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ABSTRAKT  

 

 

Tato diplomová práce poukazuje na problematiku leasingu z hlediska účetnictví a 

daní. Z důvodu členství Česká republiky v Evropské unii je součástí práce i pojetí 

leasingu dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Právě v oblasti leasingu 

se projevuje jejich odlišnost od českého účetního systému. Rozdílnost různého 

pojetí leasingu je ukázána na příkladu, kde je leasing zobrazen od nejjednodušší 

formy až po propracovaný systém dle IAS/IFRS. 

 

 

Klíčová slova: leasing, účetnictví, Mezinárodní účetní standardy, IAS/IFRS, daň 

z příjmů. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This master thesis is adverting a leasing problematic from view of accounting and 

taxation. Because the Czech Republic is the part of European Union this master 

thesis includes the theory of leasing according to International accounting 

standards IAS/IFRS. Principally in the leasing sector is appearing the difference 

from the Czech accounting system. The diversity of leasing theory is shown here as 

an example where leasing is displayed form the basic its forms to the developed 

system according to IAS/IFRS. 

 

 

Key words: leasing, accounting, International accounting standards, IAS/IFRS, income 

tax. 
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Úvod 
 

Cílem diplomové práce je zobrazení leasingu z různých hledisek a to z hlediska 

IAS/IFRS, českého účetnictví a daňové evidence. Dále pak zhodnotit jeho právní a 

daňové aspekty. 

 

Mezinárodní účetní standardy jsou v současné době stále aktuálnějším tématem. Česká 

republika, jako člen Evropské unie, musí harmonizovat svoje právní předpisy v oblasti 

účetnictví s evropským účetním kodexem, který je prezentován ve směrnicích EU. Tyto 

směrnice však jsou pouze obecné, obsahují jen určité zásady a pravidla, nejsou však 

rozpracovány do podrobných standardů. Proto nezabezpečují srovnatelnost účetních 

závěrek podniků z různých zemí. Důležitým krokem ve fázi harmonizace účetních 

systémů bylo rozhodnutí Evropské komise, že podniky registrované na burzách 

v Evropské unii povinně sestavují svou účetní závěrku dle Mezinárodních účetních 

standardů IAS/IFRS. 

 

Dnes je situace v České republice následující. Dle zákona o účetnictví je aplikace 

Mezinárodních účetních standardů: 

� Povinně sestavují účetní závěrku a výroční zprávu dle Mezinárodních účetních 

standardů IAS/IFRS ty podniky, které emitují cenné papíry registrované na 

regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie. 

� Dobrovolně mohou sestavovat účetní závěrku a výroční zprávu dle 

Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS pouze konsolidující účetní 

jednotky. 

 

V odborné veřejnosti se často hovoří, že by se systém Mezinárodních účetních 

standardů měl rozšířit i na další podniky a postupně by měl nahradit směrnice Evropské 

unie, jež jsou dnes již zastaralé. 

 

Právě proto jsem si vybrala pro diplomovou práci toto téma. Pojetí leasingu dle 

IAS/IFRS ukazuje odlišný přístup celého systému od českého účetnictví. Při účtování 
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leasingu se projevují značné rozdíly při zachycování věrného obrazu ekonomické reality 

podniku.  

 

Vzhledem k tomu, že v České republice nejsou všichni podnikatelé povinni vést 

účetnictví, považuji za důležité pro srovnatelnost zhodnotit leasing i z jiných hledisek. 

Proto je zde pospán i způsob, jakým se leasing zobrazuje v daňové evidenci. A 

v neposlední řadě jsou zde uvedeny i daňové dopady leasingu dle systému účtování. 

 

Struktura diplomové práce je pojata tak, že leasing je zde prezentován od nejjednodušší 

formy, kdy se o leasingu vůbec neúčtuje, až po nejsložitější a nejpropracovanější systém 

zobrazení leasingu, kterým jsou právě Mezinárodní účetní standardy. 
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1 Vymezení problému a cíle 
 

Současným problémem je, že různé účetní systémy nezabezpečují srovnatelnost údajů 

z účetních závěrek společností. V rámci celosvětové globalizace i v důsledku 

základního principu Evropské unie, kterým je volný pohyb zboží, osob a kapitálu, je 

důležité, aby byl účetní systém harmonizován a odstranily se rozdíly v účetních 

systémech. To je otázka budoucnosti a je důležité, aby byly společnosti na tuto 

harmonizaci připraveny. 

 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, na účtování leasingu se projevují značné rozdíly 

v různých účetních systémech, proto hlavním cílem diplomové práce je zjistit, zda 

způsob účtování o leasingu je optimální. K dosažení splnění tohoto cíle je důležité 

splnění dílčích cílů, jimiž jsou: 

• Sestudovat teorii v oblasti leasingu a právní předpisy týkající se zejména 

účetnictví a daní. 

• Sestudovat problematiku Mezinárodních účetních standardů, zejména pak 

v oblasti leasingu. 

• Analyzovat leasing z různých účetních přístupů a jejich vliv na daň z příjmů. 

• Vybrat případ leasingu ve firmě a porovnat vhodnost jednotlivých postupů. 

• Doporučit způsob v souladu se zákony. 

 

Při zpracování diplomové práce byly použity tyto metody: 

o metoda analýzy odborné literatury a syntézy poznatků, 

o účetní metody dle zákona o účetnictví, 

o účetní metody dle IAS/IFRS. 
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2 Teoretická východiska práce 
 

2.1 Obecná charakteristika leasingu a jeho druhy 

 

Leasing lze charakterizovat jako třístranný právní vztah, kdy pronajímatel kupuje od 

dodavatele  majetek, jež je předmět leasingové smlouvy, a dále jej poskytuje za úplatu 

nájemci k užívání. Nájemce je oprávněn tento majetek využívat k dosahování 

podnikatelského záměru, avšak zůstává majetkem pronajímatele. 

 

Klasifikace leasingu 

• Dle druhu pronajímaného majetku lze leasing členit na: 

- leasing movitých věcí, 

- leasing nemovitých věcí. 

• Dle délky pronájmu, převodu vlastnického práva k pronajímanému majetku lze 

rozlišovat: 

- provozní (operativní) leasing, 

- finanční (kapitálový) leasing. 

• Další možné členění leasingu je na: 

- přímý leasing, 

- nepřímý leasing, 

- zpětný leasing. 

 

Operativní leasing 

Jedná se zpravidla o krátkodobý pronájem, kdy doba pronájmu u jednoho nájemce je 

kratší, než celková doba ekonomické životnosti pronajímaného majetku. S tím souvisí 

skutečnost, že celkové nájemné od jednoho nájemce zahrnuje pouze část pořizovací 

ceny majetku. Podstatnou charakteristikou tohoto druhu leasingu je skutečnost, že po 

skončení pronájmu se pronajatý majetek vrací zpět pronajímateli. Leasingová smlouva 

je vypověditelná a pronajímatel nese všechna rizika, která plynou z vlastnictví majetku 

V praxi se tento druh leasingu označuje převážně jako pronájem. 
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Finanční leasing 

Finanční leasing je dlouhodobý pronájem majetku, kdy pronajímatel převádí 

ekonomicky na nájemce všechna rizika a výnosy spojené s užíváním pronajatého 

majetku. Doba pronájmu u jednoho nájemce pokrývá celkovou dobu ekonomické 

životnosti majetku, z čehož vyplývá i skutečnost, že celkové leasingové plátky od 

jednoho nájemce pokrývají pořizovací cenu majetku a dále zahrnují další náklady 

spojené s obstaráním finančních zdrojů i ziskovou přirážku leasingové společnosti. Po 

skončení leasingu kupuje nájemce za symbolickou cenu tento majetek od pronajímatele. 

Leasingová smlouva není za normálních okolností vypověditelná. Finanční leasing je 

v praxi označován jako leasing. (3) 

 

V České republice existuje Česká leasingová a finanční asociace, která sdružuje 

leasingové společnosti, banky a další subjekty, které mají sídlo v České republice. Tato 

asociace uvádí na svých internetových stránkách definici leasingu: 

„Podstata leasingu 

Smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé 

straně – tzv. leasingovému nájemci – jím vybraný předmět do užívání. Za jakým účelem 

a za jakých podmínek: 

1. Účelem je dočasné používání předmětu bez 

a) přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu 

leasingu, 

b) jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví 

předmětu leasingu na nájemce. 

Tento leasing se nazývá operativní leasing 

2. Účelem je dlouhodobé užívání předmětu leasingu s 

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

s vlastnictvím předmětu leasingu na nájemce, 

b) s 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. 

Tento leasing se nazývá finanční leasing 
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3. Účelem je řízení toku hotovosti /financování/ nájemce přičemž: 

a) dodavatelem předmětu leasingu je nájemce, který předmět leasingu 

obvykle užívá, 

b) všechna rizika zůstávají nájemci, 

c) na konci předmět leasingu přechází zpět na nájemce. 

Tento leasing se nazývá zpětný leasing. 

Přínosy: snižování režijních nákladů podniků, možnost financování projektů pro úvěr 

neschůdných, řízení toku hotovosti a uvolňování vázaného kapitál, možnost dřívějšího 

uspokojení spotřebitelských zájmů občanů.“1 

 

Právní úprava leasingu 

Leasing jako takový není definován v žádné českém právním předpisu. Na leasingové 

operace se v praxi aplikují ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a 

ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Jedná se 

především o následující ustanovení: 

1. § 659 - § 662 občanského zákoníku, které upravují smlouvu o výpůjčce, 

2. § 663 - § 723 občanského zákoníku, které upravují nájemní smlouvu, 

3. nájem a podnájem nebytových prostor se řídí § 720 občanského zákoníku, který 

zde odkazuje na zvláštní právní předpis a to na zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a 

podnájmu nebytových prostor, 

4. § 488b -§ 488i obchodního zákoníku, který upravuje nájem podniku, 

5. § 630 - § 637 obchodního zákoníku, který samostatně upravuje smlouvu o nájmu 

dopravního prostředku, 

6. § 489 - § 496 obchodního zákoníku, který upravuje smlouvu o koupi najaté věci. 

(3) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 URL: http://www.clfa.cz/index.php?kat=100 [cit. 2007-5-20]. 
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2.2 Zákon o účetnictví 

 

V České republice upravují účetnictví podnikatelů tyto základní právní předpisy: 

� Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

� Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen 

vyhláška), 

� České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 

č.500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Leasing není v žádném z výše uvedených právních předpisů specificky vymezen. Při 

účtování leasingu se vychází z účetní zásady věcné a časové souvislosti. To znamená, že 

účetní případ je zúčtován do účetního období, se kterým věcně a časově 

souvisí.Vzhledem k tomu, že v českém účetnictví se při účtování a vykazování 

zohledňuje především vlastnické právo k majetku, nemůže být u nájemce najatý 

majetek vykazován v rozvaze jako aktivum. Najatý majetek vykazuje ve své rozvaze 

vždy pronajímatel a také jej i odepisuje. Nájemce o najatém majetku účtuje pouze 

v rámci podrozvahových účtů, což mu přímo ukládají České účetní standardy pro 

podnikatele ve svém standardu č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech. Dále tento 

standard říká, že se na podrozvahových účtech sledují i závazky a pohledávky 

z leasingu. Je zde také upraveno účtování leasingu, konkrétně nájemného placeného 

dopředu, standardem č. 017 – Zúčtovací vztahy, kde se v bodě 3.11.1 říká, že „Na 

příslušném účtu vykazovaném v položce D.I.1. Náklady příštích období se účtují výdaje 

běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích obdobích, a sice konkrétních 

jednotlivých účtů v účtové třídě 5, například ….. nájemné placené předem,..; zúčtování 

nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž 

časově rozlišené náklady věcně souvisejí.“2 

 

                                                 
2 Účetnictví podnikatelů, audit. Ostrava: Sagit, 2007. 160 s. Edice ÚZ – úplná znění předpisů, č. 588. 

ISBN 978-80-7208-594-1. s. 130. 
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2.3 Zákon o daních z příjmů 

 

Z daňového hlediska je operativní leasing, resp.splátky, klasifikován jako nájemné a je 

plně uznatelným daňovým nákladem či výdajem. Oproti tomu finanční leasing je zde 

nazýván finanční pronájmem s následnou koupí najatého hmotného majetku a pro 

daňovou uznatelnost musí splňovat řadu podmínek. 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 

uznatelnost těchto nákladů v § 24  odst. 2 písm. h). Zde se říká, že výdaji (náklady) jsou 

také: 

„nájemné, a to 

1. nájemné, s výjimkou nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí 

najaté věci a nájemného uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za), a to podle 

zvláštního předpisu, přitom uplatňuje-li odpisy podle zvláštního právního 

předpisu nájemce z hmotného majetku a nehmotného majetku najatého podle 

smlouvy o nájmu podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační 

složku, podle zvláštního právního předpisu (dále jen „smlouva o nájmu 

podniku“) je výdajem (nákladem) pouze část nájemného, která převyšuje 

nájemcem uplatňované odpisy, 

2. nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, 

který lze podle zákona odpisovat, a za podmínek uvedených v odstavci 4, přitom 

u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, je nájemné u finančního pronájmu 

s následnou koupí najatého hmotného majetku výdajem jen v poměrné výši 

připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období, 

3. nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí movitého hmotného majetku, 

u kterého vstupní cena převýší částku stanovenou v § 26 odst. 2 písm. a).  

Nájemným podle bodů 2 a 3 je u postupníka i jím hrazená částka postupiteli ve výši 

rozdílů mezi nájemným, které bylo postupitelem zaplaceno, a nájemným, které je u 

postupitele výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 6 při postoupení smlouvy o finančním 

pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku,“3 

                                                 
3 MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2007, úplná znění platná k 1. 1. 2007. 15. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 192 s. ISBN 978-80-247-2087-6. s. 28 – 29. 
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Dále v zákoně jsou uvedeny další podmínky pro uznání leasingu do daňových výdajů 

(nákladů), jsou to: 

„Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který 

lze podle tohoto zákona odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že 

a) doba nájmu pronajímané věci je delší než 20% stanovené doby odpisování 

uvedené v § 30, nejméně však tři roky. U nemovitostí musí doba nájmu trvat 

nejméně osm 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 

c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku 

zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého obchodního 

majetku. 

Pokud by ke dni koupě najatá věc byla při rovnoměrném odpisování (§ 31) již odepsána 

ve výši 100 % vstupní ceny, neplatí podmínka uvedená v písmenu b). Při změně doby 

odpisování (§ 30) se pro účely stanovení minimální doby trvání finančního pronájmu 

s následnou koupí najatého hmotného majetku podle písmene a) a výše kupní ceny 

podle písmene b) použije doba odpisování platná v době uzavření smlouvy. U osobního 

automobilu kategorie M1 s výjimkou automobilu, který je využíván provozovatelem 

silniční motorové dopravy nebo provozovatelem taxislužby na základě vydané koncese, 

a automobilu druh sanitní a druh pohřební, přesáhne-li nájemné podle smlouvy o 

finančním pronájmu s následnou koupí za celou dobu trvání nájmu částku 1 500 000 

Kč, uznává se jako výdaj (náklad) za celou dobu trvání nájmu pouze nájemné ve výši  

1.500.000 Kč a v jednotlivých zdaňovacích obdobích pouze poměrná část z 1 500 000 

Kč připadající na příslušné období.“4 

                                                 
4 MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2007, úplná znění platná k 1. 1. 2007. 15. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 192 s. ISBN 978-80-247-2087-6. s. 31. 
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Z citovaného ustanovení zákona o daních z příjmů ohledně doby trvání leasingu (§ 24 

odst. 4 písm. a), vyplývá, že musí být v případě finančního leasingu dodržena minimální 

doba pronájmu. Tato doba se odvíjí od doby odpisování majetku, stanovené také tímto 

zákonem v § 30, kde je uvedena následující tabulka: 

 

Tabulka č. 1 – Doby odpisování dle zákona o daních z příjmů 
 

Odpisová skupina Doba odpisování 
1 3 roky 
1a 4 roky 
2 5 let 
3 10 let 
4 20 let 
5 30 let 
6 50 let 

                   Zdroj: Zákon o daních z příjmů 

 

Do těchto odpisových skupin se majetek zařazuje dle přílohy č.1 k zákonu č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů. 

Z podmínek stanovených zákonem lze tedy určit minimální dobu trvání leasingu dle 

jednotlivých odpisových skupin: 

 

Tabulka č. 2 – Minimální doba odpisování 
 

Odpisov á skupina  Minim ální doba trv ání nájmu  
1 3 roky 
1a 3 roky 
2 3 roky 

3 
3 roky 
(nemovitost 8 let) 

4 
4 roky 
(nemovitost 8 let) 

5 
6 let 
(nemovitost 8 let) 

6 10 let 
    Zdroj: literatura (3) 
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V souvislosti s uznatelností daňových nákladů (výdajů) je třeba připomenout zásadu 

časového rozlišování nájemného. Tato zásada spočívá v tom, že do příslušného 

zdaňovacího období je zahrnuta pouze ta část nákladů (výdajů) v případě nájemce nebo 

výnosů (příjmů) v případě pronajímatele, která časově s tímto zdaňovacím obdobím 

souvisí. Povinnost časového rozlišení mají všechny účetní jednotky a vyplývá přímo ze 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci mají 

tuto povinnost stanovenu přímo v zákoně o dani z příjmů v § 24 odst. 2 písm. h) bod 2, 

který je výše citován. Toto ustanovení je ve své podstatě také časovým rozlišením, kdy 

se celkové výdaje spojené s leasingem za celou dobu trvání leasingu rovnoměrně 

rozdělí na dobu trvání leasingu. Z výše uvedeného vyplývá, že účetní jednotky mají 

vždy povinnost časového rozlišení nákladů na nájemné, ať už se jedná o běžné nájemné 

či o finanční leasing, kdežto fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci mají tuto 

povinnost pouze u finančního pronájmu s následnou koupí (leasing). (3) 
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2.4 Mezinárodní účetní standardy 

 

Evropská unie 

V Evropské unii nejsou Mezinárodní účetní standardy oficiálním účetnictví. Účetnictví 

členských zemí Evropské unie se řídí podle direktiv. Tyto direktivy musí být 

zapracovány do právních systémů členských zemí. Účetnictvím se konkrétně zabývají 3 

směrnice: 

• 4. směrnice rady - je nejdůležitější a řeší problematiku roční účetní závěrky 

velkých a středních kapitálových společností nekótovaných na burzách EU. 

Byla vydána v roce 1978 a je kompromisem mezi účetnictvím Francie, 

Německem a Velkou Británií. 

• 7. direktiva – zabývá se konsolidovanými účetními výkazy a byla vydána 

v roce 1983. 

• 8. direktiva – zahrnuje audit. 

Všechny direktivy jsou právně závazné pro všechny členské státy Evropské unie, včetně 

České republiky. V současné době direktivy nefungují zcela dobře, jsou zastaralé, proto 

se odborná veřejnost přiklání k Mezinárodním účetním standardům.  

 

USA 

V USA se v oblasti účetnictví používá US GAAP. US GAAP a IAS/IFRS mají mezi 

sebou úzký vztah. Mají stejná pravidla a základy, ale nejsou totožné. 

 

Historie Mezinárodních účetních standardů 

V roce 1973 byl založen Výbor pro Mezinárodní účetní standardy (IASC) s cílem 

vypracovat celosvětově použitelné účetní standardy a již v roce 1975 byly první 

standardy zveřejněny. 

V 90. letech dochází po dlouhé době ke zlomovému okamžiku, kdy byla uzavřena 

dohoda s Mezinárodní komisí pro cenné papíry. Tato dohoda spočívala v tom, že pouze 

společnosti, které budou mít účetní závěrku dle IAS/IFRS, mohou vstoupit na 

mezinárodní burzy. Poté následoval rok 2000, kdy Evropská unie vydala doporučení 

členským států, aby do svých zákonů zapracovali principy Mezinárodních účetních 

standardů. V roce 2002 bylo rozhodnuto, že pokud společnost z Evropské unie chce 
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emitovat veřejně obchodovatelné cenné papíry, musí účtovat dle Mezinárodních 

účetních standardů. Toto rozhodnutí má i Česká republika zapracováno do svého 

zákona o účetnictví. Podle tohoto zákona všechny podniky, které jsou emitenty cenných 

papírů na regulovaném trhu cenných papírů v Evropské unii (včetně Burzy cenných 

papírů Praha a RM-Systému), musí pro sestavení svých individuálních a 

konsolidovaných účetních závěrek použít IFRS. (1) 

 

Do budoucna se plánuje zrušit direktivy, jež jsou již nyní zastaralé a nevyhovují 

požadavkům, a nahradit je systémy IAS/IFRS. Je zřejmé, že tyto účetní systémy jsou 

aplikovatelné pouze na velké společnosti. Otázku malých a středních podniků by řešil, 

nyní již vyvíjející se, SME – Small and medium entities (malé a střední podniky). 

V současné době je SME pouze v návrhu a nahradil by IAS/IFRS u malých a středních 

podniků. 

 

 

2.4.1 Obecná charakteristika IAS/IFRS 

 

Rozdílnost mezi českým účetnictvím a systémem IAS/IFRS spočívá v základní filozofii 

účetnictví, kterou je nekompromisně poskytovat pravdivý a věrný obraz ekonomické 

reality. V České republice je systém ještě pořád značně podřízen daním a hlavním 

uživatelem účetní závěrky je stát, potažmo finanční úřad. Naproti tomu uživateli 

mezinárodních účetních standardů jsou na prvním místě investoři, dále pak pokračují 

zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci a až za nimi je vláda a její orgány.  

 

Dále bych se chtěla zmínit, že organizace, která standardy IFRS vydává, byla nejprve 

soukromou institucí a koncem minulého století se transformoval na nadaci. To 

znamená, že se nejedná o vládní instituce a na její práci se neprojevují politické tlaky, 

jako je tomu v případě, kdy účetní předpisy navrhují a schvalují vláda, reps. poslanecká 

sněmovna a senát. Členové výboru v případě IAS/IFRS jsou uznávaní odborníci 

z celého světa a konzultativní skupiny tvoří mezinárodní organizace pro burzy, finance, 

banky, obchod, právo a další. 
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Mezinárodní účetní standardy  IAS/IFRS nejsou právní normou v pravém slova smyslu, 

tzn. nejsou zákonem. Jsou pouze jakousi metodickou pomůckou pro správné sestavení 

účetní závěrky. 

 

Hlavní náplní Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS je systém výkaznictví. 

Popisují, jak má být sestavena účetní závěrka, jak vykazovat jednotlivé položky 

majetku, závazků, zisků a výdajů. V žádném případě neupravují postupy účtování, ani 

nezahrnují směrnou účtovou osnovu. Zvolený systém účtování a účtový rozvrh si 

vytváří společnost sama dle svých potřeb, ovšem vše musí být zvoleno tak, aby 

účetnictví poskytlo pravdivé a věrné údaje o skutečnosti, které budou zahrnuty do účetní 

závěrky. (4) 

 

Původně byl soubor standardů nazýván jako IAS – Mezinárodní účetní standardy 

(International Accounting Standards). Vzhledem k tomu, že se v podstatě nejednalo o 

účetní postupy, nýbrž o systém výkaznictví, změnil se název standardů na IFRS – 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting 

Standards). Proto se ustálilo označování těchto standardů IAS/IFRS. (3) 

 

Obrázek č. 1 - Struktura Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.4.2 Koncepční rámec 

 

Koncepční rámek byl schválen v roce 1989 a od tohoto data nebyl nijak novelizován. Je 

jakousi ideovou základnou a zastřešuje všechny standardy. Zbývá se především účetní 

závěrkou a stanovuje její pravidla, principy a zásady. 

 

Struktura koncepčního rámce: 

• Uživatelé  

Zde je uvedena hierarchie jednotlivých uživatelů účetní závěrky dle IAS/IFRS. 

Na rozdíl od českých uživatelů zde na prvních místech stojí investoři, 

zaměstnanci,věřitelé, dodavatelé, zákazníci a teprve dále následuje vláda a její 

orány a veřejnost. 

• Cíle účetní závěrky  

Cílem je poskytovat informaci o finanční pozici společnosti, o změnách ve 

společnosti a další informace o společnosti důležité pro uživatele účetní závěrky. 

• Základní předpoklady účetní závěrky: 

1. Akruální báze – znamená zásadu, aby výsledky transakcí byly zachyceny 

v účetnictví (resp. ve výkazech za účetní období), kdy skutečně vznikly a ne 

na základě provedené transakce. 

2. Trvání účetní jednotky – jedná se o zásadu, kdy účetní jednotka ve svém 

účetnictví musí postupovat tak, aby při zachycování skutečnosti neuvažovala 

o ukončení činnosti, ale přepokládala pokračování ve své činnosti do 

budoucna. V podstatě firma očekává, že bude vykonávat svou činnost „do 

nekonečna“. 

• Kvalitativní charakteristiky  

1. Srozumitelnost – účetní závěrka musí být srozumitelná pro uživatele, kteří 

mají účetní a ekonomické vzdělání. 

2. Relevance – informace musí být relevantní, aby mohly být uvedeny v účetní 

závěrce. Definice významnosti: informace je relevantní, pokud její 

vynechání nebo chybné uvedení by ovlivnilo rozhodování uživatelů. 
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3. Spolehlivost – informace v účetní závěrce jsou spolehlivé, jestliže jsou 

uvedeny bezchybně a nejsou zkresleny chybnými subjektivními 

předpoklady. 

- zde jsou uvedeny další zásady: 

o věrné zobrazení, 

o přednost obsahu před právní formou, 

o nestrannost, 

o opatrnost (nenadhodnocovat výnosy a majetek a 

nepodhodnocovat náklady a závazky), 

o úplnost. 

4. Srovnatelnost 

- srovnatelnost geografická, tzn. aby byly údaje z účetní závěrky 

společnosti srovnatelné s účetní závěrkou společnosti s odlišnou 

geografickou polohou. 

- srovnatelnost historická – údaje uvedené v účetní závěrce musí být 

srovnatelné s údaji za minulá období. Na tuto zásadu je zde kladen 

mnohem větší důraz, než na české účetnictví. Je to patrné např. na 

postupu při změně účetních metod. Účetní metody lze měnit jak 

v českém účetnictví tak i v účetnictví dle IAS/IFRS, avšak pouze na 

začátku nového účetního období. Rozdíl však spočívá ve skutečnosti, že 

v případě českého účetnictví se daná změna účetní metody pouze popíše 

v příloze k účetní závěrce. Avšak v případě IAS/IFRS se musí navíc 

„přepočítat“ i minulá období a opravit údaje z minulých účetních závěrek 

tak, jako by se podle nové účetní metody postupovalo již dříve a to vše 

právě z důvodu historické srovnatelnosti údajů. 

5. Včasnost informací. 

6. Rovnováha mezi přínosy a náklady (náklady na zjištění informací by neměly 

přesahovat užitek, který informace přinesou). 

7. Rovnováha mezi všemi kvalitativními charakteristikami. 

8. Pravdivý a věrný obraz . (5) 

• „Základní prvky účetní závěrky 
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o Aktivum (An Asset) – je ekonomický zdroj, který je kontrolován 

podnikem, je výsledkem již uskutečněných transakcí a podnik očekává, 

že mu bude přinášet ekonomický prospěch. 

o Závazek (A liability) – představuje současnou povinnost podniku 

převodu ekonomického prospěchu jako výsledku již uskutečněných 

operací. 

o Vlastní kapitál (Equity) – je reziduální podíl na aktivech podniku po 

odečtení všech jeho závazků. 

o Výnosy (Income) – představují přírůstky aktiv, popř. snížení závazků, 

k nimž došlo během účetního období a které mají za následek zvýšení 

vlastního kapitálu, kromě příspěvků od vlasníků. 

o Náklady (Expenses) – představují úbytky aktiv, popř. přírůstky závazků, 

k nimž došlo během účetního období a které mají za následek snížení 

vlastního kapitálů, kromě rozdělování vlastníkům.“5 

• „Oceňování základních prvků účetní závěrky  

V účetní závěrce se používají následující oceňovací základny: 

o Historická cena (Historical cost) – Aktiva jsou vykázána v částce 

zaplacené penězi nebo peněžními ekvivalenty nebo v reálné hodnotě 

předaného majetku v době pořízení aktiv. Závazky jsou vykázány ve výši 

příjmů, které by bylo možno získat výměnou za postoupení závazku, 

nebo na úrovni peněz nebo peněžních ekvivalentů, které bude třeba 

vynaložit na úhradu závazku za běžných podmínek. 

o Běžná cena – reprodukční cena (Current cost) – Aktiva jsou vedena 

v částkách peněz nebo peněžních ekvivalentů, které by musely být 

zaplaceny, kdyby se stejné nebo obdobné aktivum pořizovalo nyní. 

Závazky se vedu v nediskontovaných částkách peněz nebo peněžních 

ekvivalentů, které by bylo nutné vynaložit k vypořádání závazku 

v současnosti za běžných podmínek. 

                                                 
5 LOJA, R., VOJÁČKOVÁ, H.. Účetní závěrka podle IFRS se zaměřením na majetek. 1. vyd. Praha: 

Bilance, 2005. 32 s. ISBN 80-86371-48-4. s. 24. 
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o Realizovatelná hodnota (Relisable value) – Aktiva jsou vedena 

v částkách peněz nebo peněžních ekvivalentů, které by bylo možno 

získat prodejem aktiv při jejich běžném vyřazení. Závazky se vedou 

v nediskontovaných částkách peněz nebo peněžních ekvivalentů, které 

bude třeba vynaložit k vypořádání závazku za běžných podmínek. 

o Současná hodnota (Present value) – Aktiva se vedou v současné hodnotě 

diskontovaných čistých budoucích peněžních přítoků, u kterých se 

očekává, že poplynou do podniku za běžných podmínek. Závazky se 

vedou v současné hodnotě čistých diskontovaných budoucích peněžních 

odtoků, u kterých se očekává, že poplynou z podniku za běžných 

podmínek.“6 

• Složky účetní závěrky 

Kompletní účetní závěrka dle IAS/IFRS obsahuje: 

o rozvahu, 

o výsledovku, 

o výkaz o změnách vlastního kapitálu, 

o výkaz peněžních toků, 

o přílohu. 

 

ROZVAHA  

Rozvaha nebo-li také výkaz o finanční situaci se člení do tří hlavních částí: aktiva, 

vlastní kapitál a závazky. Standardy nepředepisují žádnou závaznou formu výkazu, 

uvádějí pouze výčet položek, které musí minimálně obsahovat. Jedná se o následující 

položky. 

 
AKTIVA:   - pozemky, budovy a zařízení, 

- investice do nemovitostí, 

- aktiva držená k prodeji, 

- nehmotná aktiva, 

- finanční aktiva, 
                                                 
6 LOJA, R., VOJÁČKOVÁ, H.. Účetní závěrka podle IFRS se zaměřením na majetek. 1. vyd. Praha: 

Bilance, 2005. 325 s. ISBN 80-86371-48-4. s. 29. 
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- investice účtované ekvivalenční metodou, 

- biologická aktiva, 

- zásoby, 

- pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky, 

- peněžní prostředky a jejich ekvivalenty. 

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL  

- závazky z obchodního styku a jiné závazky, 

- rezervy, 

- finanční závazky, 

- splatné daňové závazky a pohledávky, 

- odložené daňové závazky a pohledávky, 

- menšinové podíly, 

- emitovaný kapitál a fondy včetně nerozděleného zisku.(5) 

„Pro každou třídu akciového kapitálu je nutno zveřejnit buď přímo v rozvaze, nebo 

v příloze:  

� počet schválených akcií, 

� počet vydaných a plně splacených akcií a vydaných a plně nesplacených akcií, 

� nominální hodnotu akcií, 

� sesouhlasení počtu akcií na počátku a na konci roku, 

� práva, priority a omezení týkající se dané třídy akcií, včetně omezení 

vztahujících se k výplatě dividend a rozdělování kapitálu, 

� vlastní akcie, 

� akcie rezervované pro vydání v souladu s opcí včetně jejich podmínek a částek. 

Dále podnik musí uvést popis povahy a účelu každého fondu zahrnovaného do vlastního 

kapitálu. Podnik má navíc zveřejnit buď v rozvaze, nebo v příloze další subklasifikaci 

vykazovaných položek podle požadavků ostatních IFRS způsobem, který je vhodný pro 

daný podnik. Podrobnosti subklasifikace závisí na velikosti, podstatě a funkci příslušné 

položky, např.: 

� položky pozemků, budov a zařízení se klasifikují podle tříd v souladu s IAS 16 – 

Pozemky, budovy a zařízení, 

� pohledávky se analyzují podle toho, zda pocházejí z obchodního styku, od 

spřízněných stran, za předplatné, 
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� zásoby se klasifikují v souladu s IAS 2 – Zásoby jako zboží, materiál, 

nedokončená výroba a hotové výrobky, 

� vlastní kapitál a rezervy se klasifikují do jednotlivých tříd jako základní kapitál, 

emisní ážio, nerozdělené zisky, rezervní fondy.“7 

V rozvaze musí být aktiva i závazky členěny z časového hlediska, to znamená, že aktiva 

a závazky budou rozděleny z hlediska jejich krátkodobosti či dlouhodobosti. Aktiva a 

závazky je možné členit i z hlediska jejich likvidity, ale to pouze v případě, že takto 

prezentované informace budou spolehlivější a více relevantnější než členění z časového 

hlediska. (5) 

 

VÝSLEDOVKA  

Minimální obsah výsledovky je následující: 

o „tržby, 

o finanční náklady, 

o podíly na ziscích a ztrátách přidružených a společných podniků zachycených 

ekvivalenční metodou, 

o daňové náklady, 

o souhrnnou částku, která se skládá ze zisku nebo ztráty po zdanění vyplývající: 

- z ukončované činnosti, 

- z ocenění na reálnou hodnotu sníženou o náklady související s prodejem 

aktiva (nebo skupiny aktiv) vztahující se k ukončované činnosti, 

o zisk nebo ztrátu.“8 

IAS/IFRS umožňují  sestavení výsledovky jak z hlediska druhového členění, tak dle 

účelového členění. Na rozdíl od české výsledovky musí zde být zveřejněno rozdělení 

zisku nebo ztráty připadající menšinovým akcionářům a vlastníkům. (5) 

 

                                                 
7 LOJA, R., VOJÁČKOVÁ, H.. Účetní závěrka podle IFRS se zaměřením na majetek. 1. vyd. Praha: 

Bilance, 2005. 325 s. ISBN 80-86371-48-4. s. 30-31. 

 
8 LOJA, R., VOJÁČKOVÁ, H.. Účetní závěrka podle IFRS se zaměřením na majetek. 1. vyd. Praha: 

Bilance, 2005. 325 s. ISBN 80-86371-48-4. s. 36-37. 
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VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 

Výkaz o změnách vlastního kapitálu poskytuje informace uživatelům o zvýšení či 

snížení čistých aktiv podniku v průběhu účetního období. V tomto výkazu se také odráží 

celkové zisky a ztráty podniku vytvořené za účetní období, proto se tento výkaz může 

prezentovat i jako výkaz uznaných zisků a ztrát. 

„Výkaz změn vlastního kapitálu má obsahovat následující informaci: 

� čistý zisk nebo ztrátu za období, 

� každou položku výnosů a nákladů za období vykázanou podle ostatních 

standardů přímo ve vlastním kapitálu a jejich součet, 

� celkové výnosy a náklady za období, odděleně se vykáže částka přiřaditelná 

vlastníkům a menšinovým akcionářům, 

� pro každou položku vlastního kapitálu vliv změn v účetních pravidlech a oprav 

chyb v souladu s IAS 8 – Účetní pravidla, změna v účetních odhadech a chyby. 

Dále má podnik uvádět buď přímo ve výkazu, nebo v příloze: 

� kapitálové transakce s vlastníky a distribuce vlastníkům, 

� zůstatek nerozděleného zisku či ztráty na počátku a na konci období a pohyby, 

� sesouhlasení částek každé položky vlastního kapitálu na počátku a na konci 

účetního období a pohyby.“ 9 

 

VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ 

Jeho sestavování upravuje standard IAS 7 – Výkaz peněžních toků. Výkaz peněžních 

toků má poskytovat informace uživatelům o změnách stavu finančních prostředků a 

jejich ekvivalentů. Peněžními prostředky se rozumí peněžní hotovost a vklady na 

požádání. Peněžní ekvivalenty jsou chápány jako krátkodobé vysoce likvidní investice, 

jež jsou směnitelné za známé částky a jsou bezrizikové. Peněžními toky se rozumí 

příjem a výdej peněžních prostředků a jejich ekvivalentů. Struktura výkazu je obdobná, 

jako v českém účetnictví a člení se na část provozní, finanční a část financování. Stejně 

tak metody sestavení se neliší od našich podmínek, tudíž jej lze sestavit buď metodou 

přímou nebo metodou nepřímou. (5) 

                                                 
9 LOJA, R., VOJÁČKOVÁ, H.. Účetní závěrka podle IFRS se zaměřením na majetek. 1. vyd. Praha: 

Bilance, 2005. 325 s. ISBN 80-86371-48-4. s. 42. 
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PŘÍLOHA K ÚČENÍ ZÁVĚRCE 

Příloha k účetní závěrce sestavená dle IAS/IFRS má mnohem větší rozsah a počet 

závazných položek, než je tomu v českém účetnictví. Cílem přílohy je poskytnout 

důležité informace, které doplňují údaje zveřejněné ve finančních výkazech a má sloužit 

k pochopení celé účetní závěrky. 

„Příloha se většinou prezentuje v následujícím pořadí: 

� prohlášení o dodržování standardů IFRS, 

� použitá účetní pravidla, 

� doplňkové informace a analýza položek obsažených ve finančních výkazech 

podle ostatních IFRS, 

� ostatní informace zahrnující: 

o informace o nejistých událostech a závazcích, 

o nefinanční informace, např. finanční rizika a cíle vedení. 

Je požadováno i zveřejnění o klíčových předpokladech a zdrojích odhadu nejistoty, 

které by mohly významně ovlivnit účetní hodnotu aktiv a závazků v budoucím účetním 

období. Požaduje se zveřejnění povahy těchto aktiv a závazků a jejich účetní hodnoty 

k datu účetní závěrky. Tento požadavek se nevztahuje na aktiva a závazky oceňované 

reálnou hodnotou, která vychází z tržních předpokladů. 

Dále je třeba uvést: 

� výši dividend navržených nebo schválených před datem, kdy byla účetní závěrka 

schválena ke zveřejnění (neuznaných jako rozdělení v této účetní závěrce), a 

částku připadající na jednu akcii, 

� výši kumulativních přednostních dividend, které nebyly vykázány v této účetní 

závěrce, 

� právní formu a trvalé sídlo společnosti, zemi, kde je podnik legálně ustaven, a 

adresu registrovaného místa nebo hlavního místa podnikání, 

� popis předmětu podnikání a hlavních aktivit, 

� název přímé mateřské společnosti a název mateřské společnosti celé skupiny.“10 

                                                 
10 LOJA, R., VOJÁČKOVÁ, H.. Účetní závěrka podle IFRS se zaměřením na majetek. 1. vyd. Praha: 

Bilance, 2005. 325 s. ISBN 80-86371-48-4. s. 56. 
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2.4.3 Standardy IAS/IFRS 

 

Všechny standardy mají stejnou strukturu, která zahrnuje čtyři hlavní části: 

1. terminologie – v této části jsou definovány pojmy, se kterými standard 

pracuje, 

2. způsoby oceňování, 

3. vykazování – uvádí se požadavky na rozpracování do vykazovaných položek 

v účetní závěrce, 

4. zveřejnění – uvádí se zde konkrétní požadavky na zveřejnění. (1) 

 

Přehled platných standardů IAS/IFRS je uveden v příloze č. 5 – Přehled platných 

standardů IAS/IFRS k 1. 1. 2005. 

 

 

2.4.4. IAS 17 – Leasingy 

 

Tímto standardem se řídí všechny smlouvy, které převádějí právo užívání aktiva kromě 

leasingů na průzkum nebo využití nerostných a jiných neobnovitelných zdrojů a na 

smlouvy na využití patentů, licencí, rukopisů a jiná díla podléhající autorskému právu. 

Dále se neuplatňuje u činností, které upravují jiné standardy, např. investice do 

nemovitostí pronajaté v rámci finančního leasingu u nájemce nebo v rámci operativního 

leasingu u pronajímatele (IAS 40 – Investice do nemovitostí), pronajatá biologická 

aktiva (IAS 41 – Zemědělství). 

 

„Definice základních pojmů: 

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

práv k užívání aktiva za úplatu po stanovené období. 

FINAČNÍ LEASING (Finance lease) – leasing, kdy dochází k převodu všech 

podstatných rizik a odměn spojených s vlastnictvím aktiv. Vlastnictví může, případně 

nemusí, být převedeno. 

OPERATIVNÍ LEASING (Operating lease) – leasing, který nesplňuje podmínky pro 

finanční leasing. 
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ZAČÁTEK LEASINGU (Inception of the lease) – okamžik uzavření leasingové 

smlouvy nebo okamžik, od něhož jsou smluvní strany vázány uzavřeným ujednáním 

vzniku vázanosti smluvních stran z této smlouvy, jestliže tento termín nastane dříve. 

K tomuto datu společnost rozhodne o klasifikaci leasingu. 

ZAHÁJENÍ LEASINGU  (Commencement of the lease term) – datum, odkdy má 

nájemce právo užívat pronajatý majetek. K tomuto datu je leasing poprvé zobrazen ve 

výkazech – je nutné zaznamenat odpovídající aktiva, pasiva, náklady a výnosy 

vztahující se k zahájení leasingu. 

DOBA TRVÁNÍ LEASINGU (Lease term) – doba trvání leasingové smlouvy, po 

kterou není možné smlouvu vypovědět. Doba trvání leasingu zahrnuje případnou opci 

nájemce na prodloužení uzavřené smlouvy, jestliže je na počátku leasingu dostatečně 

jisté, že tato opce bude realizována. 

MINIMÁLNÍ LEASINGOVÉ SPLÁTKY  (Minimum lease payments) – součet všech 

plateb po dobu trvání leasingové smlouvy, které je nájemce povinen zaplatit, nebo 

k jejichž zaplacení může být vázán. Součástí minimálních leasingových splátek je i 

zůstatková hodnota pronajatého aktiva. 

REÁLNÁ HODNOTA (Fair value) – částka, za kterou aktivum může být směněno mezi 

znalými a ochotnými stranami za obvyklých podmínek. 

EKONOMICKÁ ŽIVOTNOST (Ekonomic life) – období, během kterého se očekává, 

že aktivum bude užíváno podnikem, nebo očekávaný počet výrobků (výkonů), které 

dané aktivum vyrobí (vytvoří). 

DOBA POUŽITELNOSTI (Useful life) – zbývající část ekonomické životnosti aktiva 

od počátku leasingu. 

ZARUČENÁ ZBYTKOVÁ HODNOTA (Guaranteed residua value) – část nebo celá 

zbytková hodnota aktiva zaručená pronajímateli nájemcem nebo třetí stranou nebo 

nájemci pronajímatelem nebo třetí stranou, tj. její výše je z pohledu pronajímatele nebo 

nájemce jistá. 

NEZARUČENÁ ZBYTKOVÁ HODNOTA (Unguaranteed residua value) – část nebo 

celá zbytková hodnota, jejíž realizace není zaručena. 

HRUBÁ INVESTICE DO LEASINGU (Gross investment in the lease) – součet 

minimálních leasingových plateb a nezaručené zbytkové hodnoty.“ 
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ČISTÁ INVESTICE DO LEASINGU (Net investment in the lease) – hrubá investice 

do leasingu diskontovaná implicitní úrokovou mírou leasingu. 

IMPLICITNÍ ÚROKOVÁ MÍRA LEASINGU  (Intere rate implicite in the lease) – 

taková diskontní sazba stanovená na začátku leasingu, kdy je hrubá investice do 

leasingu rovna součtu reálné hodnoty pronajatého aktiva a počátečních přímých 

nákladů. 

NEREALIZOVANÝ FINANČNÍ VÝNOS (Unearned finance income) – rozdíl mezi 

hrubou a čistou investicí do leasingu“11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 LOJA, R., VOJÁČKOVÁ, H.. Účetní závěrka podle IFRS se zaměřením na majetek. 1. vyd. Praha: 
Bilance, 2005. 325 s. ISBN 80-86371-48-4. s. 196-197. 
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3 Analýza problému a současné situace 
 

3.1 Rozdíly z teoretických východisek 

 

V této kapitole se budu zabývat problematikou leasingu a jeho pojetí z různých hledisek 

z pohledu nájemce. Budou zde uvedeny postupy, jak se v praxi postupuje při účtování 

leasingu v různých účetních systémech a bude poukázáno na rozdíly, přičemž praktické 

výpočty a účtování konkrétního leasingu bude podrobněji rozvedeno v kapitole 3.2 

Příklady účtování.  

 

 

3.1.1 Leasing z hlediska daňové evidence 

 

Daňovou evidenci vedou plátci daně z příjmů fyzických osob, kteří mají příjmy podle § 

7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy dle 

tohoto paragrafu jsou příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti, které 

se dle zákona dělí na: 

� příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

� příjmy ze živnosti, 

� příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

� podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 

Daňová evidence od roku 2004 nahradila dřívější systém jednoduchého účetnictví, který 

byl upraven zákonem o účetnictví. Od tohoto roku se na podnikatele, kteří dle zákona o 

účetnictví nevedou účetnictví, vztahuje ustanovení § 7b zákona o daních z příjmů 

upravující daňovou evidenci. 

 

Plátce daně s příjmy podle § 7 však není povinen vést daňovou evidenci v případě, že si 

zvolí systém uplatňování výdajů paušální částkou. Od roku 2005 se dle mého názoru 

okruh plátců, kteří si zvolili systém výdajů paušální částkou, zvýšil, neboť došlo 

k výraznému nárůstu procentuelního určení paušálních výdajů. Nejvíce se zvýšily 
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paušální výdaje u příjmů z řemeslné živnosti, kde byl nárůst o 140% původního 

procentuelního určení (z původních 25% na nynějších 60%). Lze tedy říci, že 

podnikatel uplatňující výdaje paušální částkou o leasingu neúčtuje, ani jej jinak 

nezahrnuje do daňové evidence, neboť výdaje určené paušálem v sobě zahrnují 

veškeré výdaje v souvislosti s podnikáním, kromě výjimek stanovených zákonem 

(poplatníkem zaplacené sociální a zdravotní pojištění). Volba tohoto systému je velmi 

vhodná pro drobné podnikatele s nižšími příjmy a její největší výhodou je minimální 

administrativní náročnost a jednoduchost postupu stanovení základu daně. 

 

Pro posouzení výhodnosti uplatnění paušálních výdajů jsem si sestavila jednoduchou 

matematickou rovnici, pomocí které lze posoudit v návaznosti na ustanovení o 

minimálním základu daně , kdy absolutně nemá význam pro účely snížení základu daně 

vést daňovou evidenci. Tato rovnice předpokládá plátce daně, na něhož se vztahuje 

minimální základ daně (tzn. není např. poživatelem důchodu, ženou pobírající 

rodičovský příspěvek, studentem atd.), podniká celý rok, podnikání je jeho jediný zdroj 

příjmů a platí řádně sociální a zdravotní pojištění v zákonem stanovené minimální výši. 

Potom je rovnice následující: 

     x  -  p*x  -  ZP  = MZD     kde: 

x jsou příjmy, resp. limit celkových ročních příjmů plátce, do jehož výše  

nemá význam vést daňovou evidenci, 

 p procentuelní určení paušálního výdaje ve tvaru indexu, 

 ZP poplatníkem zaplacené sociální a zdravotní pojištění, 

 MZD minimální základ daně pro příslušné zdaňovací období. 

Při praktické aplikaci na plátce provozující řemeslnou živnost za výše uvedených 

podmínek a pro rok 2007 by výpočet vypadal následovně: 

     x  –  0,6*x  -  34205  =  120800 

     x  =  387513 

Z toho vyplývá, pokud jeho příjmy nepřevýší částku 387.513,-- Kč, nemá význam pro 

účely snížení základu daně vést daňovou evidenci. 

 

Pokud podnikatel neuplatňuje výdaje stanovené paušální částkou a vede daňovou 

evidenci, musí v případě leasingu dodržovat zákon o daních z příjmů. V případě 
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operativního leasingu není povinen, na rozdíl od podnikatelů vedoucích účetnictví, 

toto nájemné nijak časově rozlišovat a jednotlivé splátky nájemného zahrnuje přímo 

do daňové evidence jako výdaj ovlivňující základ daně. Jinak je tomu v případě 

finančního leasingu, nebo-li finančního pronájmu s následnou koupí. Zde i podnikatel 

vedoucí daňovou evidenci je povinen dle ustanovené § 24, odst.2, písm.h), bodu 2. 

zákona o daních z příjmů uplatnit princip časového rozlišení a za příslušné zdaňovací 

období uplatnit pouze výdaje v poměrné výši dle sjednané doby leasingu. V praxi tedy 

podnikatel vedoucí daňovou evidenci, který pořídil majetek formou finančního 

leasingu, postupuje následovně: 

1. Zváží, zda předmět leasingu bude využívat pouze pro účely podnikání, pokud: 

� Ano, bude daňově uznatelným výdajem úhrn celé hodnoty leasingu (za 

předpokladu splnění dalších podmínek), 

� Ne, musí v každém zdaňovacím období určit poměr mezi soukromým 

užíváním a užíváním za účelem zajištění a dosažení příjmů z podnikání. 

Do daňově uznatelných výdajů potom zahrne pouze část hodnoty 

leasingu připadající na příslušné zdaňovací období, která souvisí 

s podnikáním. 

2. Ověří si skutečnost, zda majetek lze podle zákona o daních z příjmů odpisovat a 

zda vstupní cena majetku převyšuje částku 40.000,-- Kč. Pokud je částka nižší, 

opět nemusí nájemné časově rozlišovat a jednotlivé splátky jsou přímo 

zaevidovány jako výdaj ovlivňující základ daně. 

3. Ověří, že doba pronájmu je minimálně tři roky, popřípadě osm let u nemovitostí, 

nebo dále dle odpisových skupin (4. odpisová skupina – 4 roky, 5. odpisová 

skupina – 6 let a 6. odpisová skupina – 10 let). 

4. Zjistí, zda po ukončení leasingu následuje převod vlastnictví, a ověří kupní cenu 

dle podmínek stanovených v zákoně o daních z příjmů. 

5. V případě leasingu osobního automobilu kategorie M1 zjistí, zda celková suma 

nájemného nepřesáhne částku 1.500.000,-- Kč. Pokud: 

� Ne, je celé nájemné daňově uznatelným výdajem v příslušném 

zdaňovacím období v poměrné výši, 

� Ano, je výdajem v příslušném zdaňovacím období pouze poměrná část 

z částky 1.500.000,-- Kč. 
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6. Zjistí celkovou sumu nájemného a to tak, že sečte všechny splátky leasingu dle 

splátkového kalendáře, akontaci a případně další poplatky v souvislosti 

s uzavřením leasingové smlouvy.  

7. Určí poměrnou část nájemného připadající na jednotlivá zdaňovací období tak, 

že celkové nájemné vydělí počtem měsíců trvání leasingu a vynásobí počtem 

měsíců trvání leasingu v daném zdaňovacím období (v případě celého 

zdaňovacího období 12). 

8. V případě, že splátky nájemného jsou stanoveny nerovnoměrně, veškeré výdaje 

v průběhu trvání leasingu  související s leasingem (akontaci, jednotlivé splátky, 

poplatky) eviduje plátce ve své daňové evidenci jako výdaje neovlivňující 

základ daně. Jsou-li splátky stanoveny rovnoměrně, můžou být zahrnuty přímo 

do výdajů ovlivňujících základ daně a potom se bude časově rozlišovat pouze 

akontace a případné další poplatky. V tomto případě se nebude určovat celková 

suma leasingu postupem uvedeným v bodě 6 a určení poměrné části (bod 7) se 

provede pouze z hodnoty akontace a jiných případných poplatků souvisejících 

s uzavřením smlouvy. 

9. Vzhledem k tomu, že v rámci daňové evidence se „neúčtuje“ o žádných 

uzávěrkových operacích, tak i poměrná část daňově uznatelných výdajů 

vztahující se k leasingu za příslušné zdaňovací období bude uvedena až 

v samotném daňovém přiznání. To znamená, že částku vypočtenou podle bodu 7 

plátce daně uvede v daňovém přiznání jako položku snižující základ daně. 

10. Po skončení leasingu a odkoupení předmětu, musí být tento majetek zařazen do 

obchodního majetku podnikatele. 

 

 

3.1.2 Leasing z hlediska českého účetnictví 

 

Jak již bylo řečeno, leasing jako takový, neupravuje v České republice žádný z účetních 

právních předpisů přímo. Lze však konstatovat, že leasing je typickým příkladem, jak se 

v praxi aplikuje jedna z hlavních účetních zásad a to zásada věcné a časové souvislosti. 

Tato zásada nám ukládá povinnost do příslušného účetního období účtovat pouze ty 

výnosy a náklady, které s daným obdobím věcně a časově souvisí.  
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Operativní leasing 
V případě operativního leasingu mohou nastat různé situace: 

� Nájemné je stanoveno v pravidelných měsíčních splátkách. V tomto případě 

se nájemné účtuje přímo do nákladů (na účet 518 – Ostatní služby) oproti 

úhradě (221 – Běžný účet) a zároveň se jedná o daňové náklady. V případě, 

že nájemce obdrží na každou platbu nájemného fakturu, účtuje se nákladová 

položka prostřednictvím závazku k dodavateli (518 / 321) a ten je poté 

zúčtován při následné úhradě (321 / 221). 

� Nájemné je stanoveno na delší časové období. V takovémto případě se musí 

zkoumat, za jaké období se platba nájemného provádí. Pokud dochází 

k platbám nájemného na jiné účetní období, je nutné tuto skutečnost zachytit 

na účtech časového rozlišení. Vzhledem k tomu, že známe částku i účel (z 

nájemní smlouvy) bude se jednat buď o účet 381 – Náklady příštích období 

(v případě, že nájemné platíme dopředu na příští účetní období), nebo o účet 

383 – Výdaje příštích období (v případě, že se hradí nájemné za příslušné 

zdaňovací období až v období následujícím). 

 

Finanční leasing 

V případě finančního leasingu se bude zásada časového rozlišení aplikovat téměř vždy. 

Slovo „téměř“ znamená, že se pokaždé nemusí jednat o časové rozlišení v pravém slova 

smyslu, to znamená, že se nemusí leasing účtovat na účtech časového rozlišení. Způsob 

účtování závisí na leasingové smlouvě, případně na všeobecných podmínkách 

leasingové společnosti, jaké je postavení akontace. Akontace v praxi může vystupovat 

ve třech různých podobách: 

� Nultá splátka, mimořádná či zvýšená splátka leasingu. Jedná se vyšší než řádnou 

splátku nájemného hrazenou na počátku leasingu. Právě tato částka je 

předmětem časového rozlišení za předpokladu, že ostatní splátky leasingu jsou 

stanoveny jako rovnoměrné. 

� Záloha na nájemné. Platba takováto akontace se účtuje ve prospěch účtu 314 – 

Poskytnuté provozní zálohy. Následně při úhradách jednotlivých leasingových 

splátek se tato záloha snižuje dle splátkového kalendáře. 
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� Záloha na kupní cenu. Zde je postup obdobný jako u předchozího způsobu 

stanovení akontace. I zde se neúčtuje na účtech časového rozlišení, ale na účtech 

poskytnutých záloh. Číslo účtu závistí na výši kupní ceny najatého majetku. 

Pokud je kupní cena majetku větší, než limit stanovený ve vnitřní směrnici pro 

účtování a oceňování dlouhodobého hmotného majetku, bude se tato záloha 

účtovat na účet č. 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek. 

Pokud kupní cena bude nižší než tento limit, bude se účtovat na účet č. 314 – 

Poskytnuté provozní zálohy. Vzhledem k tomu, že ke zúčtování zálohy dojde až 

na konci leasingu při odkoupení majetku, znamená to, že tato záloha je 

dlouhodobou pohledávkou, tudíž musí být vykázána v příslušném řádku rozvahy 

z hlediska její dlouhodobosti. 

Všechny výše uvedené přístupy k akontaci, byť se nezachycují na účtech časového 

rozlišení, ovlivňují hospodářský výsledek stejně. Vždy je do nákladů zaúčtovaná pouze 

ta část leasingu, které se týká daného účetního období. 

 

Při posuzování částky, která bude časově rozlišována, je důležité sjednání jednotlivých 

splátek nájemného. V případě, že jsou stanoveny rovnoměrně, mohou být zaúčtovány 

přímo do nákladů. Jiná situace nastane, jsou-li stanoveny nerovnoměrně. Potom musí 

být i tyto splátky předmětem časového rozlišení. To znamená, že na počátku leasingu se 

sečtou všechny jednotlivé splátky leasingu, akontace (pokud není zálohou) a další 

případné poplatky vyplývající z leasingové smlouvy. Potom celá tato částka je 

předmětem časového rozlišení, tzn., že dle doby trvání leasingu se určí poměrné části, 

které se zaúčtují do nákladů v příslušných účetních období. 

 

Aby bylo nájemné zaúčtováno na správný nákladový účet, je nutné posouzení leasingu 

z hlediska daně z příjmů. Tímto posouzením se podrobněji zabývá kapitola č. 3.1.3 – 

Leasing z hlediska zákona o daních z příjmů. V rámci účetnictví je nutno analyticky 

rozlišovat nákladové účty dle jejich uznatelnosti do daňových nákladů. Pokud finanční 

leasing splňuje zákonné podmínky a je daňově uznatelným nákladem, bude poměrná 

část nájemného připadající na příslušné zdaňovací období zaúčtována na účet č. 518 – 

Ostatní služby, pokud tyto podmínky nesplňuje, účtuje se na stejný účet, ale musí být 

analyticky rozlišen např. 518/9 – Ostatní služby nedaňové. 
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Odpisy  

Dle českého právního řádu zabývajícího se účetnictvím, najatý dlouhodobý hmotný 

majetek odpisuje vlastník tohoto majetku, to znamená pronajímatel. V okamžiku 

ukončení leasingové smlouvy, kdy nájemce majetek odkoupí, se může stát, zejména u 

rozsáhlejších investic, že kupní cena najatého majetku je vyšší, než limit stanovený 

účetní jednotkou pro dlouhodobý hmotný majetek. V tomto případě nájemce, resp. již 

vlastník, o tomto dlouhodobém hmotném majetku účtuje jako o jakémkoliv jiném a je 

také předmětem odpisování. 

 

Podrozvahová evidence 

Důležitým účetním případem v případě leasingu je zúčtování najatého majetku na 

podrozvahové účty (75x a 79x). Tuto povinnosti ukládají účetní jednotce výslovně 

České účetní standardy pro podnikatele ve standardu č.001. Najatý majetek musí být na 

těchto účtech evidován po celou dobu trvání nájemního vztahu, ať už se jedná o 

operativní či finanční leasing. Stejně tak se povinně účtuje v podrozvahové evidenci o 

závazcích z leasingu (u pronajímatele o pohledávkách z leasingu). 

 

 

3.1.3 Leasing z hlediska zákona o daních z příjmů 

 

Vzhledem k tomu, že daňová evidence je upravena přímo zákonem o daních z příjmů, je 

pojetí leasingu z hlediska daňové evidence (kapitola 3.1.1) totožné s pojetím leasingu 

z hlediska zákona o daních z příjmů. Proto se v této kapitole budu zabývat pouze 

leasingem a jeho vlivem na daň z příjmů u podnikatelů vedoucích účetnictví. 

 

Nejprve je nutné definovat vztah mezi účetnictvím a daní z příjmů. U podnikatelů 

vedoucích účetnictví slouží výsledek hospodaření za účetní období ke zjištění základu 

daně z příjmů. Tento hospodářský výsledek (zisk nebo ztráta) je následně upraven o 

částky, které podle zákona o daních z příjmů základ daně neovlivňují, např. o výnosy, 

které nejsou předmětem daně, nebo naopak o náklady, jež nejsou z hlediska daně z 

příjmů uznané jako výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Typickým 

příkladem úpravy hospodářského výsledku je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.  
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V případě účtování o leasingu musí být provedeno prověření, zda leasingové smlouva a 

podmínky leasingu splňují podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů. Účetní 

jednotka musí prověřit následující skutečnosti: 

1. Ověří si skutečnost, zda majetek lze podle zákona o daních z příjmů odpisovat a 

zda vstupní cena majetku převyšuje částku 40.000,-- Kč. Pokud je částka nižší, 

nemusím se zkoumat další skutečnosti a takovýto leasing zachycený v účetnictví 

je daňově uznatelný bez dalšího omezení. 

2. Ověří, že doba pronájmu je minimálně tři roky, popřípadě osm let u nemovitostí, 

nebo dále dle odpisových skupin (6. odpisová skupina – 4 roky, 5. odpisová 

skupina – 6 let a 6. odpisová skupina – 10 let). 

3. Ověří kupní cenu dle podmínek stanovených v zákoně o daních z příjmů, kde je 

stanoveno, že tato kupní cena nesmí být vyšší než zůstatková cena, která by byla 

u vlastníka v době prodeje při rovnoměrném odpisování dle zákona. Pokud by 

byl majetek v době koupě takto již odepsán, neplatí výše uvedená podmínka. 

4. V případě leasingu osobního automobilu kategorie M1 zjistí, zda celková suma 

nájemného nepřesáhne částku 1.500.000,-- Kč. Pokud: 

� Ne, není nutné provést úpravu hospodářského výsledku. 

� Ano, je nutno upravit hospodářský výsledek o částku převyšující tento 

limit tím způsobem, že se rozdíl přičte k hospodářskému výsledku, tudíž 

se zvýší základ daně. 

5. Po skončení leasingu a odkoupení předmětu, musí být tento majetek zařazený do 

obchodního majetku účetní jednotky. 

Pokud výše uvedené podmínky jsou splněny, nemusí být v souvislosti s leasingem 

upravován hospodářský výsledek pro určení základu daně. Pokud však účetní jednotka 

výše uvedené podmínky nesplňuje, přestává být leasing daňově uznatelným nákladem, 

čímž leasing jako takový ztrácí svou výhodu. Proto účetní jednotky musí hned 

v prvopočátku leasingu zkoumat uznatelnost leasingu dle zákonem o daních z příjmů. 

Jestliže leasing není daňově uznatelným nákladem, znamená to pro účetní jednotku 

povinnost upravit hospodářský výsledek jeho zvýšením pro účely stanovení základu 

daně. 

 

 



  45 

3.1.4 Leasing z hlediska IAS/IFRS 

 

O operativním leasingu se dle IAS/IFRS účtuje obdobně jako v České republice, proto 

se budu dále zabývat pouze finančním leasingem. Pojetí finančního leasingu z hlediska 

IAS/IFRS je zcela odlišné od českého účetnictví. Lze říci, že postup účtování, resp. jeho 

vykazování, je stejný, jako by se dle českého účetnictví pořizoval majetek formou 

úvěru. To znamená, že majetek vykazuje ve své rozvaze nájemce, který vykazuje i 

závazky z titulu leasingu. Takto evidovaný majetek je u nájemce také předmětem 

odpisování a mimo to je další nákladovou položkou část splátek nájemného, která 

vystupuje jako úrok. Je to z důvodu, že IAS/IFRS dávají přednost ekonomické podstatě 

transakce před její právní podstatou. To znamená, že v případě leasingu není pro účely 

účtování důležité, kdo je právním vlastníkem majetku, ale důležitá je skutečnost, kdo 

daný majetek skutečně využívá a komu plynou veškerá rizika a odměny v souvislosti 

s jeho užíváním. 

 

Prvním a nejdůležitějším krokem účetní jednotky je posouzení a klasifikace leasingu, 

což se provádí hned na jeho začátku. Jak již byla avizována ekonomická podstata 

transakce, není důležité, aby se jednalo o leasingovou smlouvu. Musí se posuzovat 

každá smlouva a zkoumat, zda se v ní nevyskytují prvky leasingu. Vzhledem k tomu, že 

operativním leasingem se zde nezabývám, pokusím se formulovat kritéria a hlediska 

posuzování, která mohou smlouvu klasifikovat jako finanční leasing. Základní kriteria 

jsou: 

1. Posouzení, zda se převádí právo užívat aktivum za úplatu po stanovené období. 

Jestliže ano, jedná se o leasing, ale může se jednat jak o operativní, tak o 

finanční leasing. 

2. Posouzení, zda dochází také k převodu všech podstatných rizik a odměn na 

nájemce. Pokud ne, jedná se o operativní leasing. (5) 

 

Dalšími kritérii pro určení finančního leasingu jsou: 

� nájemce má opci na odkoupení majetku na konci leasingu, 

� doba pronájmu se kryje s podstatnou částí ekonomické životnosti aktiva, 
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� současná hodnota minimálních leasingových splátek na začátku leasingu se 

přibližně rovná nebo je větší než reálná hodnota aktiva, 

� jedná se o velmi specifické aktivum, které by nemohl bez podstatných úprav 

užívat někdo jiný než nájemce.(5) 

Chtěla bych upozornit, že tyto další kritéria nemusí být splněny všechny. Jedná se pouze 

o charakteristiky, které účetní jednotce pomáhají klasifikovat smlouvu jako finanční 

leasing. 

 

Dále je třeba určit, kterým standardem se budeme při účtování leasingu řídit. Účtování 

leasingu upravuje standard IAS 17 – Leasingy, ovšem musíme zkoumat, zde se nejedná 

o leasing specifické povahy, jehož účtování upravuje jiný standard, to znamená, že se 

nesmí jednat o: 

� leasing na průzkum nebo využití nerostných a jiných neobnovitelných zdrojů, 

� leasing na smlouvy na využití patentů, licencí, rukopisů a jiná díla podléhající 

autorskému právu. 

Dále se tento standard nepoužívá při oceňování najatého majetku, který je upraven 

jinými standardy, jedná se o: 

� investice do nemovitostí (IAS 40 – Investice do nemovitostí), 

� biologická aktiva (IAS 41 – Zemědělství). 

 

Jestliže byla dle předchozích bodů smlouva klasifikována jako finanční leasing, musí 

účetní jednotka zjistit hodnoty, jaké při zahájení leasingu zachytí do svého účetnictví. 

Najatý majetek bude oceněn jednou z těchto metod: 

- pomocí reálné hodnoty najatého majetku, nebo 

- pomocí současné hodnoty minimálních leasingových splátek 

diskontovaných implicitní úrokovou mírou. 

Rozhodující pro prvotní ocenění je výše těchto částech. Do účetnictví se zanese ta 

hodnota, které je z výše uvedených dvou nižší. Reálná hodnota najatého majetku je 

v podstatě tržní cena, z čehož vyplývá, že na začátku leasingu odpovídá pořizovací ceně 

majetku. Dále jsou součásti reálné hodnoty i další přímé počáteční náklady na leasing 

(např. poplatek za uzavření leasingové smlouvy). 
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Jako větším problémem se jeví určení současné hodnoty minimálních leasingových 

splátek diskontovaných implicitní úrokovou mírou, resp. stanovení této implicitní 

úrokové míry. Jak je uvedeno v kapitole 2.4.4 IAS 17 – Leasingy v definici základních 

pojmů, je implicitní úrokovou mírou diskontní sazba stanovená na začátku leasingu, kdy 

je hrubá investice do leasingu rovna součtu reálné hodnoty pronajatého aktiva a 

počátečních přímých nákladů. Ne vždy je v praxi možné tuto sazbu stanovit, proto 

standard umožňuje použití úroku pro podobný bankovní úvěr. (5) 

 

Pokud máme určeno ocenění, může se leasing zaúčtovat. Na straně aktiv bude 

zaúčtován na účet dlouhodobého hmotného majetku oproti účtu závazků. U závazků 

z titulu leasingu musí být dále zohledněno hledisko jejich dlouhodobosti. Poté se účtují 

jednotlivé splátky leasingu tak, že část splátky umořuje závazek a část se účtuje do 

nákladů jako úrok. Dále se také snižuje hodnota majetku prostřednictvím odpisů. 

 

Odpisování 

Odpisování dle IAS/IFRS je mnohem složitější problematikou než je tomu dle českého 

účetnictví. Zásadní rozdílnost spočívá v komponentním odepisování jež je aplikováno 

zejména u rozsáhlých investičních celků. Jedná se o princip, kdy položka majetku je 

z hlediska významnosti rozdělena na několik částí, které se odpisují samostatně. 

Rozdělení majetku na jednotlivé části si stanoví účetní jednotky ve svých účetních 

směrnicích. Dalším rozdílem je, že se neodpisuje celá vstupní cena majetku, nýbrž je 

stanovena odpisovatelná částka a to tak, že od pořizovací ceny (nebo jiného ocenění 

majetku) se odečte zbytková hodnota. Z toho vyplývá, že majetek se dle IAS/IFRS 

odpisuje do jeho zbytkové hodnoty (dle českého účetnictví se majetek odepisuje do 

nuly). Majetek se odpisuje po dobu jeho použitelnosti. Doba použitelnosti však nezávisí 

pouze na ekonomické životnosti aktiva, ale zohledňují se i další skutečnosti, např. jak 

dlouho hodlá účetní jednotka daný majetek užívat. Způsob odpisování si volí účetní 

jednotka, nejčastěji se však používá metoda lineárního odpisování. Zbytková hodnota se 

určuje dle toho, jakou má majetek tržní cenu, kdyby se prodával ve stavu, v jakém se 

bude nacházet na konci odpisování. Vzhledem k tomu, že doba použitelnosti a zbytková 

hodnota jsou odhadovány, jsou předmětem přezkoumávání každé účetní období. 
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3.2 Praktický příklad účtování leasingu 

 

3.2.1 Strojírny Prostějov, a.s. – obecná charakteristika 

 

 

Praktický příklad výpočtu jsem se rozhodla aplikovat ve společnosti Strojírny 

Prostějov,a.s., která v minulosti pořídila majetek prostřednictvím finančního leasingu. 

Jedná se o společnost zabývající se výrobou náročných svařovacích dílů pro obráběcí, 

stavební, dopravní stroje a také svařovaných ocelových konstrukcí. Více jak 95% podílu 

produkce tvoří dodávky zákazníkům ze SRN a Švýcarska v rámci dlouholeté 

spolupráce. Výrobní činnost má zakázkový charakter založený na výrobě podle 

technické dokumentace dodané zákazníkem. Rozsah dodávek je závislý na velikosti 

svarků a standardně jsou zpracovány jak středně velké série výrobků tak kusové 

množství. Snahou společnosti je zajistit naprostou spokojenost zákazníků s jakostí 

poskytovaných služeb a dodávaných výrobků. Dokladem odborné způsobilosti a úrovně 

v tomto směru jsou následující certifikáty, jimiž firma disponuje: 

• Certifikát ISO 9001:2000 od TÜV Management Service GmbH ze dne 

11.10.2006, 

• Velký průkaz způsobilosti od SVV Praha, s.r.o. ze dne 29.3.2006, 

• Bescheinigung Klasse E od Schweisstechnische Lehr-und Versuchsanstalt 

Berlin – Brandenburg, Niederlassung, der GSI mbH ze dne 15.3.2006, 

• Certifikát svářečů dne EN 287-1. 

 

Základní kapitál společnosti činí 74.587.000,-- Kč a je rozdělen na 74.587 akcií 

znějících na doručitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Akcie jsou vydávány v listinné 

podobě. V roce 2006 činil průměrný počet pracovníků 162, z toho bylo 13 pracovníků 

řídících. 
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Historie společnosti 

Původní výrobní kapacity včetně administrativních a ostatních provozních budov byly 

postupně budovány od roku 1952 jako organizační součást Prefa Brno, Keramos Praha, 

Stavební stroje Zličín a STAST Brno. Od roku 1989 byla těžištěm výrobního programu 

výroba formovací techniky převážně pro velkoplošné panely. Jako samostatný subjekt 

byla společnost z původního závodu 07 STAST Brno vyčleněna s účinností od 

1.12.1990 jako samostatný státní podnik – Strojírenský podnik,s.p.. V letech 1989 až 

1992 byla výroba formovací techniky, v souvislosti se změnami společenských priorit 

v oblasti stavebnictví, přeorientována do oblasti strojírenské výroby. V současné právní 

formě a se stávajícím výrobním programem působí společnost od 30. 4. 1992, kdy byla 

v rámci kupónové privatizace založena Fondem národního majetku původně jako 

Strojírenský podnik, a.s., s účinností od 3. 6. 1993 pak došlo ke změně názvu na 

Strojírny Prostějov, a.s..(8) 

 

Charakteristika produkce a předmět podnikání společnosti 

Lze konstatovat, že akciová společnost se převážně orientuje na zahraniční trhy 

s ověřenou bonitní klientelou v komoditách stavebních strojů, obráběcích strojů a 

transportních mechanismů. Objem výroby pro zahraniční klienty činil v roce 2006 

97,3% celkové výrobní produkce. Nejvýznamnějšími zahraničními partnery jsou 

společnosti Goldhofer, Putzmeister a Terex/Fuchs. 

 

Z hlediska komoditního členění lez produkty společnosti rozdělit na díly pro stavební 

stroje (58%), pro dopravní a manipulační techniku (31%), pro obráběcí stroje (5%) a 

ostatní výrobky a služby (6%). Procentuelní podíly na produkci jsou dle produkce 

v roce 2006. 

 

Hlavním předmětem podnikání je: 

- svařovací dílce stavebních strojů, 

- svařované díly obráběcích a jiných strojů, 

- služby ( konstrukční a technologická podpora odběratelů, nabídka 

kooperací, pronájem nebytových prostor). 
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Postavení na domácím trhu 
Strojírny Prostějov, a.s. nemají výhradní postavení na trhu. V tomto tržním 

sektoru však konkurence představuje cca 10 subjektů. Poptávka po 

produktech společnosti převyšuje výrobní kapacitu. 

Postavení na zahraničním trhu 
Společnost vstoupila na zahraniční trh do SRN a Švýcarska. Zde konkurují 

výrobkům ze SRN, Francie, Itálie, ČR, Polska, Maďarska a Slovenska. Ani 

na zahraničních trzích se nejedná o výsadní postavení a i zde poptávka 

převyšuje současné kapacitní možnosti společnosti. 

Podíl jednotlivých trhů na celkovém obratu (rok 2005): 

 SRN  93,2 % 

 Švýcarsko 4,2 % 

 ČR  2,6 % 

 

 

3.2.2 Popis příkladu na leasing 

 

Jedná se o leasingovou smlouvu, uzavřenou mezi ČSOB Leasing, a.s. (pronajímatel) a 

Strojírny Prostějov, a.s. (nájemce). Tato leasingová smlouva je přílohou č.1 této 

diplomové práce.  

 

Předmět leasingu: CNC řezací stroj RUR 3500 G včetně řezacího stolu a odsávání 

Vstupní cena:  2 450 905,-- Kč + DPH 22%  539 199,10 Kč 

Doba pronájmu: 36 měsíců 

Počet splátek: 36  

Nerovnoměrná splátka hrazená předem:  

   245 090,50 Kč + DPH 22%  53 920,-- Kč 

Záloha na mimořádnou splátku:  

   299 011,-- Kč 

Leasingové měsíční nájemné: 

   68 560,23  Kč  + DPH 22%  15 083,30 Kč 

Kupní cena:  1 000,-- Kč  + DPH 22 %    220,-- Kč 
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Datum uzavření leasingové smlouvy: 

 27. 11. 2003 

Zahájení leasingu: 13. 2. 2004 

Dne 30. 11. 2003 uhrazena z bankovního účtu záloha na mimořádnou splátku ve výši 

299 011,-- Kč. 

Dne 30.11. 2003 uhrazena z bankovního účtu záloha na 1. řádnou splátku ve výši 

83.644,-- Kč, 

 

 

3.2.3 Příklad dle daňové evidence 

 

Nyní budu hypoteticky předpokládat, že tento leasing je předmětem daňové evidence u 

podnikatele, který je plátcem DPH. Potom bude jeho evidence následující. 

 

Tabulka č. 3 – Daňová evidence roku 2003 

 

Peněžní prost ředky 
Příjmy a v ýdaje 

ovliv ňuj ící základ dan ě 
Příjmy a výdaje 

neovliv ňuj ící základ dan ě 
Datum  Popis p řípadu  PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY  VÝDAJE PŘÍJMY  VÝDJE 

30.11.2003 
Záloha na mimořádnou 
splátku   299 011,00 Kč       299 011,00 Kč 

30.11.2003 Záloha na 1.splátku   83 644,00 Kč       83 644,00 Kč 

  Celkem za rok 2003  0,00 Kč 385 655,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 385 655,00 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2003 bylo v platnosti jednoduché účetnictví, nicméně jeho princip byl stejný 

jako u daňové evidence, proto pro názornost používám stejnou tabulku jako u daňové 

evidence i pro rok 2003. V roce 2003 byly vyplaceny finanční prostředky, avšak 

nejednalo se o daňově uznatelné výdaje. Znamená to, že v roce 2003 leasing neovlivnil 

základ daně. Protože leasing nebyl ještě zahájen, neprovádí se ani případná úprava 

základu daně. 

 

Ještě než přistoupím ke stanovení poměrné části leasingu připadající do jednotlivých 

zdaňovacích období, musím prozkoumat, zda leasing splňuje všechny zákonem 

stanovené podmínky pro jeho uznatelnost do daňových výdajů. Vhledem k tomu, že se 
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jedná o výrobní zařízení, můžeme předpokládat, že bude stoprocentně využito pro účely 

podnikání, tudíž může být (při splnění dalších podmínek) celá hodnota leasingu 

postupně zahrnuta do daňových výdajů. Další podmínkou je, že daný majetek lze podle 

zákona odepisovat. Tuto podmínku tento leasing splňuje. Poté musí být t najatý majetek  

zařazen do příslušné odpisové skupiny dle zákona o daních z příjmů, aby se mohla určit 

minimální doba trvání leasingu. CNC řezací stroj je zatříděn do druhé odpisové 

skupiny, tudíž minimální doba leasingu činí 3 roky, což leasingová smlouva splňuje. 

Další podmínkou, kterou je nutné prověřit, je kupní cena najatého majetku. K tomuto je 

nutno stanovit zůstatkovou cenu evidovanou u pronajímatele: 

 

Dodaní stroje a uvedení do užívání:  13. 2. 2004 

Vstupní cena u pronajímatele:  2 450 905,-- Kč 

Odpisová skupina:    2 

Doba odepisování    původně 6 let, nyní 5 let 

 

Tabulka č. 4 – Odpisový plán pronajímatele 
 

ROK VSTUPNÍ CENA ODPIS 
ODPISY 
CELKEM 

ZŮSTATKOVÁ 
CENA 

2004 2 450 905 Kč 208 327 Kč 208 327 Kč 2 242 578 Kč 
2005 2 450 905 Kč 545 327 Kč 753 654 Kč 1 697 251 Kč 
2006 2 450 905 Kč 545 327 Kč 1 298 981 Kč 1 151 924 Kč 
2007 2 450 905 Kč 545 327 Kč 1 844 308 Kč 606 597 Kč 
2008 2 450 905 Kč 545 327 Kč 2 389 635 Kč 61 270 Kč 
2009 2 450 905 Kč 61 270 Kč 2 450 905 Kč 0 Kč 

                Zdroj: Vlastní zpracování 

 

K převodu dochází v únoru roku 2007, tzn., že kupní cena nesmí být nižší, než částka 

1.151.924,-- Kč. Tato podmínka je také splněna. Lze tedy konstatovat, že zkoumaná 

leasingová smlouva může být z hlediska daně z příjmů uznána plně do daňových 

výdajů. Nesmí se však tato smlouva předčasně ukončit ani jinak měnit, to by mohlo mít 

za následek, její daňovou neuznatelnost. 

 

Nyní mohu určit poměrnou část nákladů, připadající na jednotlivá zdaňovací období (za 

zdaňovací období považuji kalendářní rok). Vzhledem k tomu, že splátky jsou 
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stanoveny jako rovnoměrné, stačí spočítat příslušnou část akontace připadající do 

daňově uznatelných výdajů v příslušných zdaňovacích období. 

Výpočet: 

245 090,50 Kč  /  36 měsíci  =  6 808,07 Kč za jeden měsíc, potom 

rok 2004 11 měsíců 74.888,77 Kč 

rok 2005 12 měsíců 81 696,84 Kč 

rok 2006 12 měsíců 81 696,84 Kč 

rok 2007 1 měsíc 6 808,05 Kč 

Celkem 36 měsíců 245 090,50 Kč 

 

Tabulka č. 5 – Daňová evidence roku 2004 
 

Peněžní prost ředky 
Příjmy a v ýdaje 

ovliv ňuj ící základ dan ě 
Příjmy a v ýdaje 

neovliv ňuj ící základ dan ě 

Datum  Popis p řípadu  PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY  VÝDAJE PŘÍJMY  VÝDJE 

13.3.2004 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.4.2004 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.5.2004 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.6.2004 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.7.2004 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.8.2004 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.9.2004 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.10.2004 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.11.2004 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.12.2004 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

 
Celkem za rok 

2004 0,00 Kč 836 440,00 Kč 0,00 Kč 685 607,00 Kč 0,00 Kč 150 833,00 Kč 
    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tomto roce je v daňových výdajích zahrnuta částka ve výši 685.600,70 Kč, což 

odpovídá 10 splátkám leasingu. Avšak již v roce 2003 byla poskytnuta záloha na 1. 

řádnou splátku leasingu, proto je nutné opravit základ daně o tuto splátku a dále pak o 

část akontace připadající na zdaňovací období roku 2004. To znamená, že celkové 

daňově uznatelné výdaje v souvislosti s leasingem budou: 

 - řádné splátky zachycené v daňové evidenci  685 607,-- Kč 

 - přičtení 1. řádné splátky       68 560,70 Kč 

 - poměrná část akontace na rok 2004      74 888,77 Kč 

   Celkem       829 056,47 Kč 
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Tabulka č.  – Daňová evidence roku 2005 

Peněžní prost ředky 
Příjmy a v ýdaje 

ovliv ňuj ící základ dan ě 
Příjmy a v ýdaje 

neovliv ňuj ící základ dan ě 

Datum  Popis p řípadu  PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDJE 

13.1.2005 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.2.2005 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.3.2005 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.4.2005 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.5.2005 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.6.2005 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.7.2005 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.8.2005 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.9.2005 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.10.2005 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.11.2005 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.12.2005 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

 
Celkem za rok 

2005 0,00 Kč 1 003 728,00 Kč 0,00 Kč 822 728,40 Kč 0,00 Kč 180 999,60 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Opět i v roce 2005 musíme provést úpravu základu daně o poměrnou část akontace. 

Výsledné daňově uznatelné výdaje související s leasingem v tomto roce budou tedy: 

 - řádné splátky zachycené v daňové evidenci 822 728,40 Kč 

 - poměrná část akontace na rok 2005     81 696,84 Kč 

   Celkem       904 425,24 Kč 

 

Tabulka č. 7 – Daňová evidence roku 2006 

Peněžní prost ředky 
Příjmy a v ýdaje 

ovliv ňuj ící základ dan ě 
Příjmy a v ýdaje 

neovliv ňuj ící základ dan ě 

Datum  Popis p řípadu  PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDJE 

13.1.2006 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.2.2006 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.3.2006 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.4.2006 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.5.2006 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.6.2006 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.7.2006 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.8.2006 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.9.2006 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.10.2006 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.11.2006 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

13.12.2006 Splátka leasingu  83 644,00 Kč  68 560,70 Kč  15 083,30 Kč 

 
Celkem za rok 

2006 0,00 Kč 1 003 728,00 Kč 0,00 Kč 822 728,40 Kč 0,00 Kč 180 999,60 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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V roce 2006 budou daňově uznatelné výdaje související s leasingem shodné s rokem 

2005 a budou tedy činit: 

 - řádné splátky zachycené v daňové evidenci 822 728,40 Kč 

 - poměrná část akontace na rok 2006     81 696,84 Kč 

   Celkem       904 425,24 Kč 

 

Tabulka č. 8 – Daňová evidence roku 2007 
 

Peněžní prost ředky 
Příjmy a v ýdaje 

ovliv ňuj ící základ dan ě 
Příjmy a v ýdaje 

neovliv ňuj ící základ dan ě 

Datum  Popis p řípadu  PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY  VÝDAJE PŘÍJMY  VÝDJE 

13.1.2007 Splátka leasingu   83 644,00 Kč   68 560,70 Kč   15 083,30 Kč 

14.1.2007 Odkup majetku   1 190,00 Kč   1 000,00 Kč   190,00 Kč 

  Celkem za rok 2007  0,00 Kč 84 834,00 Kč 0,00 Kč 69 560,70 Kč 0,00 Kč 15 273,30 Kč 
    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2007 bud daňové výdaje v souvislosti s leasingem: 

 - řádné splátky zachycené v daňové evidenci 68 560,70 Kč 

 - poměrná část akontace na rok 2007     6 808,05 Kč 

 - kupní cena najatého majetku     1 000,-- Kč 

   Celkem       76 368,75 Kč 

 

Pro uznatelnost předchozích daňových výdajů je nutné majetek zahrnout v tomto roce, 

ihned po ukončení leasingu a po jeho odkoupení, do obchodního majetku. 

 

Dále musíme provést kontrolu, zda byla do daňových výdajů zahrnuta celá hodnota 

leasingu, resp. zda nebylo zahrnuto více, než připouští zákon o dani z příjmů. 

 

Částka, kterou lze dle zákona o daních z příjmů zahrnout do výdajů: 

Akontace       245 090,50 Kč 

Řádné splátky (za 36 měsíců) 2 468 185,20 Kč 

Kupní cena leasingu           1 000,-- Kč 

Celkem    2 714 275,70 Kč  
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Do daňových výdajů bylo skutečně zahrnuto: 

Rok 2004     829 056,47 Kč 

Rok 2005     904 425,24 Kč 

Rok 2006     904 425,24 Kč 

Rok 2007       76 368,75 Kč 

Celkem  2 714 275,70 Kč 

 

Výsledkem kontroly je konstatování, že do daňových výdajů je v letech 2004 až 2007 je 

postupně zahrnuto celých 100% částky leasingu. 

 

 

3.2.4 Příklad dle českého účetnictví 

 

V této kapitole bude ukázán postup účtování výše uvedeného leasingového případu dle 

českých účetních předpisů. Jedná se účetní postup, který by společnost Strojírny 

Prostějov, a.s. měla dodržet dle zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky a dle Českých 

účetních standardů. 

 

Tabulka č. 9 – Účtování v roce 2003 
 

Datum  Popis účetního p řípadu  Účet MD Účet D Částka  
30.11.2003 Úhrada zálohy z běžného účtu 314 221 382 655,00 Kč 

           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2003 byla pouze uhrazena záloha na akontaci a na první řádnou splátku. K 

dodání předmětu leasingu, resp. k zahájení leasingu, došlo až v roce 2004. Z toho 

vyplývá, že leasing se v tomto roce neprojeví na výsledku hospodaření podniku. Pouze 

se zvýší o částku 382 655,-- Kč položka v rozvaze – Krátkodobé pohledávky (řádek č. 

047), konkrétně položka Pohledávky z obchodních vztahů (řádek č. 048). 

 

Při zahájení leasingu je nutné stanovit jednotlivé části nákladů připadající na jednotlivá 

účetní období. Protože jsou splátky stanoveny jako rovnoměrné, může se časově 

rozlišovat pouze uhrazená akontace. 
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Výpočet: 

245 091,-- Kč  /  36 měsíci  =  6 808,08 Kč za jeden měsíc, potom 

rok 2004 11 měsíců 74.888,88 Kč 

rok 2005 12 měsíců 81 696,96 Kč 

rok 2006 12 měsíců 81 696,96 Kč 

rok 2007 1 měsíc 6 808,20 Kč 

Celkem 36 měsíců 245 091,-- Kč 

 

Tabulka č. 10 – Účtování v roce 2004 
 

Datum  Popis účetního p řípadu  Účet MD Účet D Částka  

75x   2 450 905,00 Kč 
      

13.2.2004 Zahájení leasingu - zaúčtování 
najatého majetku do 
podrozvahové evidence 

      

  76x 2 927 540,00 Kč 13.2.2004 Zaúčtování závazku z leasingu 
do podrozvahové evidence       

381   245 091,00 Kč 
343   53 920,00 Kč 

13.2.2004 Zúčtování zálohy na akontaci 

  314 299 011,00 Kč 

518   68 560,70 Kč 
343   15 083,30 Kč 

13.2.2004 Zúčtování zálohy na 1.splátku 

  314 83 644,00 Kč 

518   685 607,00 Kč 
343   150 833,00 Kč 

březen až 
prosinec 

Úhrada 10 splátek z bankovního 
účtu 

  221 836 440,00 Kč 

518 381 74 888,88 Kč 31.12.2004 Zúčtování poměrné části 
akontace do nákladů       

          Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2004 ovlivnil leasing výsledek hospodaření částkou 829 056,58 Kč. O tuto 

částku vzrostly náklady a lze tedy říci, že v souvislosti s tímto leasingem se snížil zisk. 

V předchozí kapitole byla leasingová smlouva zhodnocena dle zákona o daních z příjmů 

a bylo konstatováno, že splňuje všechny zákonné požadavky na to, aby byla daňově 

uznatelná. V této souvislosti mohu uvést, že se společnosti také snížil základ daně. 

V rozvaze se leasing projevuje v položkách časově rozlišených aktiv, konkrétně na 

řádku Náklady příštích období (řádek č.063). K 31. 12. 2004 je zde vykázána 

nezúčtovaná část akontace, připadající do nákladů příštích účetních období. Jedná se o 
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částku 170 202,12 Kč. Závazky z leasingu zaúčtované do podrozvahové evidence se při 

každé splátce snižují o příslušnou část. 

 

Tabulka č.11– Účtování v roce 2005 
 

Datum  Popis účetního p řípadu  Účet MD Účet D Částka  

518   822 728,40 Kč 
343   180 999,60 Kč 

leden až 
prosinec 

Úhrada 12 splátek z bankovního 
účtu 

  221 1 003 728,00 Kč 

518 381 81 696,96 Kč 31.12.2005 Zúčtování poměrné části 
akontace do nákladů       

           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Stejně jako v předchozím účetním období leasing ovlivnil hospodářský výsledek a 

potažmo i základ daně a to částkou ve výši 904 425,36 Kč. Dále pak v důsledku 

zúčtování poměrné části akontace došlo ke snížení zůstatku účtu 381 – Náklady příštích 

období, kde k 31.12.2005 zbývá ke zúčtování z tohoto leasingu částka 88.505,16 Kč.  

 

Tabulka č. 12 – Účtování v roce 2006 
 

Datum  Popis účetního p řípadu  Účet MD Účet D Částka  

518   822 728,40 Kč 
343   180 999,60 Kč 

leden až 
prosinec 

Úhrada 12 splátek z bankovního 
účtu 

  221 1 003 728,00 Kč 

518 381 81 696,96 Kč 31.12.2006 Zúčtování poměrné části 
akontace do nákladů       

           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tomto roce je účtování naprosto shodné s předchozím účetním obdobím. Je to dáno 

skutečností, že po obě účetní období trval leasing celých 12 měsíců. Stejnou částkou, 

která činí 904 425,36 Kč, ovlivnil leasing výsledek hospodaření i základ daně a opět se 

snížil zůstatek účtu č. 381 – Náklady příštích období o částku 81 696,96 Kč, tzn., že 

k 31. 12. 2006 zbývá z akontace 6 808,20 Kč. 
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Tabulka č. 13 – Účtování v roce 2007 
 

Datum  Popis účetního p řípadu  Účet MD Účet D Částka  

518   68 560,70 Kč 
343   15 083,30 Kč 

13.1.2007 36. splátka leasingu z 
bankovního účtu 

  221 83 644,00 Kč 

501   1 000,00 Kč 
343   190,00 Kč 

14.1.2007 Faktura za nákup stroje 

  321 1 190,00 Kč 

  75x 2 450 905,00 Kč 14.1.2007 Vyřazení najatého majetku 
z podrozvahové evidence       

28.1.2007 Úhrada faktury z bankovního účtu 321 221 1 190,00 Kč 

518 381 6 808,20 Kč 31.12.2007 Zúčtování poměrné části 
akontace do nákladů       

           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2007 činí trvání leasingu pouze jeden měsíc, proto částka, jež ovlivňuje 

hospodářský výsledek a základ daně je pouze ve výši 76 368,90 Kč. Rozvahu 

sestavenou ke dni 31. 12. 2007 tento leasing nijak neovlivní. K datu ukončení leasingu, 

resp. k datu nákupu majetku, byl najatý majetek vyřazen z podrozvahové evidence. 

Přesto však doporučuji o něm nadále účtovat v podrozvahové evidenci, ovšem na jiném 

účtu, než doposud. 

 

Ačkoliv se tato diplomová práce nezabývá problematikou daně z přidané hodnoty, 

musím zde zdůvodnit, proč je zde účtováno DPH v základní sazbě 22%. Změny sazby 

daně z přidané hodnoty byly součástí „euronovely“. Jednalo se o zcela nový zákon č.  

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který nabyl účinnosti dnem vstupu České 

republiky do Evropské unie, tedy dne 1. 5. 2004. V přechodných ustanoveních tohoto 

zákona bylo uvedeno, že leasingové smlouvy, které byly uzavřené a majetek byl předán 

před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí původním zákonem č. 588/1992 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění ke dni účinnosti nového zákona.  

 

Srovnání leasingu z hlediska účetnictví a daňové evidence 

Protože daňová evidence není systémem účetnictví, nýbrž je pouze systémem evidence 

zabezpečující stanovení základu daně, nelze tento příklad srovnávat z hlediska účetního. 
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Proto následné srovnání bude provedeno pouze z hlediska daně z příjmů a to, jakým 

způsobem popsaný leasingový případ ovlivní základ daně. 

 

Tabulka č. 14 – Srovnání daňové evidence a účetnictví z hlediska daně z příjmů 
 

Daňová evidence  Účetnictv í 
ROK Snížení základu 

daně Daňová úspora  
Snížení základu 

daně Daňová úspora  
2003 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
2004 829 056,47 Kč 265 298,00 Kč 829 056,58 Kč 232 136,00 Kč 
2005 904 425,24 Kč 289 416,00 Kč 904 425,36 Kč 235 151,00 Kč 
2006 904 425,24 Kč 289 416,00 Kč 904 425,36 Kč 217 062,00 Kč 
2007 76 368,75 Kč 24 438,00 Kč 76 368,90 Kč 18 329,00 Kč 

Celkem  2 714 275,70 Kč 868 568,00 Kč 2 714 276,20 Kč 702 678,00 Kč 
     Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet daňové úspory v jednotlivých letech, tedy stanovení sazby pro daň z příjmů 

fyzických osob, byl prováděn na základě výsledku hospodaření společnosti Strojírny 

Prostějov, a.s. v jednotlivých letech. Jak již bylo uvedeno dříve, aplikace tohoto případu 

na daňové evidenci je pouze orientační, neboť podnikatel dosahující takovýchto zisků, 

resp. obratu, by dle zákona o účetnictví (od jeho novely v roce 2004) byl povinen vést 

účetnictví. I v případě vedení účetnictví by však pro něj zůstalo zachováno zdanění 

zisku daní z příjmů fyzických osob. V případě daňové evidence je daňová úspora 

počítána sazbou daně z příjmů fyzických osob, která po celou dobu trvání leasingu 

činila 32%. Když uvažuji zisky společnosti, tak tuto sazbu neovlivní systém 

odečitatelných položek, popř. slev na dani. Daňovou úsporu v účetnictví jsem počítala 

dle platných sazeb daně z příjmů právnických osob v příslušném roce, které činily: 

 2004  28% 

 2005  26% 

 2006  24% 

 

Pro rok 2007 jsou daňové předpisy shodné s rokem 2006 a v době tvorby této práce jsou 

stále v platnosti. Nicméně je téměř jisté, že v tomto roce dojde k daňovým změnám. 

Vláda České republiky zveřejnila návrh na daňovou reformu, která se v nejbližší době 

bude projednávat v parlamentu. Dle návrhu by však výrazné změny měly platit až od 

roku 2008.  
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Z tabulky č. 14 – Srovnání účetnictví a daňové evidence z hlediska daně z příjmů je 

patrné, že leasing ovlivňuje základ daně v obou případech stejně, tzn. že se nevyskytují 

rozdíly. Je to z důvodu, že účetní zásada časového rozlišení je ve své podstatě přenesena 

zákonem o daních z příjmů i do daňové evidence právě pro případy leasingu (avšak 

pouze pro nájemce). Rozdíly jsou však výrazné v daňové úspoře. Mnohem více na 

leasingu ušetří podnikatel vedoucí daňovou evidenci, tedy fyzická osoba, jejíž příjmy 

jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. Je to dáno sazbou daně z příjmů, která je 

u fyzických osob, resp. sazba příslušná pro základ daně odpovídající ziskům společnosti 

Strojírny Prostějov, a.s., vyšší než sazba pro právnické osoby. 

 

 

3.2.5 Příklad dle IAS/IFRS 

 

V první fázi je nutné určit, zda se dle IAS/IFRS jedná o smlouvu obsahující leasing. 

Nejprve se provede posouzení dle základních kritérií: 

1. Posouzení, zda se převádí právo užívat majetek za úplatu po stanovené období 

- ANO 

2. Posouzení, zda dochází k převodu všech podstatných rizik a odměn na nájemce 

- ANO 

Další kritéria, pro určení finančního leasingu: 

� Nájemce má opci na odkoupení majetku na konci leasingu 

- ANO. 

� Doba pronájmu se kryje s podstatnou částí ekonomické životnosti aktiva 

- NE (je kratší, ekonomická životnost CNC řezacího stroje činí 8 let). 

� Současná hodnota minimálních leasingových splátek za začátku leasingu se 

přibližně rovná nebo je větší než reálná hodnota aktiva 

- ANO (splnění této podmínky bude ukázáno v následujícím textu, nyní stačí 

posouzení, zda pořizovací cena majetku je celá zahrnuta ve splátkách nájemného). 

� Jedná se o velmi specifické aktivum, které by nemohl bez podstatných změn 

užívat někdo jiný než nájemce. 

- NE. 
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Vzhledem k tomu, že není nutné splnit všechny kritéria, ale pouze některé (základní 

kritéria musí být splněny obě), lze tuto smlouvu klasifikovat z hlediska IAS/IFRS jako 

leasing. Dále lze konstatovat, že se nejedná o leasing na průzkum nebo využití 

nerostných nebo jiných neobnovitelných zdrojů, o leasing na smlouvu na využití 

patentů, licencí, rukopisů a jiná díla podléhající autorskému právu, ani se nejedná o 

leasing do nemovitostí či do biologických aktiv, tudíž se další účtování, resp. 

vykazování, bude řídit standardem IAS 17 – Leasingy. 

 

Dalším krokem je ocenění majetku. Pro tento účel se použije dvou metod a to: 

1. metoda reálné hodnoty najatého majetku, 

2. metoda současné hodnoty minimálních leasingových splátek diskontovaných 

implicitní úrokovou mírou. 

 

Reálná hodnota najatého majetku 

Na začátku leasingu lze předpokládat, že reálná hodnota najatého majetku se rovná 

pořizovací ceně. Součástí reálné hodnoty jsou i další přímé náklady na leasing. Pro tento 

leasingový příklad lze tedy stanovit reálnou hodnotu najatého majetku ve výši 

2 450 905,-- Kč 

 

Současná hodnota minimálních leasingových splátek diskontovaných implicitní 

úrokovou mírou 

Pokud nájemce nezná implicitní úrokovou míru pronajímatele, lze použít úrokovou 

míru, za níž by banka poskytla úvěr se stejnými parametry jako leasingová smlouva 

(částka, doba splatnosti apod). Zhledem k tomu, že pro účely této práce jsem si zvolila 

leasingovou smlouvu uzavřenou v roce 2003, je téměř nereálné dnes tuto sazbu určit, 

proto použiji odhad ve výši 7% p.a.. V praxi se odhadu implicitní úrokové míry 

neužíván, neboť tato sazba se určuje ihned na počátku leasingu a není ji obtížné 

stanovit. Z tabulky č. 15 – Stanovení současné hodnoty leasingových plateb vyplývá, že 

současná hodnota minimálních leasingových splátek diskontovaných implicitní 

úrokovou mírou činí 

2 479 309,74 Kč 
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Do účetnictví bude zachycena částka nižší, v tomto případě bude zaúčtována majetek a 

závazky z leasingu v částce 2 450 905,-- Kč. 

 

Odpisový plán 

Ekonomická životnost CNC řezacího stroje:   8 let 

Zařazení do užívání:      13. 2. 2004 

Vstupní cena:       2 450 905,-- Kč 

Doba odepisování:      96 měsíců 

Metoda odepisování:      lineární 

Zbytková hodnota:      400 000,-- Kč 

Odpisovatelná částka:      2 050 905,-- 

Měsíční odpis:      21 364,-- Kč 

 

Komponentní přístup k odpisování zde není zohledněn, neboť všechny součásti 

výrobního zařízení mají stejnou dobu životnosti. 
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Tabulka č. 15 – Stanovení současné hodnoty leasingových plateb 
 

Obdob í úhrady  Uhrazen á částka  
Implicitn í úrokov á míra - 

měsíční 
Současná hodnota 

platby  

13.2.2004 245 091,00 Kč   245 091,00 Kč 

13.2.2004 68 560,70 Kč   68 560,70 Kč 

13.3.2004 68 560,70 Kč 0,5833 68 163,10 Kč 

13.4.2004 68 560,70 Kč 0,5833 67 767,82 Kč 

13.5.2004 68 560,70 Kč 0,5833 67 374,90 Kč 

13.6.2004 68 560,70 Kč 0,5833 66 983,90 Kč 

13.7.2004 68 560,70 Kč 0,5833 66 595,47 Kč 

13.8.2004 68 560,70 Kč 0,5833 66 209,60 Kč 

13.9.2004 68 560,70 Kč 0,5833 65 825,64 Kč 

13.10.2004 68 560,70 Kč 0,5833 65 443,62 Kč 

13.11.2004 68 560,70 Kč 0,5833 65 064,15 Kč 

13.12.2004 68 560,70 Kč 0,5833 64 686,62 Kč 

Celkem 2004  999 258,70 Kč   977 766,52 Kč 

13.1.2005 68 560,70 Kč 0,5833 64 311,63 Kč 

13.2.2005 68 560,70 Kč 0,5833 63 938,58 Kč 

13.3.2005 68 560,70 Kč 0,5833 63 568,06 Kč 

13.4.2005 68 560,70 Kč 0,5833 63 199,49 Kč 

13.5.2005 68 560,70 Kč 0,5833 62 832,86 Kč 

13.6.2005 68 560,70 Kč 0,5833 62 468,75 Kč 

13.7.2005 68 560,70 Kč 0,5833 62 106,02 Kč 

13.8.2005 68 560,70 Kč 0,5833 61 745,81 Kč 

13.9.2005 68 560,70 Kč 0,5833 61 388,11 Kč 

13.10.2005 68 560,70 Kč 0,5833 61 031,82 Kč 

13.11.2005 68 560,70 Kč 0,5833 60 678,02 Kč 

13.12.2005 68 560,70 Kč 0,5833 60 326,18 Kč 

Celkem 2005  822 728,40 Kč   747 595,33 Kč 

13.1.2006 68 560,70 Kč 0,5833 59 976,29 Kč 

13.2.2006 68 560,70 Kč 0,5833 59 628,37 Kč 

13.3.2006 68 560,70 Kč 0,5833 59 282,92 Kč 

13.4.2006 68 560,70 Kč 0,5833 58 938,92 Kč 

13.5.2006 68 560,70 Kč 0,5833 58 597,39 Kč 

13.6.2006 68 560,70 Kč 0,5833 58 257,31 Kč 

13.7.2006 68 560,70 Kč 0,5833 57 919,69 Kč 

13.8.2006 68 560,70 Kč 0,5833 57 583,55 Kč 

13.9.2006 68 560,70 Kč 0,5833 57 249,85 Kč 

13.10.2006 68 560,70 Kč 0,5833 56 917,63 Kč 

13.11.2006 68 560,70 Kč 0,5833 56 587,38 Kč 

13.12.2006 68 560,70 Kč 0,5833 56 259,55 Kč 

Celkem 2006  822 728,40 Kč   697 198,85 Kč 

13.1.2007 68 560,70 Kč 0,5833 55 933,22 Kč 

13.1.2007 1 000,00 Kč 0,5833 815,82 Kč 

Celkem 2007  69 560,70 Kč   56 749,04 Kč 

CELKEM 2 714 276,20 Kč   2 479 309,74 Kč 
   Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 16 – Odpisový plán 
 

ROK VSTUPNÍ CENA ODPIS OPRÁVKY 
ZÚSTATKOVÁ 

CENA 

2004 2 050 905,00 Kč 235 004,00 Kč 235 004,00 Kč 1 815 901,00 Kč 
2005 2 050 905,00 Kč 256 368,00 Kč 491 372,00 Kč 1 559 533,00 Kč 
2006 2 050 905,00 Kč 256 368,00 Kč 747 740,00 Kč 1 303 165,00 Kč 
2007 2 050 905,00 Kč 256 368,00 Kč 1 004 108,00 Kč 1 046 797,00 Kč 
2008 2 050 905,00 Kč 256 368,00 Kč 1 260 476,00 Kč 790 429,00 Kč 
2009 2 050 905,00 Kč 256 368,00 Kč 1 516 844,00 Kč 534 061,00 Kč 
2010 2 050 905,00 Kč 256 368,00 Kč 1 773 212,00 Kč 277 693,00 Kč 
2011 2 050 905,00 Kč 256 368,00 Kč 2 029 580,00 Kč 21 325,00 Kč 
2012 2 050 905,00 Kč 21 325,00 Kč 2 050 905,00 Kč 0,00 Kč 

               Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dále je potřeba stanovit, jaká část splátky je úmor závazku a jaká je výše úroku. Určení 

se provede metodou součtu čísel.(5) Z pořizovací ceny a hodnoty součtu všech splátek 

leasingu lze určit celkovou sumu úroků za dobu trvání leasingu. 

Pořizovací cena:  2 450 905,-- Kč 

Úhrn plateb:   2 714 276,20 Kč 

Rozdíl = celkový úrok 263 371,20 Kč 

 

Další výpočet je následující. Je stanoven počet období na 36. Obrátím pořadí tak, že 

prvnímu období přiřadím číslo 36, druhém období číslo 35, třetímu období 34 atd., až 

36. období je přiřazeno číslo 1. Jednotlivá čísla přidělená pro období sečteme ( 36 + 35 

+ 34 + 33 + ….. + 1 = 666). Potom spočítám koeficienty pro jednotlivá období a to tak, 

že příslušné číslo přidělené pro dané období vydělím celkovým součtem těchto čísel, 

např. pro první období: 36 / 666 = 0,0540541. Takto vypočtenými koeficienty je 

vynásobena v každém období celková výše úroku, která činí 263 371,20 Kč. Výpočet 

pak udává výši úroku v období. Když od celkové splátky odpočteme částku úroku, 

dostaneme splátku jistiny, resp. závazku, pro příslušné období. Kompletní výpočet je 

proveden v tabulce č. 17 – Výpočet úroků leasingu. Tabulka byla vytvořena v programu 

MS Excel za použití vzorců. 
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Tabulka č. 17 – Výpočet úroků leasingu 
 

Obrácené 
pořadí 
obdob í Koeficient  Úrok celkem  Úrok za m ěsíc Splátka celkem  Splátka jistiny  

Akontace      0,00 Kč 245 091,00 Kč 245 091,00 Kč 

      0,00 Kč 68 560,70 Kč 68 560,70 Kč 

36 0,0540541 263 371,20 Kč 14 236,28 Kč 68 560,70 Kč 54 324,42 Kč 

35 0,0525526 263 371,20 Kč 13 840,83 Kč 68 560,70 Kč 54 719,87 Kč 

34 0,0510511 263 371,20 Kč 13 445,38 Kč 68 560,70 Kč 55 115,32 Kč 

33 0,0495495 263 371,20 Kč 13 049,92 Kč 68 560,70 Kč 55 510,78 Kč 

32 0,048048 263 371,20 Kč 12 654,47 Kč 68 560,70 Kč 55 906,23 Kč 

31 0,0465465 263 371,20 Kč 12 259,02 Kč 68 560,70 Kč 56 301,68 Kč 

30 0,045045 263 371,20 Kč 11 863,57 Kč 68 560,70 Kč 56 697,13 Kč 

29 0,0435435 263 371,20 Kč 11 468,12 Kč 68 560,70 Kč 57 092,58 Kč 

28 0,042042 263 371,20 Kč 11 072,66 Kč 68 560,70 Kč 57 488,04 Kč 

27 0,0405405 263 371,20 Kč 10 677,21 Kč 68 560,70 Kč 57 883,49 Kč 

ROK 2004 124 567,46 Kč 999 258,70 Kč 874 691,24 Kč 

26 0,039039 263 371,20 Kč 10 281,76 Kč 68 560,70 Kč 58 278,94 Kč 

25 0,0375375 263 371,20 Kč 9 886,31 Kč 68 560,70 Kč 58 674,39 Kč 

24 0,036036 263 371,20 Kč 9 490,85 Kč 68 560,70 Kč 59 069,85 Kč 

23 0,0345345 263 371,20 Kč 9 095,40 Kč 68 560,70 Kč 59 465,30 Kč 

22 0,033033 263 371,20 Kč 8 699,95 Kč 68 560,70 Kč 59 860,75 Kč 

21 0,0315315 263 371,20 Kč 8 304,50 Kč 68 560,70 Kč 60 256,20 Kč 

20 0,03003 263 371,20 Kč 7 909,05 Kč 68 560,70 Kč 60 651,65 Kč 

19 0,0285285 263 371,20 Kč 7 513,59 Kč 68 560,70 Kč 61 047,11 Kč 

18 0,027027 263 371,20 Kč 7 118,14 Kč 68 560,70 Kč 61 442,56 Kč 

17 0,0255255 263 371,20 Kč 6 722,69 Kč 68 560,70 Kč 61 838,01 Kč 

16 0,024024 263 371,20 Kč 6 327,24 Kč 68 560,70 Kč 62 233,46 Kč 

15 0,0225225 263 371,20 Kč 5 931,78 Kč 68 560,70 Kč 62 628,92 Kč 

ROK 2005 97 281,25 Kč 822 728,40 Kč 725 447,15 Kč 

14 0,021021 263 371,20 Kč 5 536,33 Kč 68 560,70 Kč 63 024,37 Kč 

13 0,0195195 263 371,20 Kč 5 140,88 Kč 68 560,70 Kč 63 419,82 Kč 

12 0,018018 263 371,20 Kč 4 745,43 Kč 68 560,70 Kč 63 815,27 Kč 

11 0,0165165 263 371,20 Kč 4 349,97 Kč 68 560,70 Kč 64 210,73 Kč 

10 0,015015 263 371,20 Kč 3 954,52 Kč 68 560,70 Kč 64 606,18 Kč 

9 0,0135135 263 371,20 Kč 3 559,07 Kč 68 560,70 Kč 65 001,63 Kč 

8 0,012012 263 371,20 Kč 3 163,62 Kč 68 560,70 Kč 65 397,08 Kč 

7 0,0105105 263 371,20 Kč 2 768,17 Kč 68 560,70 Kč 65 792,53 Kč 

6 0,009009 263 371,20 Kč 2 372,71 Kč 68 560,70 Kč 66 187,99 Kč 

5 0,0075075 263 371,20 Kč 1 977,26 Kč 68 560,70 Kč 66 583,44 Kč 

4 0,006006 263 371,20 Kč 1 581,81 Kč 68 560,70 Kč 66 978,89 Kč 

3 0,0045045 263 371,20 Kč 1 186,36 Kč 68 560,70 Kč 67 374,34 Kč 

ROK 2006 40 336,13 Kč 822 728,40 Kč 782 392,27 Kč 

2 0,003003 263 371,20 Kč 790,90 Kč 68 560,70 Kč 67 769,80 Kč 

1 0,0015015 263 371,20 Kč 395,45 Kč 1 000,00 Kč 604,55 Kč 

ROK 2007 1 186,36 Kč 69 560,70 Kč 68 374,34 Kč 

666 1   263 371,20 Kč 2 714 276,20 Kč 2 450 905,00 Kč 
        Zdroj: Vlastní zpracování 
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Účtování leasingu dle IAS/IFRS 

 

Tabulka č. 18 – Účtování dle IAS/IFRS 2003 
 

Datum  Popis účetního p řípadu  Účet MD Účet D Částka  
30.11.2003 Úhrada zálohy z běžného účtu 314 221 382 655,00 Kč 

       Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2003 je postup účtování dle IAS/IFRS shodný s českým účtování a to z důvodu, 

že nedošlo k samotnému zahájení leasingu, nýbrž byla poskytnuta pouze záloha. 

 

Tabulka č. 19 – Účtování dle IAS/IFRS 2004 
 

Datum  Popis účetního p řípadu  Účet MD Účet D Částka  

022   2 450 905,00 Kč 13.2.2004 Předání majetku do užívání a prvotní 
zachycení leasingu do účetnictví   321.XXX 2 450 905,00 Kč 

321.XXX   245 091,00 Kč 
343   53 920,00 Kč 

13.2.2004 Zúčtování zálohy na akontaci 

  314 299 011,00 Kč 

321.XXX   68 560,70 Kč 
343   15 083,30 Kč 

13.2.2004 Zúčtování zálohy na první řádnou  
Splátku 

  314 83 644,00 Kč 

321XXX   561 039,54 Kč 
562   124 567,46 Kč 
343   150 833,00 Kč 

březen až 
prosinec 

Úhrada 10 splátek z bankovního účtu 

  221 836 440,00 Kč 

551   235 004,00 Kč 
  082 235 004,00 Kč 

31.12.2004 Odpis majetku 

      
        Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2004 již dochází k podstatným změnám oproti českému účetnictví. Již prvotní 

zobrazení leasingu při jeho zahájení, je naprosto odlišné. Dochází k zaúčtování majetku 

do aktiv podniku a závazků z leasingu do pasiv. S každou splátkou leasingu je částečně 

splácen závazek a částečně je zúčtován do nákladu úrok. Jejich výše je spočítaná 

v tabulce .17 –Výpočet úroků leasingu. 

Srovnání s českou účetní závěrkou k 31. 12. 2004 

• Vliv na výsledek hospodaření. 
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Náklady související s leasingem jsou dle IAS/IFRS v roce 2004 ve výši 

359.571,46 Kč a jsou o 469 485,12 Kč nižší, než dle českého účetnictví, to 

znamená, že zisk společnosti by byl o tuto částku vyšší. 

• Vliv na aktiva 

Stálá aktiva společnosti jsou dle IAS/IFRS vyšší o netto 2 215 901,-- Kč (PC 

2.450 905,-- Kč mínus oprávky 235 004,-- Kč). Oproti tomu chybí v aktivech 

položka ostatních aktiv – Náklady příštích období, které dle české závěrky za 

rok 2004 činily 170 202,12 Kč. Z toho vyplývá, že úhrn celkových aktiv se 

zvýšil o částku 2 045 698,88 Kč. 

• Vliv na pasiva 

Protože se změnil úhrn aktiv, musí se pro zachování rovnosti bilance o stejnou 

částku změnit i pasiva. V českém účetnictví se na straně pasiv o leasingu vůbec 

neúčtuje. Dle IAS/IFRS však dochází ke zvýšení závazků. Závazky z leasingu 

k 31.12.2004 činí 1 576 213,76 Kč, z toho jsou krátkodobé závazky 725 447,15 

Kč a dlouhodobé závazky činí 850 766,61 Kč. Toto zvýšení je zachyceno 

v položkách cizího kapitálu, ale dochází také ke změně vlastního kapitálu a to 

v položce hospodářského výsledku běžného účetního období, kde je zvýšen zisk 

o částku 469 485,12 Kč. To znamená, že celkový nárůst pasiv činí 

2.045.698,88 Kč. 

 

Tabulka č. 20 – Účtování dle IAS/IFRS 2005 

 

Datum  Popis účetního p řípadu  Účet MD Účet D Částka  

321XXX   725 447,15 Kč 
562   97 281,25 Kč 
343   180 999,60 Kč 

leden až 
prosinec 

Úhrada 12 splátek z bankovního účtu 

  221 1 003 728,00 Kč 

551   256 368,00 Kč 31.12.2005 Odpis majetku 

  082 256 368,00 Kč 
       Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2005 dochází pouze k pravidelným splátkám leasingu, z nichž je část zúčtována 

jako splátka závazku a část jako úrok. Zaúčtované částky jsou převzaty z tabulky č. 17 – 

Výpočet úroků z leasingu. Dále je zaúčtován k 31. 12. 2005 roční odpis majetku dle 

odpisového plánu. 



  69 

Srovnání s českou účetní závěrkou k 31. 12. 2005 

• Vliv na výsledek hospodaření. 

Náklady související s leasingem jsou dle IAS/IFRS v roce 2005 ve výši 

353.649,25 Kč a jsou opět výrazně nižší než náklady v českém účetnictví, rozdíl 

činí částku 550 776,11 Kč a o ni je zisk společnosti dle IAS/IFRS vyšší. 

• Vliv na aktiva 

Stálá aktiva společnosti jsou dle IAS/IFRS vyšší o netto 1 959 533,-- Kč (PC 

2.450 905,-- Kč mínus oprávky 491 372,-- Kč). Oproti tomu chybí v aktivech 

položka ostatních aktiv – Náklady příštích období, které dle české závěrky za 

rok 2005 činily z hodnoty tohoto leasingu 88 505,16 Kč. Z toho vyplývá, že 

úhrn celkových aktiv je vyšší o částku 1 871 027,84 Kč. 

• Vliv na pasiva 

Opět se pro zachování rovnosti bilance musíme dopracovat na stejnou částku, o 

níž se změní pasiva. Dle IAS/IFRS jsou závazky z leasingu k 31.12.2005 ve výši 

850.766,61 Kč, z toho jsou krátkodobé závazky 782 392,27 Kč a dlouhodobé 

závazky činí 68 374,34 Kč. Toto zvýšení je v položkách cizího kapitálu, ale 

dochází také ke změně vlastního kapitálu. Jednak v položce hospodářského 

výsledku běžného účetního období, kde je zvýšen zisk o částku 550 776,11 Kč a 

dále v položce neuhrazená ztráta z minulých let o částku, o kterou byl zvýšen 

zisk v předchozím roce, tj. o 469 485,12 Kč. To znamená, že celkový nárůst 

pasiv činí 1 871 027,84 Kč. 

 

Tabulka č. 21 – Účtování dle IAS/IFRS 2006 

 

Datum  Popis účetního p řípadu  Účet MD Účet D Částka  

321XXX   782 392,27 Kč 
562   40 336,13 Kč 
343   180 999,60 Kč 

leden až 
prosinec 

Úhrada 12 splátek z bankovního účtu 

  221 1 003 728,00 Kč 

551   256 368,00 Kč 31.12.2006 Odpis majetku 

  082 256 368,00 Kč 
        Zdroj: Vlastní zpracování 
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Stejně jako v roce 2005, i toto účetní období dochází s každou leasingovou splátkou ke 

snížení závazku a dále k zaúčtování úroku. Zúčtované částky vychází z výpočtové 

tabulky a roční odpis majetku z odpisového plánu. 

Srovnání s českou účetní závěrkou k 31. 12. 2006 

• Vliv na výsledek hospodaření. 

Náklady vztahující se k leasingu činí dle IAS/IFRS v roce 2006 částku 

296.704,13 Kč. Rozdíl s „českými náklady“ činí částku 607 721,23 Kč, o což 

je zisk společnosti dle IAS/IFRS vyšší. Je patrný stále se zvyšující rozdíl. 

Náklady spojené s leasingem dle IAS/IFRS jsou stále nižší a to z důvodu, že 

klesá částka závazku z níž se počítá úrok. 

• Vliv na aktiva 

Stálá aktiva společnosti jsou dle IAS/IFRS vyšší o netto 1 703 165,-- Kč (PC 

2.450 905,-- Kč mínus oprávky 747 740,-- Kč). Oproti tomu chybí v aktivech 

položka ostatních aktiv – Náklady příštích období, které dle české závěrky za 

rok 2006 činily z hodnoty leasingu 6 808,20 Kč. Z toho vyplývá, že úhrn 

celkových aktiv je vyšší o částku 1 696 356,80 Kč. 

• Vliv na pasiva 

Opět se pro zachování rovnosti bilance musíme dopracovat na stejnou částku, o 

níž se změní pasiva. Dle IAS/IFRS jsou závazky z leasingu k 31.12.2006 ve výši 

68 374,34 Kč a jedná se o krátkodobé závazky. Toto zvýšení je v položkách 

cizího kapitálu. Ke změně vlastního kapitálu dochází v položce hospodářského 

výsledku běžného účetního období, kde je zvýšen zisk o částku 607 721,23 Kč, a 

dále v položce neuhrazená ztráta z minulých let o částku, o kterou byl zvýšen 

zisk v předchozích období, tj. o 1 020 261,23 Kč. To znamená, že celkový 

nárůst pasiv činí 1 696 356,80 Kč. 
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Tabulka č.22 – Účtování dle IAS/IFRS 2007 

 

Datum  Popis účetního p řípadu  Účet MD Účet D Částka  

321XXX   67 769,80 Kč 

562   790,90 Kč 
343   15 083,30 Kč 

13.1.2007 36. splátka leasingu z bankovního 
účtu 

  221 83 644,00 Kč 
14.1.2007 Odkup majetku na leasing 321XXX   604,55 Kč 

    562   395,45 Kč 
    343   190,00 Kč 
      221 1 190,00 Kč 

551   256 368,00 Kč 31.12.2007 Odpis majetku 

  082 256 368,00 Kč 
       Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2007 je zúčtována poslední splátka závazku a s tím související úrok. Avšak na 

rozdíl od českého účetnictví zůstává majetek nadále předmětem účtování. Jedná se o 

odpisy dle odpisového plánu až konce doby jeho ekonomické životnosti. 

Srovnání s českou účetní závěrkou k 31. 12. 2007 

• Vliv na výsledek hospodaření. 

Náklady vztahující se k leasingu činí dle IAS/IFRS v roce 2007 částku 

257.554,35 Kč. Oproti českému účetnictvím jsou vyšší o částku 181 185,45 

Kč, o což je zisk společnosti dle IAS/IFRS nižší. Náklady dle IAS/IFRS jsou 

v tomto roce poprvé vyšší z důvodu, že v českém účetnictví jsou účtovány 

náklady pouze po dobu trvání leasingu (v roce 2007 pouze jeden měsíc), zatímco 

zde se účtuje do nákladu po celou dobu ekonomické životnosti a to formou 

odpisů. 

• Vliv na aktiva 

Stálá aktiva společnosti jsou dle IAS/IFRS vyšší o netto 1 446 797,-- Kč (PC 

2.450 905,-- Kč mínus oprávky 1 004 108,-- Kč). K jinému rozdílu v aktivech 

nedochází. Z toho vyplývá, že úhrn celkových aktiv je vyšší o částku 

1.446.797,- Kč. 

• Vliv na pasiva 

Opět pro zachování rovnosti bilance musí změna pasiv činit stejnou částku. Dle 

IAS/IFRS jsou již všechny závazky z leasingu vyrovnány. Zvýšení se tedy 

projeví pouze v položkách vlastního kapitálu. Jednak v položce hospodářského 
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výsledku běžného účetního období, kde je rozdíl zisku o částku –181.185,45 Kč, 

a v položce neuhrazená ztráta z minulých let o částku, o kterou byl zvýšen zisk 

v předchozích období, tj. o 1 627 982,45 Kč. To znamená, že celkový nárůst 

pasiv činí 1 446 797,-- Kč. 

 

V dalších letech se bude dále účtovat pouze o odpisech majetku. O částku ročního 

odpisu by se lišil hospodářský výsledek v srovnáním s českým účetnictvím a postupně 

by se snižoval rozdíl i v aktivech a pasivech. Až do roku 2012, kdy končí doba 

ekonomické životnosti. Po tomto roce, tedy od roku 2013, by nebyl rozdíl 

v hospodářském výsledku a úhrn aktiv a pasiv by se lišil částkou 400 000,-- Kč, což je 

zbytková hodnota aktiva, která bude vedena v účetnictví, pokud nebude předmětem 

nového aktuálního odhadu a nebude upravena. 

 

V přílohách č. 3 a č. 4 jsou uvedeny výkazy společnosti Strojírny Prostějov, a.s. za roky 

2004 a 2005 v porovnání s výkazy upravenými o tento leasingový příklad tak, jako by 

byl účtován dle IAS/IFRS. Pro rok 2006 v současné době společnost nemá uzávěrku 

ověřenu auditorem a není schválena, proto údaje z tohoto roku neuvádím. 

 

Graf č. 1 – Srovnání nákladů dle IAS/IFRS a českého účetnictví 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

České účetnictví nelze srovnávat s IAS/IFRS z hlediska daňového. Je to z důvodu, že 

základem daně účetních jednotek je dle zákona o daních z příjmů výsledek hospodaření 

zjištěný dle zákona o účetnictví. To znamená, že společnost účtující v souladu 
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s Mezinárodními účetními standardy musí pro účely stanovení základu daně použít 

českého účetnictví. 

 

Graf č. 2 – Znázornění rozdílů hospodářských výsledku dle IAS/IFRS 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z uvedeného grafu je patrné, jak popsaný leasingový případ v pojení dle IAS/IFRS 

ovlivní hospodářské výsledky v jednotlivých letech. Výrazné rozdíly jsou způsobeny 

skutečností, že doba leasingu se nekryje s ekonomickou životností majetku. Dle českého 

účetnictví jsou náklady leasingu zúčtovány během doby trvání leasingu (4 roky), avšak 

dle IAS/IFRS se v nákladech kromě úroků z leasingu (4 roky) dále projevují odpisy 

majetku, jež jsou účtovány po celou dobu ekonomické životnosti majetku (8 let). 
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4 Vlastní návrhy řešení 
 

4.1 Srovnání pojetí leasingu 

 

V předchozích kapitolách byl uveden příklad leasingu v pojetí daňové evidence, 

českého účetnictví a IAS/IFRS. Srovnání daňové evidence a českého účetnictví nemá 

hlubšího významu, neboť se nejedná o shodné systémy. Daňová evidence je pouze 

systémem stanovujícím základ daně, naproti tomu systém českého účetnictví je úplným 

informačním systémem podávajícím obraz o ekonomické situaci podniku. V rámci 

kapitoly 3.2.4 – Příklad dle českého účetnictví bylo provedeno srovnání z hlediska daně 

z příjmu. Bylo zjištěno, že daňový základ je shodný a liší se pouze výsledná daň a to 

z důvodu odlišnosti sazeb daně u příjmů fyzických a právnických osob. Daňovou 

evidenci ze stejného důvodu nelze srovnávat ani s Mezinárodními účetními 

standardy IAS/IFRS. 

 

Nabízí se pouze srovnání pojetí leasingu v českém účetnictví a dle IAS/IFRS. 

Systémy však nelze porovnávat z hlediska daňového, protože v České republice se 

základ daně z příjmů právnických osob stanovuje dle hospodářského výsledku 

sestaveného podle českých účetních předpisů, i když společnost účtuje, ať již 

dobrovolně či povinně, dle Mezinárodních účetních standardů. Jediným možným 

hlediskem srovnávání je dopad na účetní výkazy. Základní účetní výkazy společnosti 

Strojírny Prostějov, a.s., jimiž jsou Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha, tvoří přílohy č. 3 a 

4. Jsou zde uvedeny roky 2004 a 2005 v členění dle českého účetnictví a dle IAS/IFRS. 

Položky ve sloupcích IAS/IFRS, jež jsou rozdílné z důvodu odlišnosti účetních systému, 

jsou vyznačeny tučně. 

 

 

4.1.1 Výkaz zisku a ztráty 

 

Odlišnost v pojetí leasingu se projevuje pouze na nákladech, výnosy nejsou nijak 

ovlivněny. V českém účetnictví se leasing projevuje pouze do provozních nákladů, jež 



  75 

jsou součástí výkonové spotřeby. Náklady na leasing dle IASI/IFRS se projevují jak 

v oblasti provozních nákladů, tak ve finančních nákladech. Dle českého účetnictví se 

náklady na leasing účtují pouze na jednom účtu (č. 518 – Ostatní služby), tudíž ve 

Výkazu zisku a ztráty jsou zahrnuty na řádku č.10 – Služby, jež spolu s řádkem 09 – 

Spotřeba materiálu a energie tvoří výkonovou spotřebu, z níž je počítán první dílčí 

ukazatel – Přidaná hodnota. Dle IAS/IFRS jsou leasingové náklady zobrazeny ve třech 

nákladových položkách. První, nájemné, je stejné jako v českém pojetí. Další 

nákladovou položkou jsou odpisy majetku, jež jsou vykázány na řádku č. 18 – Odpisy 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Dále pak vstupují do výpočtu 

Provozního výsledku hospodaření. Leasing v pojetí dle IAS/IFRS však také ovlivňuje 

finanční výsledek hospodaření. Do těchto nákladů vstupuje část splátky leasingu, která 

byla určena jako úrok. Výkaz zisku a ztráty zobrazuje první dvě účetní období trvání 

leasingu. V tomto období je hospodářský výsledek „lepší“ (zisk vyšší, ztráta nižší) 

v pojetí dle IAS/IFRS.  Dle výpočtů bude i hospodářský výsledek v roce 2006 dle 

IAS/IFRS „lepší“, avšak v roce 2007 nastane zlom a náklady dle IAS/IFRS budou vyšší 

než dle českého pojetí leasingu, což způsobí, že hospodářský výsledek bude „lepší“ dle 

českého účetnictví. Dále dle českého účetnictví leasing ovlivňuje výsledek hospodaření 

pouze po dobu trvání leasingu, v tomto případě čtyři účetní období. Dle IAS/IFRS jsou 

náklady v souvislosti s majetkem pořizovaným formou leasingu účtovány, kromě doby 

trvání leasingu, dále do konce doby odpisování. Z hlediska celkové výše nákladů se náš 

příklad jeví výhodněji z hlediska IAS/IFRS, neboť jsou nižší o částku 400.000,-- Kč. 

Tato částka se rovná zbytkové hodnotě aktiva, jež není předmětem odpisování. Avšak 

odpisový plán je stanoven až do roku 2012 a je možné, že tato zbytková hodnota bude 

na konci odpisování jiná, třeba i nulová, potom by byl úhrn celkových nákladů 

souvisejících s leasingem stejný. 

 

 

4.1.2 Rozvaha 

 

V rámci zachování vyrovnané bilance musí být aktiva i pasiva ovlivněny stejnou mírou. 

V oblasti aktiv jsou změny v těchto položkách: 
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� Dlouhodobý majetek. V této složce aktiv se leasing dle IAS/IFRS vykazuje na 

řádku č. 016 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, jež je součástí 

řádku č. 013 – Dlouhodobý hmotný majetek. V částce brutto je veden evidován 

v reálné hodnotě, která činí 2 490 905,-- Kč. V hodnotě netto je jeho hodnota 

postupně snižována o částky odpisů až do konce jeho ekonomické doby 

životnosti. O tuto hodnotu je dlouhodobý majetek dle IAS/IFRS vyšší než dle 

českého účetnictví. 

� Časové rozlišení. Přes účty časového rozlišení se účtuje pouze v rámci českého 

účetnictví. Dle IASI/IFRS jsou takovéto účetní případy účtovány buď do 

závazků či pohledávek. Proto o hodnotu nezúčtované části akontace na účtu č. 

381 – Náklady příštích období bude tato položka dle českého účetnictví vyšší. 

Oběžná aktiva nejsou leasingem ovlivněna. Rozdílnost pojetí leasingu neovlivní ani 

zásoby ani pohledávky a pohyb finančních prostředků je stejný v obou případech. 

 

V oblasti pasiv dochází ke změně jak vlastního kapitálu, tak v oblasti cizích zdrojů. 

� Vlastní kapitál  dle IAS/IFRS zvyšuje v souvislosti se zvýšením hospodářského 

výsledku za účetní období buď běžného účetního období (řádek č. 084 – 

Výsledek hospodaření běžného účetního období) nebo minulých období, čímž se 

snižuje hodnota na řádku č. 083 – Neuhrazená ztráta minulých let. 

� Cizí zdroje. Oproti českému účetnictví IAS/IFRS vykazuje od okamžiku 

zahájení leasingu závazky v členění na krátkodobé a dlouhodobé. Tento závazek 

je s každou splátkou leasingu snižován o částku po odpočtu úroků. 

 

 

4.1.3 Finanční ukazatele 

 

Vzhledem k tomu, že rozdílnost účetních systému se projevuje zejména na účetních 

výkazech, jež jsou zdrojem dat pro výpočet finančních ukazatelů, chtěla bych se zmínit, 

jaký vliv přináší rozdílnost pojetí na některé finanční ukazatele.  

 

Jsou-li odlišné závazky musí se to projevit na likviditě podniku, to znamená na 

ukazateli, jež vypovídá o schopnosti společnosti dostát svým krátkodobým závazkům. 
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Dále uvádím ukazatele likvidity počítány z výkazů dle českého účetnictví a dle 

IAS/IFRS za dvě účetní období a to roky 2004 a 2005. V následující tabulce jsou 

uvedeny tři stupně likvidity: 

� Okamžitá likvidita  (= finanční majetek /  krátkodobé závazky) 

� Pohotová likvidita (= (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky) 

� Běžná likvidita (= oběžná aktiva / krátkodobé závazky) 

 

Tabulka č. 23 – Ukazatelé likvidity 
 

  
České 

účetnictví IAS/IFRS Rozdíl v % 

Okamžitá likvidita  
2004 0,1811 0,1771 -2,2 
2005 0,1925 0,1871 -2,8 

Pohotov á likvidita  
2004 0,9634 0,9425 -2,2 
2005 1,2153 1,1814 -2,8 

Běžná likvidita  
2004 1,6195 1,5844 -2,2 
2005 2,0924 2,034 -2,8 

            Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z ukazatelů vyplývá, že leasingový příklad v pojetí dle IAS/IFRS snižuje likviditu 

podniku. Toto snížení je z důvodu, že na rozdíl od českého národního účetního systému, 

jsou ve výkazech společnosti zobrazeny závazky z titulu leasingu. Dle mého názoru, 

toto pojetí více zobrazuje skutečnost. V českém pojetí se závazky z leasingu ve 

výkazech neprojevují, avšak skutečně existují, proto se mi zdají být ukazatele dle 

českého účetnictví zkreslené. Pro společnost je z hlediska likvidity výhodnější účtování 

dle českých účetních předpisů, neboť dosahuje lepších ukazatelů likvidity. 

 

Ze stejného důvodu, kterým je zachycení závazků z leasingu do výkazů, se budou lišit i 

ukazatelé zadluženosti. 
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Tabulka č. 24 – Ukazatelé zadluženosti 
 

  
České 

účetnictví IAS/IFRS Rozdíl v % 

Celkov á zadlu ženost  
2004 0,5432 0,5484 0,96 
2005 0,4753 0,4748 -0,11 

Míra zadlu ženosti k vlastn ímu jm ění 
2004 1,2017 1,2272 2,12 
2005 0,9336 0,9314 -0,24 

Dlouhodob á zadlu ženost k vlastn ímu jm ění 
2004 0,0012 0,0226 18,8 x 
2005 0,0007 0,0022 3,1 x 

Dlouhodob á zadlu ženost vlo ženého kapit álu  
2004 0,0006 0,012 20 x 
2005 0,0004 0,0013 3,25 x 

             Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková zadluženost vzrostla pouze v prvním roce trvání leasingu, neboť výrazně 

vzrostly závazky. Vzrostly však také aktiva vlivem zahrnutí majetku do aktiv 

společnosti. Vzhledem k tomu, že závazky jsou snižovány rychleji než hodnota majetku 

formou odpisů, má leasing dle IAS/IFRS na tento ukazatel pozitivní vliv. Stejně je tomu 

u ukazatele míry zadluženosti k vlastnímu jmění. Dochází ke zvýšení pouze v prvním 

roce, avšak v následujících letech se na vlastním jmění projevuje jeho nárůst vlivem 

zvýšení zisků. Na dlouhodobé zadluženosti se opět výrazně projevil nárůst 

dlouhodobých závazků z leasingu v prvním roce jeho trvání a dále dochází ke snižování 

v souvislosti s úhradami. Lze konstatovat, že pojetí leasingu dle IAS/IFRS má 

nepříznivý vliv na ukazatele zadluženosti pouze v prvním období, v dalších obdobích je 

tomu naopak. Jeví se jako výhodnější pojetí dle IAS/IFRS a to z důvodu zobrazení 

majetku v aktivech či zvýšení hospodářského výsledku. 

 

V pojetí leasingu dle IAS/IFRS dochází ke zvýšení majetku společnosti, což bude mít 

vliv na ukazatele řízení aktiv. 
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Tabulka č. 25 – Ukazatelé řízení aktiv 
 

  
České 

účetnictví IAS/IFRS Rozdíl v % 

Obrat celkov ých aktiv  
2004 1,88 1,84 -2,13 
2005 2,34 2,29 -2,14 

Obrat st álých aktiv  
2004 4,94 4,63 -6,28 
2005 7,12 6,67 -6,32 

            Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Leasing v pojetí dle IAS/IFRS snižuje obraty aktiv, to znamená snižuje jejich využití. 

Lze tedy říci, že dle ukazatelů řízení aktiv je pro společnost výhodnější pojetí dle 

českého účetnictví. 

 

Pojetí leasingu dle IAS/IFRS ovlivňuje i výsledek hospodaření, z čehož lze usuzovat na 

změnu ukazatelů rentability. 

 

Tabulka č. 26 – Ukazatelé rentability 
 

  
České 

účetnictví IAS/IFRS Rozdíl v % 

Rentabilita vlo ženého kapit álu ROI 
2004 0,037 0,042 13,51 
2005 -0,036 -0,028 22,22 

Rentabilita aktiv ROA  
2004 0,015 0,02 33,33 
2005 -0,079 -0,071 10,13 

Rentabilita vlastn íhi kapit álu ROE 
2004 0,034 0,045 32,35 
2005 -0,155 -0,139 10,32 

            Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jednoznačně lze konstatovat, že leasing v pojetí dle IAS/IFRS zvyšuje rentabilitu 

společnosti, proto je toto pojetí výhodnější oproti českému pojetí. Je to především 

z důvodu vyššího výsledku hospodaření. V uvedeném leasingovém případu je však 

vyšší hospodářský výsledek dle IAS/IFRS pouze v prvních třech obdobích, potom tomu 

bude naopak. Rentabilita vlivem IAS/IFRS bude nižší, avšak rozdíl nebude tak výrazný 

jak v prvních letech trvání leasingu. 
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Vliv změny ve výkazech společnosti a na finanční ukazatele je zkoumán pouze na 

základě skutečnosti, jak tyto výkazy ovlivní jediný leasingový příklad. Pokud by 

společnost účtovala dle IAS/IFRS, byly by i jiné hodnoty zcela odlišné. Tyto výpočty 

pouze ukazují, jak právě pojetí leasingu dle dvou různých účetních systému ovlivní 

výkazy společnosti. 
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4.2 Návrh řešení 

 

Vybrané společnosti, po provedené analýze problému, nemohu doporučit nic jiného, než 

postupovat při účtování leasingu dle zákona o účetnictví. Doposud jí není zákonem 

umožněno, aby si mohla zvolit jiný účetní systém.  

 

Zvolený leasingový případ společnost Strojírny Prostějov, a.s. účtuje v souladu 

s právními předpisy České republiky. Bylo provedeno srovnání se skutečným 

zaúčtováním tohoto případu ve společnosti s postupem účtování, jež je uveden 

v kapitole 3.2.4 – Příklad dle českého účetnictví. Nebyly zjištěny žádné rozdíly a 

odlišnosti. Lze konstatovat, že tento účetní postup je optimální a jediný možný 

z hlediska českých právních předpisů. 

 

Základním požadavkem jak českého účetnictví tak Mezinárodních účetních standardů 

je, aby účetnictví, resp. účetní závěrka, podávala věrný a poctivý obraz finanční situace 

podniku. Tento nejvyšší princip v českém pojetí právě v oblasti leasingu není, dle 

mého názoru, tak úplně dodržen. A to hlavně ve zobrazení závazků z leasingu. 

V českých výkazech nejsou uvedeny, ačkoliv skutečně tyto závazky existují. Účetní 

jednotka tyto závazky popisuje pouze v Příloze k účetní závěrce, avšak pouze účetní 

výkazy jsou zdrojem dat pro výpočty ekonomických ukazatelů. To znamená, že dle 

zásady věrného a poctivého obrazu finanční situace společnosti, by optimálnější 

řešení bylo pojetí leasingu dle IAS/IFRS, ovšem tuto možnost český zákon 

nepřipouští. 

 

Zvolený leasingový případ nemohu posuzovat ani z hlediska daňové optimalizace, 

neboť zákon o dani z příjmů nepřipouští stanovení základu daně z příjmů dle 

Mezinárodních účetních standardů. Zde vidím největší problém, na který jsem 

narazila. Společnost, jež musí účtovat dle Mezinárodních účetních standardů, je 

v podstatě nucena porušovat zákon o účetnictví. Zákon o daních z příjmů říká, že 

základem daně je hospodářský výsledek zjištěný dle českého účetnictví. Když 

společnost postupuje dle Mezinárodních účetních standardů, nelze její hospodářský 

výsledek pouze upravit na český zákon o účetnictví z důvodu značné odlišnosti 
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v účetních systémech, proto tyto účetní jednotky vedou dvoje účetnictví, jak české, tak 

dle Mezinárodních účetních standardů. Toto je porušením zákona o účetnictví, jež 

přikazuje vedení jednoho účetnictví. 

 

Kdybych předpokládala, že se v budoucnu bude moci vycházet pro účely stanovení 

základu daně z příjmů z Mezinárodních účetních standardů, pak by takovýto leasingový 

případ byl z hlediska daňové úspory optimální v pojetí českého účetnictví. Je to dáno 

skutečností, že v českém pojetí jsou celkové náklady na majetek pořizovaný na leasing 

vyšší, tudíž je daňový základ v celkovém součtu za celou dobu trvání leasingu (i 

odpisování) nižší. To proto, že dle IAS/IFRS se hodnota majetku neodpisuje do nuly, 

nýbrž do jeho zbytkové hodnoty. Tato zbytková hodnota činí rozdíl mezi celkovými 

náklady na majetek pořízený formou leasingu v popisovaných účetních systémech. 
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5 Závěr 
 

Tato práce se zabývá pojetím leasingu dle IAS/IFRS, českého účetnictví i daňové 

evidence, dále zhodnotila daňové i právní aspekty. Struktura vlastní analytické části je 

však pojata v obráceném pořadí, od nejjednodušší evidence, kdy leasing v podstatě není 

nijak evidován, až po nejsložitější systém, jímž je právě pojetí leasingu dle 

Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. 

 

Z právního hlediska není leasing nijak definován v žádném právním předpisu České 

republiky. V praxi se na leasing aplikují ustanovení dvou právních předpisů a to zákona 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Z hlediska daní leasing u podnikatelů ovlivňuje především daňový základ pro daň 

z příjmů. Pokud je předmětem leasingu automobil, bude se v tomto případě uplatňovat i 

silniční daň u nájemce. Leasing u  pronajímatele je také předmětem daně z přidané 

hodnoty, což způsobí, že nájemce má (za předpokladu splnění zákonných podmínek) 

nárok na odpočet daně. U vybraného příkladu na leasing, jež je předmětem zpracování 

v této práci, je tímto majetkem strojní zařízení, takže tento leasing ovlivňuje pouze daň 

z příjmů a daň z přidané hodnoty. Problematika daně z přidané hodnoty s účetnictvím 

není v tak úzkém spojení jako daň z příjmů, proto se jí v této práci nezabývám. 

 

Pojetí leasingu dle IAS/IFRS nemá význam zkoumat z daňového hlediska, neboť zákon 

o daních z příjmů ukládá za povinnost použít pro zjištění základu daně výsledek 

hospodaření vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. Zde vidím značný 

problém pro společnost, jež účtuje dle Mezinárodních účetních standardů. Toto 

účetnictví je od našeho národního účetního systému zcela odlišné a je obtížné pro 

zjištění základu daně pouze upravit hospodářský výsledek tak, aby byl v souladu 

s českým účetnictvím. Proto je taková účetní jednotka nucena vést dvoje účetnictví, což 

je v rozporu se zákonem o účetnictví, který přikazuje vést pouze jedno účetnictví za 

účetní jednotku jako celek. 
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Leasingový příklad, jež jsem hodnotila ve své práci, ovlivňuje základ daně u fyzických 

a právnických osob naprosto stejně. Liší se pouze výše daně. Tento rozdíl vyplývá 

z odlišných sazeb zdanění. U fyzických osob je výše daně ovlivněna mnoha dalšími 

skutečnostmi, z nichž nejvýznamnější jsou: výše celkového základu daně, systém 

nezdanitelných částí daně a systém slev na dani, ustanovení o minimálním základu daně 

a v neposlední řadě možnost využití společného zdanění manželů. 

 

Aby však mohl leasing ovlivnit základ daně z příjmů, musí být dodržena řada 

podmínek. Operativní leasing, v praxi označovaný jako nájem, je daňově uznatelným 

výdajem vždy, za předpokladu, že najatá věc slouží za účelem dosažení, zajištění a 

udržení příjmů. U finančního leasingu, neboli u finančního pronájmu s následnou koupí, 

je celá řada podmínek, jež musí být splněny. 

 

Daňová evidence není účetním systémem, upravuje ji přímo zákon o daních z příjmů a 

slouží pouze fyzickým osobám pro zjištění základu daně. Se zvýšením paušálních 

výdajů v roce 2005 se zvýšil počet osob, jež tuto možnost využívají. To znamená, takto 

uplatněné výdaje jsou určeny procentem z příjmů a zahrnují veškeré výdaje bez ohledu 

na jejich skutečnou výši, včetně případných výdajů na leasing. Ostatní, jež uplatňují 

výdaje ve skutečné výši, musí v souvislosti s finančním leasingem, který musí splňovat 

zákonné podmínky, provádět další úpravy. Do systému daňové evidence je 

zapracována, právě pro účely finančního leasingu, zásada časového rozlišení. Znamená 

to, že do výdajů smí být zahrnuta pouze poměrná část výdajů na leasing, připadající na 

příslušné zdaňovací období. Toto ustanovení se vztahuje pouze na nájemce, nikoliv na 

pronajímatele. 

 

V českém účetnictví není otázka leasingu nijak specificky řešena. Při účtování se však 

uplatňuje zásada časového rozlišení jak u operativního, tak u finančního leasingu, a 

uplatňuje ji nájemce i pronajímatel. Pronajímaný majetek má v majetku a ve svých 

aktivech pronajímatel, který ho odpisuje. U nájemce je předmětem účtování v rámci 

rozvahové evidence pouze nájemné, případně další platby související s leasingem. 

Majetek a závazky účtuje nájemce pouze v rámci podrozvahové evidence, která však 

není zachycena ve výkazech společnosti. 
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Dle mého názoru, systém IAS/IFRS mnohem přesněji zachycuje skutečnou finanční 

situaci společnosti. O leasingu se zde účtuje tak, jako by byl dle českého účetnictví 

pořizován majetek formou úvěru. Majetek má v aktivech nájemce a je u něj také 

předmětem odpisování. Dále jsou zachyceny v pasivech závazky z leasingu. V průběhu 

trvání leasingu dochází k postupné úhradě těchto závazků, avšak úhradou je pouze část 

leasingové splátky, neboť je v ní zahrnut i úrok, jež je také nákladovou položkou. 

 

Při srovnání výkazů společnosti, kde je zachyceno různé pojetí leasingu, dle českého 

účetnictví a dle IAS/IFRS, bylo zjištěno, že dle českého pojetí jsou náklady na leasing 

vyšší, avšak pouze do okamžiku skončení leasingu. Potom jsou nižší, neboť v pojetí dle 

IAS/IFRS se i po ukončení leasingu účtují odpisy majetku, jež je předmětem leasingové 

smlouvy. Úhrn aktiv a pasiv je vyšší v pojetí leasingu dle IAS/IFRS především 

z důvodu navýšení dlouhodobého majetku na straně aktiv a na straně pasiv je to 

z důvodu zvýšení závazků a zvýšení hospodářského výsledku, jež se zobrazuje 

v rozvaze. 

 

Protože účetní výkazy poskytují data pro finanční ukazatele, zkoumala jsem rozdíly 

u některých ukazatelů vlivem odlišného pojetí leasingového příkladu. Dospěla jsem 

k závěru, že leasing účtovaný dle IAS/IFRS snižuje likviditu, zvyšuje zadluženost, ale 

pouze v prvním období trvání leasingu, potom ji naopak snižuje. Dále pak snižuje obrat 

aktiv, což znamená, že snižuje jejich využití, ale oproti tomu zvyšuje rentabilitu 

společnosti, ovšem také pouze v prvních obdobích trvání leasingu. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že tyto účetní systémy jsou nesrovnatelné. Pokud by chtěl 

například investor posuzovat různé společnosti, jež by účtovaly v odlišných účetních 

systémech, byly by údaje z jejich účetních závěrek nesrovnatelné. Proto si myslím, že 

nejen v rámci evropské harmonizace, ale i z důvodu celosvětové globalizace, by měl být 

vyvíjen tlak na to, aby se účetní systémy sjednotily. 
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