota aktiva a je zřejmé, že dojde k odkupu. Souč{stí minim{lních 

leasingových spl{tek jsou také č{stky, které se zav{zala zaplatit spřízněn{ osoba 

n{jemce, a také zaručen{ zbytkov{ hodnota aktiva, kter{ je pronajímateli garantov{na 

n{jemcem, spřízněnou osobou n{jemce či nez{vislou třetí stranou. Minim{lní 

leasingové spl{tky však nezahrnují platby za služby poskytnuté n{jemci 

pronajímatelem a také podmíněné n{jemné, což je č{st leasingových plateb, které jsou 

variabilně stanoveny. 
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Podmíněný n{jem (Contingent rent) je n{jem, kdy č{stka n{jemného není stanovena 

na zač{tku pron{jmu, jelikož není založen na faktoru času. Je založen například 

na rozsahu použití, procentech z prodeje, tržní úrokové míře atd. 

Zaručen{ zbytkov{ hodnota (Guaranteed residual value) je ta č{st zbytkové hodnoty 

aktiva, kter{ je pronajímateli zaručena n{jemcem či třetí stranou, nebo n{jemci 

je zaručena pronajímatelem či třetí stranou. 

Nezaručen{ zbytkov{ hodnota (Unguaranteed residual value) je zbytkov{ č{st aktiva, 

kter{ není pronajímateli garantov{na. 

Hrub{ investice do leasingu (Gross investment in the lease) zahrnuje nezaručenou 

zbytkovou hodnotu a součet minim{lních leasingových plateb z finančního leasingu, 

které obdrží pronajímatel. 

Čist{ investice do leasingu (Net investment in the lease) je hrub{ investice 

do leasingu diskontovan{ implicitní úrokovou mírou leasingu. 

Implicitní úrokov{ míra (Interest rate implicit in the lease) je diskontní úrokov{ míra, 

kter{ je na zač{tku leasingu stanovena tak, že součet re{lné hodnoty aktiva 

a poč{tečních přímých n{kladů pronajímatele je roven součtu současné hodnoty 

minim{lních leasingových plateb a nezaručené zbytkové hodnoty. 

Nerealizovaný finanční výnos (Unearned finance income) vyjadřuje rozdíl mezi 

hrubou investicí a čistou investicí do leasingu. 
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5 Vykazov{ní finančního leasingu dle IAS/IFRS 

Všechny transakce a ostatní operace týkající se finančního leasingu musí 

být zaúčtov{ny a vyk{z{ny v souladu s jejich podstatou a finanční skutečností, 

nez{leží tedy jen na pr{vní formě leasingové smlouvy. Pronajímané aktivum a z{vazky 

k leasingové společnosti jsou tedy zachyceny v rozvaze n{jemce. [3] 

Vztah pronajímatele a n{jemce při finančním leasingu je podobný vztahu 

při poskytnutí/přijetí půjčky nebo dlouhodobého úvěru. Tato “půjčka“ je v průběhu 

leasingu spl{cena. K ukončení n{jmu dojde peněžním splacením celé pohled{vky, 

nebo na konci n{jmu dojde k zaplacení nesplaceného zůstatku n{jmu vr{cením 

aktiva. [1]  

Při vykazov{ní finančního leasingu je prvním krokem klasifikace leasingové smlouvy 

jako finančního leasingu. Toto je splněno, pokud jsou všechna rizika a odměny 

související s vlastnictvím pronajímaného aktiva převedena na n{jemce. Další kroky 

budou pops{ny d{le. [5] 

5.1 Vykazov{ní finančního leasingu dle IAS/IFRS u n{jemce 

N{jemce ve své rozvaze zachytí pronajatý majetek v aktivech a d{le z{vazek z leasingu 

v z{vazcích. Na poč{tku leasingu vyk{že n{jemce aktivum i z{vazek v re{lné hodnotě 

najatého majetku nebo v současné hodnotě minim{lních leasingových plateb, pokud 

je tato č{stka nižší než re{ln{ hodnota. [3] 

Přímé poč{teční n{klady (např. poplatek za uzavření leasingové smlouvy), které 

prokazatelně souvisejí s leasingem, mají být podle standardu zahrnuty do ocenění 

aktiva v rozvaze. Pronajímané aktivum musí n{jemce po dobu jeho životnosti 

odepisovat. Jestliže přech{zí vlastnictví aktiva na konci doby leasingu na n{jemce, 

shoduje se doba odepisov{ní s ekonomickou životností aktiva. Pokud nedojde 

k převedení vlastnictví, aktivum je odepisov{no po dobu, kter{ je kratší – buď po dobu 
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trv{ní leasingu, nebo dobu ekonomické životnosti aktiva. Odpisy by měly 

být stanoveny v souladu s IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení a IAS 38 – Nehmotn{ 

aktiva. [5] 

Schéma 3: Vykazov{ní finančního leasingu dle IAS 17 – Leasingy u n{jemce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle literatury [1]. 
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na úrok, který je úrokovým n{kladem, a úmor, který je spl{tkou z{vazku 

z finančního leasingu. [5] 

5.2 Vykazov{ní finančního leasingu dle IAS/IFRS 

u pronajímatele 

Pronajímaný majetek je vykazov{n v aktivech n{jemce, proto na poč{tku leasingu 

pronajímatel vyřadí dané aktivum a vyk{že ho jako pohled{vku za n{jemcem. 

Hodnota této pohled{vky odpovíd{ čisté investici do leasingu, kter{ nezahrnuje 

nerealizovaný finanční výnos. [6] 

Součet minim{lních leasingových plateb společně s nezaručenou zůstatkovou 

hodnotou aktiva představuje hrubou investici do leasingu. Minim{lní leasingové 

platby jsou účtov{ny proti této hrubé investici a podobně jako u n{jemce jsou tyto 

platby rozděleny na dvě č{sti. Jedna č{st je spl{tka pohled{vky a další č{stí je úrok, 

který představuje úrokový výnos, tedy finanční výnos. Postup při amortizaci z{vazku 

u n{jemce se musí využít také pro určení těchto jednotlivých č{stí spl{tky 

u pronajímatele. [5] 

Přímé poč{teční n{klady, které prokazatelně souvisejí s finančním leasingem, mají 

být souč{stí pohled{vky za n{jemcem. Patří sem například poplatky za pr{vní služby, 

vnitřní n{klady na uzavření kontraktu či provize. [6] 
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Schéma 4: Vykazov{ní finančního leasingu dle IAS/IFRS u pronajímatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle literatury [1]. 
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6 Analýza rozdílů ve vykazov{ní finančního leasingu 

v souladu s IAS/IFRS a českou účetní legislativou 

Společnost ABC a.s. byla založena jediným společníkem, nyní už předsedou 

představenstva, v roce 1998 jako společnost s ručením omezeným. V květnu 2010 došlo 

ke změně formy podnik{ní na akciovou společnost, jejíž sídlo se nach{zí 

v Olomouckém kraji. Společnost se zaměřuje na dvě hlavní činnosti 

a to na dřevovýrobu, od prvovýroby až po fin{lní zpracov{ní, a na n{kup a n{sledný 

prodej hutních materi{lů, feroslitin a dalších komponentů pro hutě, slév{rny 

a ocel{rny. Společnost ABC, s.r.o. je pl{tcem DPH. 

Leasingov{ smlouva byla uzavřena mezi n{jemcem ABC, s.r.o. a pronajímatelem ČSOB 

Leasing, a.s. K uzavření došlo 20. dubna 2007 a doba n{jmu je 36 měsíců. Předmětem 

leasingu je Zkracovací automatick{ pila P50 – 2500 vysokorychlostní, řízen{ PC a jejím 

dodavatelem je společnost ABC, s.r.o. Jedn{ se tedy o zpětný finanční leasing. 

Důležité dokumenty k finančnímu leasingu, tj. leasingov{ smlouva, všeobecné smluvní 

podmínky a spl{tkový kalend{ř, jsou zahrnuty v příloh{ch této bakal{řské pr{ce. 

6.1 Vykazov{ní finančního leasingu v souladu s českou účetní 

legislativou 

Společnost ABC, s.r.o. v roce 2007 koupila zkracovací automatickou pilu P50-2500 

vysokorychlostní, řízenou PC, kterou n{sledně vedla v evidenci zboží. Společnost 

ČSOB Leasing, a.s. odkoupila tuto pilu od společnosti ABC, s.r.o. v prosinci 2007 

a zpětně ji pronajala na z{kladě leasingové smlouvy, kter{ byla podeps{na 27. 12. 2007. 

K tomuto datu byla d{le zaplacena z{loha na jednor{zovou platbu předem, kter{ 

je tvořena nerovnoměrnou spl{tkou hrazenou předem a první ř{dnou spl{tkou, 

a z{roveň předmět leasingu byl před{n do užív{ní společnosti ABC, s.r.o. Jednotlivé 

ř{dné spl{tky se skl{dají z leasingového n{jemného a pojistného a jsou splatné k 27. 
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dni daného měsíce. Na konci trv{ní leasingové smlouvy m{ společnost ABC, s.r.o. 

pr{vo odkoupit předmět leasingu za dohodnutou cenu. 

Tabulka 3 zachycuje z{kladní údaje smlouvy o finančním leasingu, které jsou důležité 

z účetního hlediska. 

Tabulka 3: Z{kladní údaje leasingové smlouvy 

Položka 
Bez DPH 

(v Kč) 

Sazba 

DPH 

DPH 

(v Kč) 

Celkem 

(v Kč) 

Vstupní cena předmětu 

leasingu 
908 754,39 19 % 172 663,33 1 081 417,72 

Z{loha na jednor{zovou platbu 

předem 
   347 758,00 

Nerovnoměrn{ spl{tka 

hrazen{ předem 
272 626,00 19 % 51 799,00 324 425,00 

Smluvní poplatek    0,00 

Leasingové n{jemné 19 066,93 19 % 3 622,80 22 689,73 

Přefakturované pojistné 643,70   643,70 

Pravideln{ spl{tka    23 333,00 

Účetní zůstatkov{ hodnota    0,00 

Kupní cena 1 000,00 19 % 190,00 1 190,00 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní podle leasingové smlouvy. 

Z{loha na jednor{zovou platbu předem zahrnuje nerovnoměrnou spl{tku hrazenou 

předem a první ř{dnou spl{tku n{jemného, což je povinna společnost ABC, s.r.o. 

zaplatit k 27. 12. 2007. Z leasingové smlouvy d{le vyplýv{, že každ{ pravideln{ 

měsíční spl{tka se skl{d{ z leasingového n{jemného a pojistného, což je podrobně 

rozeps{no ve spl{tkovém kalend{ři. Toto pojistné bylo sjedn{no se společností 

ČSOB Pojišťovna, a.s., které za dobu leasingu činí 23 173,24 Kč. 

V průběhu trv{ní doby leasingu došlo ke změn{m sazeb DPH. V roce 2008 vzrostla 

snížen{ sazba DPH z 5 % na 9 %, což nemělo vliv na uzavřenou leasingovou smlouvu 

společnosti ABC, s.r.o. V roce 2010 došlo k n{růstu snížené sazby DPH na 10 % 

a z{kladní sazby DPH z 19 % na 20 %, což na tuto smlouvu o finančním leasingu také 

nemělo vliv. Důvodem bylo přijetí z{kona č. 362/2009 Sb., kdy v přechodných 

ustanoveních p{té č{sti této novely je uvedeno, že sazby DPH platné do 31. 12. 2008 
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se uplatní u smluv o finančním leasingu, které byly uzavřeny do 31. 12. 2008, a jejichž 

předmět leasingu byl před{n do užív{ní do téhož data. Sazba DPH byla změněna 

jen u kupní ceny předmětu leasingu dle aktu{lní sazby DPH na 20 %. 

N{jemce 

U zpětného leasingu je předmět leasingu nejprve pro společnost ABC, s.r.o. zbožím, 

které prod{ leasingové společnosti ČSOB Leasing, a.s., a zpětně si ho ABC, s.r.o. 

pronajme na z{kladě smlouvy o finančním leasingu od pronajímatele, jehož 

vlastnictvím aktivum nyní je. To se projeví z účetního hlediska u n{jemce, který 

tak nevede předmět leasingu ve svých aktivech po dobu leasingu. 

Účetní zachycení operací, které nastaly u společnosti ABC, s.r.o. před uzavřením 

smlouvy o finančním leasingu jsou zachyceny v tabulce 4. Společnost ABC, s.r.o. účtuje 

o z{sob{ch způsobem A. 

Tabulka 4: Účetní zachycení operací před uzavřením leasingové smlouvy u ABC, s.r.o. 

dle české účetní legislativy 

Číslo 

operace 
Popis operace Č{stka (v Kč) MD D 

1 

N{kup zboží 

- zboží 

- DPH 19 % 

1 081 417,69 

908 754,39 

172 663,30 

 

131 

343 

321 

 

 

2 Úhrada faktury za n{kup zboží 1 081 417,69 321 221 

3 Převod zboží na sklad 908 754,39 132 131 

4 Výdej zboží ze skladu 908 754,39 504 132 

5 

Prodej zboží 

- tržba 

- DPH 19 % 

1 081 417,69 

908 754,39 

172 663,30 

311 

 

 

 

604 

343 

6 Přijat{ úhrada za prodej zboží 1 081 417,69 221 311 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle spl{tkového kalend{ře. 

Účetní zachycení operací, které nastanou u společnosti ABC, s.r.o. během doby trv{ní 

smlouvy o finančním leasingu, jsou zobrazeny v tabulce na n{sledující straně. 
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Tabulka 5: Účetní zachycení operací po dobu trv{ní leasingové smlouvy u ABC, s.r.o. 

v období 2007-2010 dle české účetní legislativy 

Datum Popis operace Č{stka MD D 

27. 12. 2007 

Úhrada nerovnoměrné spl{tky 

- nerovnoměrn{ spl{tka 

- DPH 19 % 

324 425,00 

272 626,00 

51 799,00 

 

381 

343 

221 

 

 

27. 12. 2007 

Úhrada 1. ř{dné spl{tky 

- leasingové n{jemné 

- DPH 19 % 

- pojistné 

- zaokrouhlení 

23 333,00 

19 066,93 

3 622,80 

643,70 

- 0,43 

 

518 

343 

548 

548 

221 

 

 

 

 

1. 1. 2008 

Předpis 2. ř{dné spl{tky 

- ř{dn{ spl{tka 

- DPH 19 % 

- pojistné 

- zaokrouhlení 

23 333,00 

19 066,93 

3 622,80 

643,70 

- 0,43 

 

518 

343 

548 

548 

325 

 

 

 

 

27. 1. 2008 Úhrada 2. ř{dné spl{tky 23 333,00 325 221 

31. 1. 2008 
Zúčtov{ní poměrné č{sti mimoř{dné 

spl{tky do n{kladů 
7 572,95 518 381 

1. 2. 2008 

- 

1. 10. 2010 

Předpis ř{dné spl{tky 

- ř{dn{ spl{tka 

- DPH 19 % 

- pojistné 

- zaokrouhlení 

23 333,00 

19 066,93 

3 622,80 

643,70 

- 0,43 

 

518 

343 

548 

548 

325 

 

 

 

 

27. 2. 2008 - 

27. 10. 2010 
Úhrada ř{dné spl{tky 23 333,00 325 221 

31. 2. 2008 - 

30. 10. 2010 

Zúčtov{ní poměrné č{sti mimoř{dné 

spl{tky do n{kladů 
7 572,95 518 381 

1. 11. 2010 

Předpis 36. ř{dné spl{tky 

- ř{dn{ spl{tka 

- DPH 19 % 

- pojistné 

- zaokrouhlení 

23 333,00 

19 066,79 

3 622,70 

643,70 

- 0,19 

 

518 

343 

548 

548 

325 

 

 

 

 

1. 11. 2010 

Předpis úhrady kupní ceny 

- kupní cena 

- DPH 20 % 

1 200,00 

1 000,00 

200,00 

 

042 

343 

325 

 

 

27. 11. 2010 Úhrada 36. ř{dné spl{tky 23 000,00 325 221 

27. 11. 2010 Úhrada kupní ceny 1 200,00 325 221 

30. 11. 2010 
Zúčtov{ní poměrné č{sti mimoř{dné 

spl{tky do n{kladů 
7 572,95 518 381 

27. 12. 2010 Protokol o zařazení majetku do užív{ní 1 200,00 022 042 

31. 12. 2010 
Zúčtov{ní poměrné č{sti mimoř{dné 

spl{tky do n{kladů 
7 572,75 518 381 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle spl{tkového kalend{ře. 
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Společnost ABC, s.r.o. účtuje nerovnoměrnou spl{tku hrazenou předem na účet 381 – 

N{klady příštích období, jelikož povinností společnosti je časově rozlišovat 

a vykazovat n{klady na z{kladě z{sady věcné a časové souvislosti. N{sledně 

poměrnou č{st této nerovnoměrné spl{tky měsíčně přeúčtov{v{ do n{kladů na účet 

518 – Ostatní služby. Přestože poslední spl{tka n{jemného byla zaúčtov{na a uhrazena 

v listopadu 2010, o poslední poměrné č{sti nerovnoměrné spl{tky je účtov{no 

v prosinci 2010. Důvodem je, že doba trv{ní smlouvy o finančním leasingu 

je 36 měsíců, tedy k jejímu ukončení doch{zí 28. 12. 2010. 

Na konci doby trv{ní smlouvy o finančním leasingu společnost ABC, s.r.o. účtuje 

o koupi předmětu leasingu za dohodnutou cenu. Jelikož se v průběhu finančního 

pron{jmu změnila sazba DPH, došlo také ke změně DPH u kupní ceny předmětu 

leasingu na 20 %. Po koupi předmětu leasingu m{ společnost ABC, s.r.o. možnost 

zařadit aktivum do svého majetku, nebo ho zaúčtovat do spotřeby na účet 501 – 

Spotřeba materi{lu. 

Pronajímatel 

U zpětného leasingu společnost ČSOB Leasing, a.s. odkoupí aktivum od společnosti 

ABC, s.r.o. a zpětně ho pronajme této společnosti. Po celou dobu trv{ní smlouvy 

o finančním leasingu je vlastníkem předmětu leasingu pronajímatel, což se u něj 

projeví také z účetního hlediska.  

Společnost ČSOB Leasing, a.s. účtuje tedy o aktivu ve svém majetku a může 

ho odepisovat. Jelikož toto aktivum d{le pronajím{, smlouva o finančním leasingu byla 

uzavřena do konce roku 2007 a také předmět leasingu byl před{n do užív{ní do konce 

roku 2007, může společnost aktivum odepisovat dle §30 odst. 4 z{kona o daních 

z příjmů platného do konce roku 2007. Podle tohoto ustanovení se měsíční odpis 

majetku vypočít{ jako podíl vstupní ceny a doby trv{ní n{jemního vztahu, tedy 

908 754,39/36 = 25 243,18 Kč. Od měsíce n{sledujícího po měsíci, ve kterém bylo 

aktivum před{no způsobilé k užív{ní, což je v prosinci 2007, pronajímatel tuto č{stku 
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měsíčně účtuje do n{kladů na účet 551 – Odpisy dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku. Odpisy za jednotliv{ období jsou zn{zorněny v tabulce 6. 

Tabulka 6: Odpisy aktiva v letech 2007-2010 u ČSOB Leasing, a.s. 

Rok Počet měsíců Odpis (v Kč) Zůstatkov{ cena (v Kč) 

2008 12 302 918,13 606 836,26 

2009 12 302 918,13 302 918,13 

2010 12 302 918,13 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle spl{tkového kalend{ře. 

Účetní zachycení operací, které nastaly u společnosti ČSOB Leasing, a.s. 

před uzavřením smlouvy o finančním leasingu, jsou zachyceny v n{sledující tabulce. 

Tabulka 7: Účetní zachycení operací před uzavřením leasingové smlouvy u ČSOB 

Leasing, a.s. dle české účetní legislativy 

Číslo 

operace 
Popis operace Č{stka MD D 

1 

N{kup aktiva 

- aktivum 

- DPH 19 % 

1 081 417,69 

908 754,39 

172 663,30 

 

042 

343 

321 

 

 

2 Úhrada faktury za n{kup aktiva 1 081 417,69 321 221 

3 Protokol o zařazení do užív{ní 908 754,39 022 042 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle spl{tkového kalend{ře. 

Povinností pronajímatele, stejně jako n{jemce, je dodržovat z{sadu věcné a časové 

souvislosti, z čehož plyne časové rozlišov{ní výnosů. Proto ČSOB Leasing, a.s. 

nerovnoměrnou spl{tku hrazenou předem zaúčtuje na účet 384 – Výnosy příštích 

období a n{sledně v průběhu doby trv{ní smlouvy o finančním leasingu poměrnou 

č{st nerovnoměrné spl{tky přeúčtov{v{ měsíčně do výnosů na účet 602 – Tržby 

z prodeje služeb. 

Operace, které z účetního hlediska proběhnou u pronajímatele ČSOB Leasing, a.s. 

během doby trv{ní leasingové smlouvy, jsou zachyceny v tabulce na n{sledující straně.  
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Tabulka 8: Účetní zachycení operací po dobu trv{ní leasingové smlouvy u ČSOB 

Leasing, a.s. v období 2007-2010 dle české účetní legislativy 

Datum Popis operace Č{stka MD D 

27. 12. 2007 

Přijat{ úhrada nerovnoměrné spl{tky 

- nerovnoměrn{ spl{tka 

- DPH 19 % 

324 425,00 

272 626,00 

51 799,00 

221 

 

 

 

384 

343 

27. 12. 2007 

Přijat{ úhrada 1. ř{dné spl{tky 

- ř{dn{ spl{tka 

- DPH 19 % 

- pojistné 

- zaokrouhlení 

23 333,00 

19 066,93 

3 622,80 

643,70 

- 0,43 

221 

 

 

 

 

 

602 

343 

325 

648 

1. 1. 2008 

Předpis 2. ř{dné spl{tky 

- ř{dn{ spl{tka 

- DPH 19 % 

- pojistné 

- zaokrouhlení 

23 333,00 

19 066,93 

3 622,80 

643,70 

- 0,43 

315 

 

 

 

 

 

602 

343 

325 

648 

27. 8. 2008 Přijat{ úhrada 2. ř{dné spl{tky 23 333,00 221 315 

31. 1. 2008 
Zúčtov{ní poměrné č{sti mimoř{dné 

spl{tky do n{kladů 
7 572,95 384 602 

1. 2. 2008 

- 

1. 10. 2010 

Předpis ř{dné spl{tky 

- ř{dn{ spl{tka 

- DPH 19 % 

- pojistné 

- zaokrouhlení 

23 333,00 

19 066,93 

3 622,80 

643,70 

- 0,43 

315 

 

 

 

 

 

602 

343 

325 

648 

27. 2. 2008 - 

27. 10. 2010 
Přijat{ úhrada ř{dné spl{tky 23 333,00 221 315 

31. 2. 2008 - 

30. 10. 2010 

Zúčtov{ní poměrné č{sti mimoř{dné 

spl{tky do n{kladů 
7 572,95 384 602 

1. 11. 2010 

Předpis 36. ř{dné spl{tky 

- ř{dn{ spl{tka 

- DPH 19 % 

- pojistné 

- zaokrouhlení 

23 333,00 

19 066,79 

3 622,70 

643,70 

- 0,19 

315 

 

 

 

 

 

602 

343 

325 

648 

27. 11. 2010 Přijat{ úhrada 36. ř{dné spl{tky 23 000,00 221 315 

27. 11. 2010 

Přijat{ úhrada kupní ceny 

- kupní cena 

- DPH 20 % 

1 200,00 

1 000,00 

200,00 

221 

 

 

 

641 

343 

30. 11. 2010 
Zúčtov{ní poměrné č{sti mimoř{dné 

spl{tky do n{kladů 
7 572,95 384 602 

27. 12. 2010 Odpis zůstatkové ceny majetku do n{kladů xxx 541 082 

27. 12. 2010 Protokol o vyřazení majetku 1 200,00 082 022 

31. 12. 2010 
Zúčtov{ní poměrné č{sti mimoř{dné spl{tky 

do n{kladů 
7 572,75 384 602 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle spl{tkového kalend{ře. 
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Na konci doby trv{ní smlouvy o finančním leasingu společnost ČSOB Leasing, a.s. 

účtuje o odpisu zůstatkové ceny majetku do n{kladů a vyřazení majetku z evidence 

za předem stanovenou cenu. V průběhu finančního pron{jmu došlo ke změně sazeb 

DPH, čímž společnost ČSOB Leasing, a.s. musela změnit také DPH u kupní ceny 

z 19 % na 20 %. 

6.2 Vykazov{ní finančního leasingu v souladu s Mezin{rodními 

standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS 

Při vykazov{ní finančního leasingu dle IAS 17 – Leasingy je nutné klasifikovat 

uzavřenou leasingovou smlouvu jako smlouvu o finančním leasingu. Z{kladní 

podmínkou je převod v podstatě všech rizik a odměn spojených s vlastnictvím aktiva 

na n{jemce, což tato smlouva splňuje. 

N{jemce 

Předmět leasingu je pro společnost ABC, s.r.o. nejprve zbožím, které n{sledně prod{ 

leasingové společnosti ČSOB Leasing, a.s., který se tímto st{v{ vlastníkem aktiva. 

Ta ho zpětně pronajme společnosti ABC, s.r.o. na z{kladě smlouvy o finančním 

leasingu, kter{ vykazuje předmět leasingu ve svých aktivech a odepisuje ho, 

což se u n{jemce projeví také z účetního hlediska. 

Účetní zachycení operací, které nastaly u společnosti ABC, s.r.o. před uzavřením 

smlouvy o finančním leasingu jsou zachyceny v tabulce na n{sledující straně. 
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Tabulka 9: Účetní zachycení operací před uzavřením leasingové smlouvy u ABC, s.r.o. 

dle IAS/IFRS 

Číslo 

operace 
Popis operace 

Č{stka 

(v Kč) 
MD D 

1 

N{kup zboží 1 081 417,69  Z{vazek 

- zboží 908 754,39 Pořízení zboží  

- DPH 19% 172 663,30 DPH  

2 
Úhrada faktury 

za n{kup zboží 
1 081 417,69 Z{vazek Banka 

3  Převod zboží na sklad 908 754,39 Zboží na skladě Pořízení zboží 

4  Výdej zboží ze skladu 908 754,39 N{klady na prodej Zboží na skladě 

5 

Prodej zboží 1 081 417,69 Pohled{vka  

- tržba 908 754,39  Výnosy 

- DPH 19 % 172 663,30  DPH 

6 
Přijat{ úhrada 

za prodej zboží 
1 081 417,69 Banka Pohled{vka 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle leasingové smlouvy. 

Společnost ABC, s.r.o. musí porovnat hodnotu spl{tek přepočítanou na jejich 

současnou hodnotu s re{lnou hodnotou pronajatého aktiva. K výpočtu současné 

hodnoty spl{tek se využív{ implicitní úrokov{ míra pronajímatele, kter{ vyjadřuje jeho 

vnitřní výnosové procento. N{jemce ale tuto úrokovou míru nezn{, proto je nutné 

zjistit přírůstkovou úrokovou míru, kterou standard povoluje použít. 

Přírůstkovou úrokovou míru lze zjistit pomocí úrokové míry podobného leasingu, 

nebo úrokové míry, za kterou by n{jemci byl poskytnut úvěr na n{kup aktiva. 

Podobný leasing s úrokovou mírou není k dispozici, ale zato společnost ABC, s.r.o. 

uvažovala o úvěru na pořízení aktiva. N{jemci byl Komerční bankou nabídnut úvěr 

s roční úrokovou mírou 5 %, jelikož společnost je prosperující a nem{ finanční 

problémy, ale nezd{l se jí tento úvěr příliš výhodný, proto pořídila zkracovací 

automatickou pilu formou finančního leasingu. 

Tabulka 10 na n{sledující straně zn{zorňuje současnou hodnotu spl{tek 

diskontovaných úrokovou sazbou, kter{ by byla společnosti nabídnuta při poskytnutí 

úvěru bankou. 
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Tabulka 10: Současn{ hodnota spl{tek v období 2007-2010 

Datum Spl{tka (v Kč) Současn{ hodnota spl{tky (v Kč) 

27. 12. 2007 324 425,00 324 425,00 

27. 12. 2007 23 333,00 23 333,00 

leden – prosinec 2008 279 996,00 266 662,86 

leden – prosinec 2009 279 996,00 253 964,63 

leden – listopad 2010 256 663,00 221 715,15 

celkem 1 164 413,00 1 090 100,64 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle spl{tkového kalend{ře. 

Nyní lze zjistit hodnotu, kterou bude n{jemce vykazovat ve své rozvaze aktivum 

i z{vazek. Současn{ hodnota spl{tek je 1 090 100,64 Kč a re{ln{ hodnota aktiva je rovna 

jeho pořizovací ceně, kter{ činí 908 754,39 Kč bez DPH. 

Re{ln{ hodnota aktiva je nižší než současn{ hodnota spl{tek, proto se re{ln{ hodnota 

použív{ pro vyk{z{ní aktiva a z{vazku v rozvaze. Nyní je potřeba stanovit novou 

úrokovou míru pro amortizaci z{vazku. Jednotlivé spl{tky jsou rozděleny na úrok 

a úmor, který je spl{tkou z{vazku z finančního leasingu. Tyto výpočty, podle kterých 

se účtuje o finančním leasingu u n{jemce, jsou zn{zorněny v tabulce 11. 

Tabulka 11 zachycuje také údaje, podle kterých účtuje pronajímatel. Jednotlivé 

hodnoty jsou stejné jako pro n{jemce s rozdílem významu z{hlaví tabulky. 

Pro pronajímatele stav z{vazku vyjadřuje výši pohled{vky a snížení z{vazku 

je snížením pohled{vky. Pronajímatel v průběhu doby trv{ní smlouvy o finančním 

leasingu účtuje o přijatých úhrad{ch jednotlivých spl{tek, kdy č{st spl{tky tvoří 

výnosové úroky a zbyl{ č{st snížení pohled{vky z finančního leasingu. 
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Tabulka 11: Leasingov{ tabulka pro účtov{ní o finančním leasingu dle IAS/IFRS 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle spl{tkového kalend{ře. 
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Tabulka 12: Účetní zachycení operací po dobu trv{ní leasingové smlouvy u ABC, s.r.o. 

v období 2007-2010 dle IAS/IFRS 

Rok Popis operace Č{stka (v Kč) MD D 

2007 

Zaúčtov{ní aktiva a z{vazku 

do rozvahy 
908 754,39 

Stroje a 

zařízení 

Z{vazky 

z pron{jmu 

Úhrada nerovnoměrné spl{tky 324 425,00  Banka 

- nerovnoměrn{ spl{tka 272 626,00 
Z{vazky 

z pron{jmu 
 

- DPH 19 % 51 799,00 DPH  

Úhrada 1. ř{dné spl{tky 23 333,00  Banka 

- ř{dn{ spl{tka 19 066,93 
Z{vazky 

z pron{jmu 
 

- DPH 19 % 3 622,80 DPH  

- pojistné 643,70 N - pojistné  

 -  zaokrouhlení - 0,43 N{klady  

2008 

Úhrada 12-ti spl{tek 279 996,00  Banka 

- 12 spl{tek 202 726,31 
Z{vazky 

z pron{jmu 
 

- DPH 19 % 43 473,60 DPH  

- úrok ze spl{tek 26 076,85 N - úroky  

- pojistné 7 724,40 N- pojistné  

 -  zaokrouhlení - 5,16 N{klady  

Odpis aktiva na 12 měsíců 302 918,16 N- odpisy 
Opr{vky 

k zařízení 

2009 

Úhrada 12-ti spl{tek 279 996,00  Banka 

- 12 spl{tek 213 028,65 
Z{vazky 

z pron{jmu 
 

- DPH 19 % 43 473,60 DPH  

- úrok ze spl{tek 15 774,51 N – úroky  

- pojistné 7 724,40 N – pojistné  

 -  zaokrouhlení - 5,16 N{klady  

Odpis aktiva na 12 měsíců 302 918,16 N - odpisy 
Opr{vky 

k zařízení 

2010 

Úhrada 11-ti spl{tek 256 663,00  Banka 

- 11 spl{tek 201 306,50 
Z{vazky 

z pron{jmu 
 

- DPH 19 % 39 850,70 DPH  

- úrok ze spl{tek 8 429,59 N – úroky  

- pojistné 7 080,70 N - pojistné  

 -  zaokrouhlení - 4,49 N{klady  

Odpis aktiva na 12 měsíců 302 918,07 N - odpisy 
Opr{vky 

k zařízení 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle spl{tkového kalend{ře. 
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Na zač{tku doby trv{ní smlouvy o finančním leasingu účtuje společnost ABC, s.r.o. 

o aktivu a z{vazku z finančního leasingu v re{lné hodnotě aktiva. Zařadí předmět 

leasingu do užív{ní a odepisuje ho. N{jemce si zvolil line{rní odepisov{ní a doba 

odepisov{ní byla stanovena stejně dlouh{ jako doba trv{ní leasingové smlouvy, kter{ 

je 36 měsíců. Měsíční odpis se tedy vypočít{ jako podíl re{lné hodnoty aktiva a doby 

trv{ní n{jemního vztahu, tedy 908 754,39/36 = 25 243,18 Kč. Od n{sledujícího měsíce 

po zařazení aktiva do užív{ní, což bylo v prosinci 2007, n{jemce účtuje tuto č{stku 

měsíčně do n{kladů na účet N{klady – odpisy. 

V průběhu doby trv{ní smlouvy o finančním leasingu účtuje o úhradě jednotlivých 

leasingových spl{tek z banky, kdy č{st spl{tky tvoří n{kladové úroky a zbyl{ č{st 

spl{tku z{vazku z finančního leasingu. 

Pronajímatel 

U zpětného leasingu společnost ČSOB Leasing, a.s. odkoupí aktivum od společnosti 

ABC, s.r.o. a zpětně ho této společnosti pronajme. Po dobu trv{ní smlouvy o finančním 

leasingu nevykazuje předmět leasingu ve svých aktivech, což se u něj projeví také 

z účetního hlediska.  

Účetní zachycení operací, které nastaly u společnosti ČSOB Leasing, a.s. 

před uzavřením smlouvy o finančním leasingu, jsou zachyceny v n{sledující tabulce. 

Tabulka 13: Účetní zachycení operací před uzavřením leasingové smlouvy u ČSOB 

Leasing, a.s. dle IAS/IFRS 

Číslo 

operace 
Popis operace Č{stka (v Kč) MD D 

1 

N{kup aktiva 1 081 417,69  Z{vazek 

- aktivum 908 754,39 Pořízení stroje  

- DPH 19 % 172 663,30 DPH  

2 
Úhrada faktury 

za n{kup aktiva 
1 081 417,69 Z{vazek Banka 

3 
Protokol o zařazení 

do užív{ní 
908 754,39 

Stroje a 

zařízení 
Pořízení stroje 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle spl{tkového kalend{ře. 
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Tabulka 14: Účetní zachycení operací po dobu trv{ní leasingové smlouvy u ČSOB 

Leasing, a.s. v období 2007-2010 dle IAS/IFRS 

Rok Popis operace Č{stka MD D 

2007 

Vyřazení aktiva z evidence 

a zaúčtov{ní pohled{vky 
908 754,39 

Hrub{ 

pohled{vka 
Stroje a zařízení 

Přijat{ úhrada 

nerovnoměrné spl{tky 
324 425,00 Banka  

- nerovnoměrn{ spl{tka 272 626,00  
Hrub{ 

pohled{vka 

- DPH 19 % 51 799,00  DPH 

Přijat{ úhrada 1. ř{dné 

spl{tky 
23 333,00 Banka  

- ř{dn{ spl{tka 19 066,93  
Hrub{ 

pohled{vka 

- DPH 3 622,80  DPH 

- pojistné 643,70  Z{vazky 

- zaokrouhlení - 0,43  Výnosy 

2008 

Přijat{ úhrada 12-ti spl{tek 279 996,00 Banka  

- 12 spl{tek 202 726,31  
Hrub{ 

pohled{vka 

- DPH 43 473,60  DPH 

- úrok ze spl{tek 26 076,85  V – úrok 

- pojistné 7 724,40  Z{vazky 

- zaokrouhlení - 5,16  Výnosy 

2009 

Přijat{ úhrada 12-ti spl{tek 279 996,00 Banka  

- 12 spl{tek 213 028,65  
Hrub{ 

pohled{vka 

- DPH 43 473,60  DPH 

- úrok ze spl{tek 15 774,51  V – úrok 

- pojistné 7 724,40  Z{vazky 

- zaokrouhlení - 5,16  Výnosy 

2010 

Přijat{ úhrada 11-ti spl{tek 256 663,00 Banka  

- 11 spl{tek 201 306,50  
Hrub{ 

pohled{vka 

- DPH 39 850,70  DPH 

- úrok ze spl{tek 8 429,59  V – úrok 

- pojistné 7 080,70  Z{vazky 

- zaokrouhlení - 4,49  Výnosy 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní dle spl{tkového kalend{ře. 

Na zač{tku doby trv{ní smlouvy o finančním leasingu účtuje společnost ČSOB 

Leasing, a.s. o vyřazení předmětu leasingu z evidence a vzniku pohled{vky ve výši 

re{lné hodnoty aktiva. 



54 

 

6.3 Shrnutí analýzy rozdílů ve vykazov{ní finančního leasingu 

Z{kladním rozdílem ve vykazov{ní finančního leasingu je klasifikace smluv 

o finančním leasingu. Dle české účetní legislativy je důležit{ pr{vní forma dané 

smlouvy, zatímco dle Mezin{rodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS 

je významn{ ekonomick{ podstata operace. S tím d{le souvisí kritérium pro stanovení 

leasingu jako finančního, jelikož dle české účetní legislativy je pr{vní forma uzavřené 

smlouvy daným kritériem. Ale dle IAS/IFRS musí dojít k převodu všech podstatných 

rizik a odměn spojených s vlastnictvím aktiva. 

Vlastníkem předmětu leasingu dle české účetní legislativy je v době trv{ní smlouvy 

o finančním leasingu pronajímatel, jelikož je st{le jeho majitel z pr{vního hlediska. 

Dle IAS/IFRS je vlastníkem n{jemce, jelikož na něj byla převedena všechna podstatn{ 

rizika a odměny spojené s vlastnictvím aktiva. 

Pronajímatel v souladu s českou účetní legislativou účtuje časově rozlišené n{jemné 

do výnosů rovnoměrně s délkou období, ke kterému se vztahuje. V souladu s IAS/IFRS 

pronajímatel umořuje dluh konstantní spl{tkou, kter{ je rozdělena na úmor a úrok. 

Úmor snižuje pohled{vku z leasingu a úrok je výnosem pronajímatele, který 

se v průběhu doby trv{ní leasingové smlouvy snižuje a zvyšuje se úmor. 

N{jemce v souladu s českou účetní legislativou účtuje časově rozlišené n{jemné 

do n{kladů rovnoměrně s délkou období, ke kterému se vztahuje. Dle Mezin{rodních 

standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS účtuje n{jemce o z{vazku z leasingu, který 

je snižov{n úmorem z konstantní spl{tky a zbylou č{stí spl{tky je úrok, který 

je n{kladem n{jemce. Úrok se snižuje v průběhu doby trv{ní n{jemního vztahu, zato 

úmor se zvyšuje. 
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7 Analýza dopadu rozdílů ve vykazov{ní finančního 

leasingu na výsledek hospodaření společnosti 

dle IAS/IFRS a dle české účetní legislativy 

Při vykazov{ní finančního leasingu v souladu s Mezin{rodními standardy účetního 

výkaznictví IAS/IFRS či v souladu s českou účetní legislativou lze najít určité 

odlišnosti, jejichž dopad je analyzov{n v této kapitole. 

Předpokladem této kapitoly je, že česk{ účetní legislativa povoluje vykazov{ní 

finančního leasingu, stanovení z{kladu daně a výpočtu daňové povinnosti i v souladu 

s Mezin{rodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Tento předpoklad 

je využit jen pro srovn{ní rozdílů ve vykazov{ní finančního leasingu a zn{zornění 

jejich dopadu na výsledek hospodaření společnosti. Česk{ účetní legislativa 

ale ve skutečnosti vůbec nedovoluje vykazov{ní dle IAS/IFRS a vše musí být očištěno 

od vlivu Mezin{rodních standardů účetního vykazov{ní IAS/IFRS. 

7.1 Dopad rozdílů ve vykazov{ní finančního leasingu 

na výsledek hospodaření u n{jemce 

Před uzavřením smlouvy o finančním leasingu vykazuje n{jemce n{klady i výnosy 

ve stejné výši, čímž se jejich vliv vyruší. Zato během doby trv{ní leasingové smlouvy 

účtuje n{jemce o n{kladech, které jsou zachyceny v tabulce 15. 

Tabulka 15: Dopad rozdílů ve vykazov{ní finančního leasingu na výsledek hospodaření 

u n{jemce 

Rok 
N{klady (v Kč) Rozdíl 

(v Kč) dle  ČÚL dle IAS/IFRS 

2007 19 710,20 643,27 19 066,93 

2008 327 397,80 336 714,25 - 9 316,45 

2009 327 397,80 326 411,91 985,89 

2010 307 687,50 318 423,87 - 10 736,37 

Celkem 982 193,30 982 193,30 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní. 
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N{jemce v roce 2007 a 2009 vyk{že vyšší n{klady při účtov{ní finančního leasingu 

dle české účetní legislativy než dle IAS/IFRS. V roce 2007 byly n{klady vyšší dokonce 

o 19 066,93 Kč, o které si n{jemce v tomto roce sníží výsledek hospodaření více, 

než při vykazov{ní dle IAS/IFRS. Zato v roce 2008 a 2010 jsou n{klady při účtov{ní 

v souladu s českou účetní legislativou nižší než v souladu s IAS/IFRS. V r{mci celého 

období týkajícího se finančního leasingu jsou vyk{z{ny n{klady ve stejné výši. 

V tabulce 16 je zachycen vliv rozdílné výše n{kladů na výši daně z příjmu pr{vnických 

osob v jednotlivých letech. 

Tabulka 16: Výše daně z příjmů pr{vnických osob z rozdílu n{kladů u n{jemce 

Rok Rozdíl n{kladů 
Zaokrouhlený 

rozdíl n{kladů 

Sazba daně  

(v %) 

Daň 

(v Kč) 

2007 19 066,93 19 000,00 24 4 560,00 

2008 - 9 316,45 - 9 000,00 21 - 1 890,00 

2009 985,89 0,00 20 0,00 

2010 - 10 736,37 - 10 000,00 19 - 1 900,00 

Celkem --- --- --- 770,00 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní. 

Z tabulky vyplýv{, že pokud by česk{ účetní legislativa dovolovala vykazov{ní 

a n{sledně stanovení z{kladu daně z výsledku hospodaření dle IAS/IFRS, n{jemce 

by v roce 2007 zaplatil nižší daň o 4 560 Kč při vykazov{ní dle české účetní legislativy. 

Zato v roce 2008 a 2010 by zaplatil daň vyšší, jelikož by měl vyšší z{klad daně 

než při vykazov{ní dle IAS/IFRS. Za dobu trv{ní smlouvy o finančním leasingu 

by n{jemce celkem zaplatil nižší daň o 770 Kč při vykazov{ní finančního leasingu 

v souladu s českou účetní legislativou než v souladu s IAS/IFRS. 

7.2 Dopad rozdílů ve vykazov{ní finančního leasingu 

na výsledek hospodaření u pronajímatele 

Před uzavřením smlouvy o finančním leasingu uskutečňuje pronajímatel pouze n{kup 

aktiva, čímž nevykazuje ani n{klady, ani výnosy a tyto operace nemají ž{dný vliv 

na výsledek hospodaření. 
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Během doby trv{ní smlouvy o finančním leasingu vykazuje pronajímatel v souladu 

s českou účetní legislativou výnosy z leasingu a n{klady důsledkem odepisov{ní 

aktiva. Výsledek hospodaření z leasingu se zjistí rozdílem mezi výnosy a n{klady. 

Při vykazov{ní dle IAS/IFRS vznikají pronajímateli pouze výnosy ve formě úroku 

ze spl{tek. Jelikož nevlastní aktivum, neúčtuje o n{kladech v podobě odpisů aktiva. 

Tabulka 17: Dopad rozdílů ve vykazov{ní finančního leasingu na výsledek hospodaření 

u pronajímatele 

Rok 
dle  ČÚL 

dle 

IAS/IFRS Rozdíl 

(v Kč) 
Výnosy N{klady VH VH 

2007 19 066,50 0,00 19 066,50 - 0,43 19 066,93 

2008 319 673,40 302 918,13 16 755,27 26 071,69 - 9 316,42 

2009 319 673,40 302 918,13 16 755,27 15 769,35 985,92 

2010 300 606,80 302 918,13 - 2 311,33 8 425,10 - 10 736,43 

Celkem 959 020,10 908 754,39 50 265,71 50 265,71 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní. 

Výše rozdílů za jednotlivé roky jsou u pronajímatele stejné jako u n{jemce. V roce 2007 

a 2009 byl výsledek hospodaření vyšší při vykazov{ní dle české účetní legislativy, zato 

v letech 2008 a 2010 byl nižší.  

Tabulka 18: Výše daně z příjmů pr{vnických osob z rozdílu VH u pronajímatele 

Rok Rozdíl VH 
Zaokrouhlený 

rozdíl VH 

Sazba daně  

(v %) 

Daň 

(v Kč) 

2007 19 066,93 19 000,00 24 4 560,00 

2008 - 9 316,45 - 9 000,00 21 - 1 890,00 

2009 985,89 0,00 20 0,00 

2010 - 10 736,37 - 10 000,00 19 - 1 900,00 

Celkem --- --- --- 770,00 

Zdroj: Vlastní zpracov{ní. 

V roce 2007 by pronajímatel zaplatil dokonce o 4 500 Kč vyšší daň při účtov{ní 

dle české účetní legislativy, ale v letech 2008 a 2009 by byla daňov{ povinnost nižší 

než při vykazov{ní v souladu s IAS/IFRS. Za dobu trv{ní smlouvy o finančním 

leasingu by pronajímatel celkem zaplatil o 770 Kč více, kdyby vykazoval finanční 
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leasing dle české účetní legislativy než dle IAS/IFRS, pokud by vykazov{ní a stanovení 

z{kladu daně dle IAS/IFRS povolovala česk{ účetní legislativa.  

7.3 Shrnutí analýzy dopadu rozdílů ve vykazov{ní finančního 

leasingu 

Dle české účetní legislativy musí být n{klady a výnosy časově rozlišeny, pokud 

se tedy vztahují k delšímu časovému období, jsou v něm rovnoměrně rozděleny 

a č{stka je přímo úměrn{ s délkou období, ke kterému se vztahuje. Zato 

dle Mezin{rodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS je vykazov{ní finančního 

leasingu založeno na umořov{ní dluhu konstantní spl{tkou. Tato spl{tka je rozdělena 

na dvě č{sti – úrok a úmor. Úrokov{ č{st je určena procentem ze z{vazku 

či pohled{vky z leasingu.  Zpoč{tku je úrok vyšší než úmor, který snižuje z{vazek 

či pohled{vku z leasingu. V průběhu doby trv{ní smlouvy o finančním leasingu 

se snižuje výše úroku a zvyšuje úmor. Tedy dle IAS/IFRS nejsou n{klady a výnosy 

rovnoměrně rozděleny. 

Rozdíly ve vykazov{ní n{kladů a výnosů v r{mci finančního leasingu nast{vají 

v jednotlivých letech vlivem jejich odlišného vykazov{ní v souladu s českou účetní 

legislativou a v souladu s Mezin{rodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. 

Zato v r{mci celého období zachycujícího finanční leasing nedoch{zí k rozdílu ve výši 

vyk{zaných n{kladů a výnosů. 

Pokud by tedy česk{ účetní legislativa povolila vykazov{ní finančního leasingu 

i v souladu s Mezin{rodními standardy účetního výkaznictví, mohly by vzniknout 

rozdíly ve vykazov{ní finančního leasingu mezi n{jemcem a pronajímatelem a také 

rozdíly při výpočtu daně. Je to způsobeno jiným rozlišením n{kladů a výnosů 

u n{jemce a pronajímatele. 
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Z{věr 

Harmonizace účetnictví nabýv{ st{le většího významu, jelikož doch{zí k většímu 

a většímu propojov{ní ekonomik jednotlivých st{tů a účetní legislativy jednotlivých 

zemí jsou často dosti odlišné. Potřeba možnosti srovnat a vz{jemně hodnotit 

společnosti vzrůst{, proto také v r{mci Evropské unie vznikla Rada pro mezin{rodní 

účetní standardy, kter{ se snaží vytvořit Mezin{rodní účetní standardy (n{sledně 

Mezin{rodní standardy účetního výkaznictví), které by bylo možné užívat ve všech 

zemích Evropské unie a které by napomohly k lepšímu srovn{ní společností. 

Česk{ republika se snaží o zakomponov{ní směrnic a nařízení Evropské unie do české 

účetní legislativy, ale tento proces je n{ročný. Proto při vykazov{ní dle Mezin{rodních 

účetních standardů IAS/IFRS a dle české účetní legislativy vznikají značné rozdíly. 

Jako například rozdíly při vykazov{ní finančního leasingu, na jejichž analýzu 

je zaměřena tato bakal{řsk{ pr{ce. 

Cílem bakal{řské pr{ce bylo vymezení rozdílů ve vykazov{ní finančního leasingu 

v souladu s IFRS a v souladu s českou účetní legislativou a analýza dopadu těchto 

rozdílů na výsledek hospodaření jak leasingového n{jemce, tak i pronajímatele. 

Nejdříve byla vysvětlena podstata finančního leasingu, kterou je smluvní vztah mezi 

n{jemcem a pronajímatelem, kdy n{jemci je pronajato aktivum za úplatu po určitou 

dobu. D{le byly definov{ny z{kladní pojmy, které se v problematice týkající 

se finančního leasingu používají, a také výhody a nevýhody finančního leasingu. 

Asi nejvýznamnější výhoda byla v roce 2008 zrušena, kdy byly upraveny minim{lní 

doby trv{ní finančního leasingu, čímž zanikla možnost rychlejšího promítnutí hodnoty 

aktiva do daňových n{kladů n{jemce. V bakal{řské pr{ci jsem se d{le věnovala 

teoretickému pops{ní vykazov{ní finančního leasingu v souladu s českou účetní 

legislativou jak z pohledu n{jemce, tak z pohledu pronajímatele. 

Další č{st bakal{řské pr{ce byla věnov{na harmonizaci účetnictví se zaměřením 

na Mezin{rodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS, z nich na IAS 17 – Leasingy. 
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Byla zde vysvětlena podstata finančního leasingu a z{kladní pojmy, které využív{ 

IAS 17 v problematice finančního leasingu. D{le jsem se v bakal{řské pr{ci zaměřila 

na teoretické pops{ní vykazov{ní finančního leasingu v souladu s Mezin{rodními 

standardy účetního výkaznictví IAS/ IFRS. 

V praktické č{sti bakal{řské pr{ce byly aplikov{ny teoretické poznatky na konkrétní 

leasingovou smlouvu uzavřenou mezi společností ABC, s.r.o., kter{ uzavřela 

27. 12. 2007 leasingovou smlouvu s leasingovou společností ČSOB Leasing, a.s. 

Předmětem leasingu byla zkracovací automatick{ pila P50-2500 vysokorychlostní, 

řízen{ PC, jejíž doba n{jmu byla 36 měsíců. Dle této smlouvy o finančním leasingu bylo 

zpracov{no vykazov{ní finančního leasingu u n{jemce i pronajímatele nejprve 

v souladu s českou účetní legislativou a n{sledně také v souladu s Mezin{rodními 

standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. 

Rozdíly ve vykazov{ní finančního leasingu jsou již v klasifikaci uzavřené smlouvy jako 

leasingové, jelikož v české účetní legislativě je důležitý charakter smlouvy z pr{vního 

hlediska, zato dle IAS/IFRS je podstatný ekonomick{ podstata operace. S tím souvisí 

kritérium pro stanovení leasingu jako finančního, kdy dle české účetní legislativě z{visí 

na charakteru smlouvy z pr{vního hlediska, ale dle IAS/IFRS musí dojít k převodu 

všech podstatných rizik a odměn souvisejících s finančním leasingem na n{jemce. 

Významným rozdílem ve vykazov{ní finančního leasingu je časové rozlišení n{kladů 

a výnosů jak u n{jemce, tak pronajímatele. Dle české účetní legislativy jsou n{klady 

a výnosy po delší časové období rovnoměrně rozděleny do období, se kterým časově 

souvisí. Zato dle Mezin{rodních standardů účetního výkaznictví je účtov{ní n{kladů 

a výnosů založeno na umořov{ní dluhu konstantní spl{tkou, který je tvořena úmorem 

a úrokem, který tvoří je zprvu vyšší na úkor úmoru a n{sledně se snižuje. Výše 

n{kladů a výnosů se tedy v průběhu období mění. 

V r{mci celého období trv{ní finančního leasingu jsou rozdíly mezi vyk{zanými 

n{klady a výnosy nulové, ale v r{mci jednotlivých let jsou rozdíly již znatelné. 

To ovlivňuje výši teoretické daňové povinnosti jak u n{jemce, tak pronajímatele. 
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Pokud by česk{ účetní legislativa povolovala vykazov{ní a stanovení z{kladu daně 

pro výpočet daňové povinnosti i v souladu s IAS/IFRS, byla by výše rozdílu daňové 

povinnosti u leasingového n{jemce a u pronajímatele stejn{, a to 770 Kč.  

Pořízení aktiva formou finančního leasingu je v České republice st{le popul{rní 

a to i přesto, že novelou platnou k 1. 1. 2008 došlo ke zrušení jedné z nejvýznamnějších 

výhod finančního leasingu. St{le totiž platí, že k pořízení aktiva touto formou není 

potřeba vynaložit n{razově velké množství finančních prostředků. Ale Česk{ 

republika by se alespoň v r{mci vykazov{ní finančního leasingu měla snažit přiblížit 

účetní legislativu Mezin{rodním standardům účetního výkaznictví IAS/IFRS, jelikož 

účetnictví nepod{v{ skutečný obraz o aktivech ani u leasingového n{jemce, 

ani u pronajímatele. N{jemce m{ aktiva podhodnocena, jelikož aktivum ekonomicky 

využív{, ale není zařazeno v jeho aktivech. Zato pronajímatel m{ toto aktivum vedeno 

v jeho evidenci majetku. Česk{ účetní legislativa vykazov{ní finančního leasingu 

v souladu s Mezin{rodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS vůbec 

nepřipouští a nařizuje očištění všech operací od jejich vlivu, naproti tomu ve Slovenské 

republice je finanční leasing vykazov{n dle IAS/IFRS. 
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