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Abstrakt   

Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním vykazování a oceňování dlouhodobého 

hmotného majetku, pořízeného formou finančního leasingu, podle České účetní 

legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Dále se tato bakalářská 

práce zaměřuje na posouzení dopadů obou přístupů do účetních výkazů společnosti   

a vlivu na výsledek hospodaření společnosti ABC, s. r. o. 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with comparison of reporting and valuation of tangible 

fixed assets acquired through financial leasing, according to Czech accounting 

legislation and International Financial Reporting Standards. Also, this thesis focuses on 

assessing the impact of the valuation of assets in the financial statements and the impact 

upon economic result of the Company ABC, s. r. o. 
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ÚVOD 

V dnešním světě dochází ke stále většímu a významnějšímu propojování jednotlivých 

ekonomik zemí z celého světa, neboli dochází k tzv. globalizaci trhů. Globalizace je 

spojena i s účetnictvím, jelikoţ význam účetnictví spočívá především v podávání 

věrných a poctivých informací o hospodaření společnosti takovým způsobem, aby tyto 

informace mohly slouţit všem jeho uţivatelům. V dnešní době tak není problém 

porovnávání účetních výkazů jednotlivých společností v rámci jedné země. Potíţe 

nastanou v případě, ţe bychom chtěli porovnat dva subjekty z různých zemí, jelikoţ 

účetní pravidla a postupy jsou v jednotlivých zemích rozdílné. 

Důsledkem tohoto problému byla nejdříve snaha o maximální součinnost jednotlivých 

účetních systémů.  Tato snaha ale postupně přešla v úsilí o vytvoření jediného účetnictví 

jako souboru standardů, podle kterých budou v účetních závěrkách vykazovány 

informace transparentním způsobem tak, aby byly srovnatelné.  

Jelikoţ je Česká republika od roku 2004 členem Evropské unie, mají pro ni zásadní 

význam zejména Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Ty jsou pro některé 

společnosti v České republice závazné. Jedná se zejména o velké společnosti, které mají 

své cenné papíry kótovány na evropských či světových burzách. Tyto společnosti mají 

zákonnou povinnost sestavovat své účetní závěrky podle Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví.  

Stále však dochází k růstu počtu společností, které se rozhodnou vykazovat dle 

Mezinárodních účetních standardů, aniţ jim tuto povinnost stanovuje zákon. Hlavním 

důvodem je skutečnost, ţe informace o společnosti se stávají srozumitelné pro větší 

počet uţivatelů. Společnost se tak stává konkurenceschopnější na mezinárodním trhu.  

Výše uvedené skutečnosti jsou důvodem vzniku postupného prosazování 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví do naší praxe. Lze přitom očekávat, ţe 

jejich význam dále poroste s nárůstem vlivu globalizace. 

V teoretické části bakalářské práce se budu věnovat definici dlouhodobého majetku. 

Zejména jaké vlastnosti musí majetek vykazovat, aby mohl být charakterizován jako 
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dlouhodobý majetek. Dále se budu zabývat jednotlivými způsoby pořizování     

a oceňování dlouhodobého hmotného majetku. Podrobněji se budu věnovat zejména 

pořízení majetku formou finančnímu leasingu, abych získala potřebné informace ke 

zpracování analytické části bakalářské práce. 

Pro zpracování analytické části bakalářské práce mi byly poskytnuty interní informace 

společností, která působí v oblasti strojírenství. Tato společnost si nepřeje uvádět název, 

proto bude v celé bakalářské práci uvedena pod fiktivním označením ABC, s. r. o.  

Společnost ABC, s. r. o. plánuje pořídit v průběhu roku 2015 novou výrobní linku. 

Důvodem pro pořízení této výrobní linky je plánované rozšíření výroby. Výrobní linku 

se společnost rozhodla pořídit formou finančního leasingu. 

Zaměřím se na rozdíly, které vznikají při pořízení výrobní linky podle České účetní 

legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Dále se budu zabývat 

dopady obou přístupů do účetních výkazů společnosti a budu hodnotit vliv na výsledek 

hospodaření společnosti ABC, s. r. o. 

V návrhové čísti bakalářské práce posoudím důvody pro zavedení Mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví ve společnosti ABC, s. r. o.  
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CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je komparace vykazování a oceňování 

dlouhodobého majetku, pořízeného formou finančního leasingu, podle České účetní 

legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. 

Cílem teoretické části bakalářské práce je shrnutí rozdílů, které vznikají 

v charakteristice finančního leasingu, podle České účetní legislativy a Mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví.  

Následně budou východiska z teoretické části bakalářské práce aplikována v části 

analytické, která se zabývá pořízením konkrétního dlouhodobého hmotného majetku ve 

společnosti ABC, s. r. o. Jedná o kalandrovací linku na výrobu PP/PE profilů, kterou 

společnost plánuje pořídit z důvodu rozšíření výroby.  

V analytické části bakalářské práce provedu srovnání rozdílů, které vzniknou při 

pořízení výrobní linky podle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví. Tyto rozdíly se týkají zejména vlastnictví předmětu leasingu, 

oceňování, odpisování a zachycení předmětu leasingu v účetnictví. 

Na základě provedeného srovnání stanovím vlastní návrhy řešení. Návrhy bakalářské 

práce budou formulovány s důrazem na zachování zásady věrného a poctivého 

zobrazení hospodaření společnosti. 
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POUŢITÉ METODY 

V  bakalářské práci pouţiji metodu komparace neboli srovnání. Tato metoda slouţí   

k zjištění, v čem se zkoumané jevy liší, nebo naopak v čem se shodují. Já se v této 

bakalářské práci budu zabývat odlišnostmi ve vykazování a oceňování dlouhodobého 

hmotného majetku podle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví. 

Dále v této bakalářské práci pouţiji metodu dedukce. Teoretická východiska bakalářské 

práce, získaná z odborné literatury, budu aplikovat na konkrétním příkladu pořízení 

výrobní linky ve společnosti ABC, s. r. o. 

V analytické části bakalářské práce posoudím rozdíly, které vznikají při pořízení 

výrobní linky mezi Českou účetní legislativou a Mezinárodními standardy účetního 

výkaznictví.  

Návrhy bakalářské práce budou formulovány za pouţití metody syntézy. Na základě 

zjištěných poznatků posoudím výhodnost zavedení Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví ve společnosti ABC, s. r. o.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V teoretické části bakalářské práce se budu nejdříve zabývat charakteristikou 

dlouhodobého hmotného majetku, jeho podrobnějším členěním a způsoby oceňování. 

Následně se budu podrobněji věnovat zejména charakteristice finančního leasingu podle 

České účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, abych získala 

potřebné informace ke zpracování analytické části bakalářské práce. 

1.1 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku podle České účetní 

legislativy 

V současné době tvoří legislativní rámec účetnictví podnikatelů v České republice: 

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

 Vyhláška č. 500/2002 Sb., touto vyhláškou se provádějí některá ustanovení 

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

jednotky, které jsou podnikateli a účtují v soustavě podvojného účetnictví, 

 České účetní standardy pro podnikatele, 

 vnitropodnikové směrnice (2). 

 

Obrázek 1: Regulace účetnictví v České republice 

Zdroj: upraveno dle (11) 

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ  

(účetní předpoklady, zásady, metodické prvky účtování) 

ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY 

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE 

VYHLÁŠKY MF 

(obsah účetních výkazů, předpoklady sestavení účetní závěrky..) 
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V souvislosti s  oceňováním jsou klíčové následující paragrafy zákona o účetnictví: 

 § 4 ZoÚ definuje povinnost účetní jednotky vést účetnictví v tuzemské měně, 

 § 7 ZoÚ definuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace společnosti, 

 § 8 ZoÚ stanovuje kvalitativní poţadavky pro vedení účetnictví, coţ znamená 

vést účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem 

zajišťujícím trvalost účetních záznamů, 

 § 24 aţ 27 ZoÚ se přímo věnují vlastnímu oceňování (6). 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. se zabývá oceňováním dlouhodobého hmotného majetku   

v §§ 47, 61 a 61a (2). 

Cílem účetnictví je poskytovat svým uţivatelům spolehlivé a věrohodné informace   

o finanční a majetkové situaci společnosti. V České republice je účetní systém zaloţen 

na principu historických cen. Majetek je oceněn v peněţních částkách, které byly na 

jeho získání vynaloţeny v době pořízení (6). 

Výhodou tohoto ocenění je, ţe je průkazně a jednoznačně doloţené účetním dokladem. 

Na druhou stranu historické ocenění často neodpovídá realitě. V případě, ţe dochází ke 

změnám cen u majetku dlouhodobé povahy, jsou informace zkreslené. Jelikoţ princip 

historických cen neumoţňuje v účetnictví zachytit zvýšení ceny aktiv (16). 

1.1.1 „True and Fair View“ 

Účetní zásady představují soubor pravidel, které musí účetní jednotka respektovat, při 

vedení finančního účetnictví a sestavování účetních výkazů (1). 

Dodrţování jednotlivých účetních zásad je nezbytné k tomu, aby byla dodrţena 

nejdůleţitější účetní zásada „True and Fair View“. Jelikoţ význam účetnictví spočívá ve 

věrném a poctivém zobrazení skutečnosti (16). 

Tato skutečnost je stanovena v § 7 zákona o účetnictví. „Účetní jednotky jsou povinny 

vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný    

a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky“ (§ 7, 15). 

 věrné zobrazení – obsah poloţek účetní závěrky musí odpovídat skutečnému 

stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichţ pouţití 

společnosti ukládá zákon o účetnictví, 
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 poctivé zobrazení – pouţití účetních metod takovým způsobem, aby vedlo 

k dosaţení věrnosti. Zákon umoţňuje odchýlení od těchto účetních metod 

v případě, ţe by to bylo neslučitelné s podáním věrného a poctivého    

zobrazení skutečnosti (§ 7, 15). 

1.2 Charakteristika dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek je moţné rozdělit do tří základních skupin: 

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý nehmotný majetek, 

 dlouhodobý finanční majetek. 

Charakteristickými rysy dlouhodobého majetku je jeho fyzická podstata, doba 

pouţitelnosti a výše jeho ocenění (1). 

Za dlouhodobý majetek lze povaţovat takový majetek, jehoţ doba pouţitelnosti je delší 

neţ jeden rok. Výši ocenění dlouhodobého majetku si určuje účetní jednotka sama, ale 

musí splnit povinnosti stanovené zákonem o účetnictví, zejména respektování principu 

významovosti a věrného a poctivého zobrazení majetku (2). 

Dlouhodobý majetek se nespotřebovává, ale dochází k jeho postupnému opotřebování  

a přenášení jeho hodnoty do nákladů ve formě odpisů (1). 

Dlouhodobý hmotný majetek je moţno dále rozdělit do několika skupin:  

 Pozemky  

Bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zboţím. Za zboţí by byly pozemky 

povaţovány v případě pořízení účetní jednotkou, která se zabývá nákupem   

a prodejem pozemků (1). 

 Stavby  

Bez ohledu na výši ocenění a dobu pouţitelnosti. Stavby se dále člení na:   

o stavby včetně budov, 

o důlní díla a důlní stavby pod povrchem, 

o vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů, 

o technické rekultivace, 

o byty a nebytové prostory (5). 
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 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  

o doba pouţitelnosti delší neţ jeden rok, 

o výše ocenění je určená účetní jednotkou, ale musí splnit povinnosti 

stanovené zákonem, zejména respektování principu významnosti    

a věcného a poctivého zobrazení majetku, 

o samostatné movité věci a soubory movitých věcí, které nedosáhnou 

hranice dlouhodobého majetku se označují jako drobný hmotný  

majetek (1). 

 Pěstitelské celky trvalých porostů 

o ovocné stromy a ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře 

nad 0,25 hektaru, 

o trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí (1). 

 Dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna) 

o doba pouţitelnosti delší neţ jeden rok, 

o výše ocenění je určená účetní jednotkou, při splnění povinností 

stanovených zákonem o účetnictví, zejména respektování principu 

významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku (1). 

 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

Obsahuje buď kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním 

podniku nabytého koupí, vkladem, nebo rozdíl vzniklý oceněním majetku    

a závazků v rámci přeměn společnosti (2). 

 Jiný majetek  

Bez ohledu na výši ocenění zahrnuje loţiska nevyhrazeného nerostu, umělecká 

díla, která nejsou součástí stavby. Dále sbírky, movité kulturní památky, 

předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními 

právními předpisy (1). 

 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

Po dobu jeho pořizování, do doby, kdy je majetek uveden do stavu způsobilého 

k uţívání (1). 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  

Krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku (1). 
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1.2.1 Pořizování dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý majetek lze pořídit několika způsoby: 

 koupí (dodavatelský způsob), 

 vytvořením vlastní činností, 

 bezúplatným nabytím (darováním), 

 vkladem dlouhodobého majetku od jiné osoby, 

 přeřazením z osobního uţívání do podnikání, 

 formou finančního leasingu (2). 

Finanční leasing je speciální forma financování potřeb podniku cizím kapitálem. Při 

pořízení dlouhodobého hmotného majetku formou finančního leasingu se nájemce podle 

českých účetních pravidel stane vlastníkem aţ po skončení pronájmu (2). 

Za okamţik pořízení dlouhodobého majetku je povaţován okamţik, kdy dojde 

k přechodu většiny práv a rizik na kupujícího, coţ je většinou den dodání (3). 

Dlouhodobým majetkem se stávají pořizované věci v okamţiku, kdy jsou uvedeny do 

stavu způsobilého k uţívání. Tímto stavem se rozumí dokončení věci a splnění 

technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro   

uţívání (2). 

  



 

20 

 

221 – Bankovní účty  021 – Stavby 

211 – Pokladna 042 – Pořízení DHM 022 – Samostatné        

movité věci a 

soubory 

movitých věcí 

                        úhrada    025 – Pěstitelské celky 

                               trvalých porostů 

     026 – Dospělí zvířata a 

              jejich skupiny 

622 – Aktivace vnitropodnikových   029 – Ostatní DHM 

  sluţeb        

624 – Aktivace DHM    

 

                    pořízení majetku     zařazení majetku 

    ve vlastní reţii do uţívání 

   

 

 

413 – Ostatní kapitálové fondy 

 

       

         bezplatné nabytí 

          majetku     

       

 

491 – Účet individuálního podnikatele  

    

  

 přeřazení majetku z osobního    

 uţívání do podnikání    

     

 

   

353 – Pohledávky za upsaný  

 základní kapitál    

 

    vklad do společnosti 

 

 

      
 

 

 

Obrázek 2: Schéma účtování pořízení DHM  

Zdroj: upraveno dle (2) 



 

21 

 

Podle zákona o účetnictví oceňují účetní jednotky majetek a závazky: 

 „k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby podle § 25“, 

 „ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka 

sestavuje, způsoby podle § 27“ (§ 24, 15). 

1.2.2 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku při nabytí 

K okamţiku uskutečnění účetního případu lze pro účely zákona o účetnictví pouţít pro 

dlouhodobý hmotný majetek:  

 pořizovací cenu, 

 reprodukční pořizovací cenu, 

 vlastní náklady (2). 

1.2.2.1 Pořizovací cena 

 Zákon o účetnictví definuje v § 25 odst. 4 pořizovací cenu jako: “Cenu, za kterou byl 

majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související“ (§ 25, 15). Pořizovací cenou se 

oceňuje majetek pořízený za úplatu (11). 

Součástí ocenění dlouhodobého majetku jsou zejména náklady na: 

 přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku (odměny za poradenské sluţby  

a zprostředkování, správní poplatky, předprojektové přípravné práce), 

 úroky z úvěru do doby uvedení dlouhodobého majetku do uţívání (pokud tak 

účetní jednotka rozhodne), 

 průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, 

 clo, dopravu a montáţ, 

 licence, patenty a jiná práva, 

 úhrady nákladů za překládky a náhradní pozemní komunikaci, 

 zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k uţívání, 

 zabezpečovací, konzervační a udrţovací práce, 

 DPH v případě neplátce (6).  

Součástí ocenění dlouhodobého majetku nejsou zejména náklady na: 

 opravy a údrţbu, 

 uvedení najatého majetku do předchozího stavu, 
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 smluvní pokuty a úroky z prodlení, 

 nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba, 

 náklady na zaškolení pracovníků, 

 náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami, 

 DPH v případě plátce (3). 

1.2.2.2 Zásady pro oceňování dlouhodobého majetku 

 Pořizovací cena dlouhodobého majetku se sniţuje o dotaci poskytnutou na 

pořízení tohoto majetku. 

 Pořizovací cena se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení, a to 

v roce dokončení a převzetí těchto prací do uţívání (9). 

Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do dlouhodobého majetku uvedeného do 

uţívání, které mají za následek změnu jeho účelu, technických parametrů, rozšíření 

vybavenosti nebo pouţitelnosti majetku. Zahrnuje také nástavby, přístavby a stavební 

úpravy, ale vynaloţené náklady musí za účetní období přesáhnout hranici ocenění 

stanovenou pro jednotlivý dlouhodobý majetek. Dle zákona o daních z příjmů je tato 

hranice stanovena na částku 40 000 Kč (9). 

Účtování technického zhodnocení: 

Pokud hodnota technického zhodnocení přesáhne částku 40 000 Kč, pak se zahrnuje do 

účtové třídy 0 mezi dlouhodobý majetek. Jeho hodnota buď: 

 zvýší pořizovací cenu dlouhodobého majetku, na němţ je technické zhodnocení 

prováděno (na účtech účtových skupin 01, 02), nebo 

 tvoří samostatnou poloţku (v případě, ţe je technické zhodnocení provedeno 

např. na najatém majetku) (9). 

Technické zhodnocení, které u jednotlivého majetku nepřekročí v úhrnu za účetní 

období částku 40 000 Kč a účetní jednotka je nezahrne do dlouhodobého majetku, se 

účtuje přímo do nákladů. U dlouhodobého hmotného majetku na účet 548 – Ostatní 

provozní náklady (9). 
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1.2.2.3 Reprodukční pořizovací cena 

Reprodukční pořizovací cena je definována v § 25 odst. 4 zákona o účetnictví. 

„Reprodukční pořizovací cena, tj. cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o 

něm účtuje“ (§ 25, 15). Z hlediska účetnictví obvykle stačí pro stanovení reprodukční 

pořizovací ceny odborný odhad. Jedná se o: 

 majetek nabytý darem, 

 majetek vytvořený vlastní činností v případě, ţe reprodukční pořizovací cena je 

niţší, neţ vlastní náklady, 

 dlouhodobý majetek nabytý bezúplatně po skončení smlouvy o finančním 

pronájmu, 

 majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (inventární přebytky), 

 majetek vloţený (pokud společenská smlouva nebo zakladatelská listina neurčí 

jinak) (5). 

1.2.2.4 Vlastní náklady  

Vlastní náklady se pouţijí pro ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného 

vlastní činností. Za vlastní náklady se povaţují veškeré přímé náklady a nepřímé 

náklady bezprostředně související s vytvořením majetku (výrobní reţie). Do nepřímých 

nákladů lze zahrnout i náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku 

přesahuje jedno účetní období (5). 

1.2.3 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku k rozvahovému dni 

Oceňuje se na bázi historických nákladů. Tyto náklady se sníţí o kumulovanou výši 

odpisů a o kumulovanou výši opravných poloţek. Za historické náklady se povaţuje 

pořizovací cena, vlastní náklady, nebo reprodukční pořizovací cena, podle způsobu 

pořízení dlouhodobého hmotného majetku (1). 

Pro oceňování k okamţiku sestavení účetní závěrky lze u některých druhů majetku 

pouţít reálnou hodnotu. Jedná se pouze o: 

 realizovatelné cenné papíry a podíly, 

 majetek a závazky v případě přeměn společnosti nebo druţstev, 

 u části majetku a závazků zajištěných deriváty (2). 
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Jako reálná hodnota se pouţije buď trţní hodnota, nebo ocenění kvalifikovaným 

odhadem nebo posudkem znalce, případně ocenění stanovené podle zvláštních právních 

předpisů (2). 

1.2.4 Opravné poloţky k dlouhodobému hmotnému majetku 

Pomocí opravných poloţek se přechodně sniţuje hodnota dlouhodobého majetku. 

Pouţijí se k tomu účty v účtové skupině 09 – Opravné poloţky k dlouhodobému 

majetku. Opravné poloţky nelze tvořit na dočasné zvýšení hodnoty dlouhodobého 

majetku, jelikoţ to není v souladu s účetní zásadou opatrnosti (1). 

Opravné poloţky se vytvářejí k dlouhodobému majetku, jestliţe bylo na základně 

inventarizace prokazatelně zjištěno, ţe trţní hodna je niţší neţ cena, ve které je majetek 

evidován v účetnictví. Opravné poloţky lze pouţít pouze v případě, ţe je tento rozdíl 

dočasný. Jinak by se provedl mimořádný odpis a upravil odpisový plán (9). 

Opravné poloţky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci, zejména pokud 

inventarizace v následujícím účetním období neprokáţe opodstatněnost jejich výše. 

Zrušení opravné poloţky se účtuje jako sníţení nákladů ve prospěch účtu 559 – Tvorba 

a zúčtování opravných poloţek v provozní činnosti. Souvztaţně se provede zaúčtování 

na vrub účtu 09x – Opravné poloţky k dlouhodobému majetku (9). 

1.2.5 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý majetek se fyzicky i morálně opotřebovává. Fyzické opotřebení vzniká 

v důsledku uţívání, morální opotřebení vzniká v důsledku technického zastarávání. 

K vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku se pouţívají odpisy, ale při jejich 

výpočtu se rozcházejí poţadavky účetnictví s daňovými hledisky.  

 Účetní odpisy mají odpovídat skutečnému opotřebení majetku, je tedy důleţité 

přihlíţet k opotřebení v daných podmínkách podnikatelského subjektu. Jejich 

výpočet je v pravomoci účetní jednotky.  

 Daňové odpisy se vypočítávají podle zákona o daních z příjmů. Tento zákon 

stanoví pravidla pro výpočet odpisů, které můţe účetní jednotka uplatnit jako 

daňově uznatelný náklad (9). 
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Do účetnictví by měly vstupovat odpisy účetní, protoţe vyhovují poţadavkům věrného 

zobrazení skutečnosti (9). 

1.2.5.1 Účetní odpisy 

Odpisování se týká výhradně dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, netýká 

se dlouhodobého finančního majetku. „Odpisy představují peněžní vyjádření opotřebení 

dlouhodobého majetku“ (1, s. 238).  

Z účetního odpisování je vyloučena část dlouhodobého hmotného majetku, která má   

i v případě uţívání trvalou hodnotu. Tímto majetkem rozumíme pozemky, umělecká 

díla a sbírky. O tomto majetku účtujeme v účtové skupině 03 – Dlouhodobý hmotný 

majetek neodpisovaný (1). 

Odpisování se provádí na základě zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002      

a ČUS č. 13. Prostřednictvím účetních odpisů se systematicky rozkládají výdaje, které 

byly původně vynaloţené na pořízení majetku, do řady účetních období. Úhrn odpisů za 

celou dobu uţívání dlouhodobého majetku představuje oprávky k dlouhodobému 

majetku (5). 

Odpisy se účtují do nákladů na účet 551 – Odpisy dlouhodobého hmotného      

a nehmotného majetku na stranu MD. Proti účtu 551 se účtuje na stranu DAL na 

příslušný účet účtové skupiny 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku (9). 

Účetní jednotky odpisují pouze majetek, ke kterému mají vlastnické nebo jiné právo. 

Účetní jednotka je povinna sestavit odpisový plán, při jeho tvorbě musí dodrţovat tyto 

zásady: 

 odpisovat je moţné pouze do výše vstupní ceny majetku uvedené v účetnictví, 

 dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje s ohledem na opotřebení, které 

odpovídá běţným podmínkám jeho pouţívání, 

 doba účetního odpisování by se neměla výrazně odchýlit od doby předpokládané 

pouţitelnosti, 

 postup a metody odpisování nesmí být měněny v průběhu účetního období (5). 
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Časové odpisy 

Vycházejí z doby pouţitelnosti majetku, která je třeba odhadnout v závislosti na 

technických parametrech a finanční politice podniku (za jak dlouho podnik můţe 

nahradit dané aktivum novým). Dělí se na: 

 lineární (rovnoměrné) – v kaţdém účetním období se odpisuje rovnoměrně 

stejná částka.  

 degresivní (zrychlené) – umoţňují majetek odepsat rychleji, neţ při pouţití 

lineárních odpisů. Při těchto odpisech se v prvních letech ţivotnosti předmětu 

zahrnuje do nákladů vyšší částka. 

 progresivní – při pouţití této metody se pouţívá sloţené úrokování. Odpisy se 

v jednotlivých letech skládají z pevné částky vypočtené pro první rok a z úroku 

z této částky za dobu odpisování (2). 

Výkonové odpisy 

Výkonové odpisování pouţíváme u majetku, jehoţ hodnota se sniţuje mírou jeho 

skutečného vyuţívání. 

 podle počtu výkonových hodin – ţivotnost je dána počtem hodin 

předpokládaného vyuţití. 

 podle počtu vyrobené produkce – pokud jsme schopni předem určit celkový 

výkon za dobu uţívání předmětu. Typickým příkladem je výrobní zařízení, u 

kterého je ţivotnost dána počtem zhotovených výrobků (2). 

Vypočtené odpisy se vţdy zaokrouhlují na celé koruny nahoru (2). 

1.2.6 Zbytková hodnota 

S ohledem na věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky můţe 

účetní jednotka při odpisování zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu (1). 

„Zbytkovou hodnota majetku účetní jednotky je zdůvodnitelná kladná odhadovaná 

částka, kterou by účetní jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení 

majetku, například prodejem, po odečtení předpokládaných nákladů s vyřazením 

souvisejících“ (2, s. 142). 
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Účetní jednotka zohlední zbytkovou hodnotu tak, ţe aktualizuje odpisový plán 

předmětného majetku. Aktualizace odpisového plánu je provedena tak, aby se po 

skončení plánované doby jeho pouţívání součet plánovaných a vykázaných odpisů, 

včetně předpokládané zbytkové hodnoty nebo zbytkové hodnoty rovnal ocenění 

majetku (2). 

1.3 Leasing dlouhodobého majetku podle České účetní legislativy 

Leasing je do češtiny obvykle překládán jako pronájem. Představuje určitý druh 

financování pořízení, nebo uţívání věci. Jedná se o nástroj, který umoţňuje nájemci 

(příjemci leasingu) uţívat za úplatu věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, které jsou 

ve vlastnictví pronajímatele, a to po dobu nezbytně nutnou (3). 

Leasing obvykle probíhá mezi výrobcem (dodavatelem), leasingovou společností 

(pronajímatelem) a zadavatelem (nájemcem), případně pouze mezi dvěma subjekty, 

pokud je dodavatel a pronajímatel totoţný (2). 

Výhody leasingu: 

 umoţňuje pouţívání dlouhodobého majetku bez jeho nákupu, nedochází tedy 

k jednorázovému výdaji hotovosti, 

 nedochází ke ztrátám, které jsou spojeny se zastaráváním majetku,  

 leasingové financování je flexibilní,  

 pevné splátky jsou stabilní základnou pro finanční kalkulaci, 

 daňová účinnost leasingových splátek, pokud jsou splněny podmínky stanovené 

v § 24 odst. 4 zákona o daních z příjmů: 

o pro majetek zařazený v 1. odpisové skupině činí doba nájmu minimálně 

3 roky, u majetku zařazeného v 2. odpisové skupině musí doba nájmu 

trvat minimálně 4,5 roku a pro majetek zařazený do 3. odpisové skupiny 

činí doba nájmu minimálně 9,5 roku, 

o u nemovitých věcí musí doba nájmu trvat minimálně 30 let, 

o při rovnoměrném odpisování nesmí být kupní cena majetku vyšší, neţ 

zůstatková cena tohoto majetku u pronajímatele, 
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o po ukončení finančního leasingu musí být zajištěn bezprostřední převod 

vlastnických práv na nájemce a majetek musí být zařazen do obchodního 

majetku nájemce (3). 

Nevýhody leasingu: 

 leasingové splátky musí krýt i provoz leasingové společnosti, financování je 

tedy obvykle draţší, neţ např. úvěr, 

 majetek je ve vlastnictví leasingové společnosti, 

 nájemce má omezená vlastnická práva, 

 v českých podmínkách není moţné odpisovat nájemcem předmět finančního 

leasingu, 

 technické zhodnocení předmětu leasingu vyţaduje souhlas pronajímatele, 

 obtíţná vypověditelnost leasingové smlouvy (8). 

Leasing můţeme členit z několika hledisek, například podle místa původu, podle 

zůstatkové hodnoty majetku, ale nejčastější členění je na operativní leasing a finanční 

leasing (2). 

1.3.1 Operativní leasing 

Operativní leasing lze charakterizovat jako prostý pronájem dlouhodobého majetku, kdy 

pronajímatel umoţňuje nájemci pouţívat prostředek ke své činnosti, za předem 

dohodnutých podmínek. Nájemce mu za tuto sluţbu platí nájemné (5). 

 Pro operativní leasing je charakteristické: 

 nájemní smlouva je uzavřena krátkodobě (na dobu podstatně kratší, neţ je 

fyzická a morální ţivotnost předmětu), 

 souhrn splátek nájemného představuje pouze menší část pořizovací ceny najaté 

věci, 

 pronajímatel poskytuje nájemci v rámci nájemní smlouvy různé sluţby, jako je 

například údrţba, pojištění, odstranění funkčních poruch a škod apod., 

 po skončení nájemní smlouvy se předmět vrací pronajímateli (5). 

Nájemní smlouva je uzavírána na určitou dobu podle potřeby nájemce, nebo jako 

vypověditelná se stanovenou výpovědní lhůtou (13). 
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Při operativním pronájmu účtuje nájemce pouze o předpisu a placení splátek nájemného 

do nákladů. Najatý předmět musí vést v podrozvahové evidenci (2). 

Zobrazení v účetnictví 

221 – Bankovní účty      321 – Dodavatelé       518 – Ostatní sluţby 

                       úhrada nájemného        předpis nájemného podle 

                               z BÚ                                splátkového kalendáře 

              

 75x – Najatý majetek  343 – Daň z přidané hodnoty 

     podrozva- 

     hová DPH 

                   evidence 

 

Obrázek 3: Schéma účtování operativního leasingu z pohledu nájemce 

Zdroj: upraveno dle (2)                                                 

1.3.2 Finanční leasing 

Finanční leasing lze charakterizovat jako pronájem, který umoţňuje nájemci za úhradu 

trvale uţívat určitý předmět, který je ve vlastnictví leasingové společnosti. Nebezpečí 

poškození předmětu leasingu a škod spojených s provozem nese nájemce. Po skončení 

leasingové smlouvy přechází předmět do jeho vlastnictví (3). 

Pro finanční leasing je charakteristické: 

 předmět leasingu se získává do vlastnictví pronajímatele podle poţadavků    

a specifikace nájemce, 

 nájemce uţívá pronajatý předmět pro účely, které jsou stanovené v leasingové 

smlouvě, 

 nájemce platí leasingové společnosti leasingové splátky, 

 pronajímatel zůstává po celou dobu pronájmu právním vlastníkem předmětu, 

předmět má zařazený ve svém majetku a účetně i daňově ho odepisuje, 

 nájemní smlouva je uzavřena dlouhodobě (na podstatnou část doby ţivotnosti 

předmětu), 

 souhrn splátek nájemného představuje pořizovací cenu předmětu a marţi (na 

úhradu sluţeb, které poskytla leasingová společnost), 
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 vlastnictví na nájemce přechází po skončení nájemní doby buď za úhradu, nebo 

bezúplatně, podle podmínek stanovených v leasingové smlouvě (2). 

Při finančním pronájmu bude nájemce účtovat v době nájemní smlouvy stejně jako 

v případě operativního pronájmu předpis a úhradu splátek nájemného a operace 

časového rozlišení. Po ukončení nájemní smlouvy bude nájemce účtovat operace 

pořízení předmětu v dohodnuté kupní ceně. Fakturovaná cena je vstupní cenou     

a odpisovou základnou pro odpisy, které bude provádět nájemce (2). 

Zobrazení v účetnictví 

   321 – Dodavatelé       518 – Ostatní sluţby 

 předpis nájemného                                

                     podle splátkového kalendáře                           

        02x – DHM 

  

 042 – Pořízení DHM 

 zařazení předmětu podle  

  vnitřní směrnice 

   účetní jednotky 

 Faktura na kupní cenu 

  343 – DPH  

 

 

221 – Bankovní účty 08x – Oprávky k DHM 

                    úhrada nájemného          ocenění reprodukční cenou 

                     a faktury z BÚ                                       (kupní cena je 0) 

              

 

75x – Najatý majetek 

Podrozva- 

hová  

evidence 

Obrázek 4: Schéma účtování finančního leasingu z pohledu nájemce 

Zdroj: upraveno dle (2) 
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Pravidla pro účtování leasingu 

V platné legislativě není předepsán závazný způsob účtování leasingu ani pro 

pronajímatele, ani pro nájemce. Při účtování leasingových operací je tedy moţné 

postupovat dvěma způsoby: 

 účtovat o jednotlivých splátkách nájemného (jedná se o častější způsob), 

 účtovat o celkové částce nájemného podle nájemní smlouvy na počátku 

nájemního vztahu, a po té částku postupně časově rozlišovat (2). 

1.3.2.1 Všeobecné podmínky leasingu 

Česká leasingová a finanční asociace doporučuje účastníkům leasingových operací 

vyuţívat při úpravě práv a povinností v rámci finančního leasingu tyto všeobecné 

podmínky: 

Předání a převzetí předmětu leasingu 

V okamţiku nabytí platnosti leasingové smlouvy vznikne pronajímateli povinnost 

udělat vše pro uzavření kupní smlouvy a po jejím uzavření povinnost zaplatit dodavateli 

kupní cenu předmětu leasingu (17). 

„Leasingová smlouva nabývá platnosti písemným přijetím návrhu pronajímatele ze 

strany nájemce, pokud není stanoveno jinak“ (Čl. 2, 17). 

Nájemci vznikne nabytím účinnosti leasingové smlouvy za předpokladu splnění všech 

smluvních podmínek právo na předání předmětu leasingu. Zároveň mu vzniká také 

povinnost předmět leasingu převzít (17). 

Uţívání předmětu leasingu 

Nájemce je povinen uţívat předmět leasingu způsobem a v rozsahu daném charakterem 

zařízení, návody k obsluze, technickými podmínkami a příslušnými normami a předpisy 

platnými pro provoz daného předmětu leasingu. Nájemce je povinen udrţovat na své 

náklady předmět leasingu v technicky bezvadném stavu (17). 

Nájemce je povinen na vlastní náklady odstranit škody na předmětu leasingu vzniklé po 

dobu trvání leasingové smlouvy (17). 
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Nájemce nesmí bez předchozího souhlasu pronajímatele provádět na předmětu leasingu 

ţádné úpravy kromě běţné údrţby a oprav. O těchto opravách a úpravách je povinen 

pronajímatele informovat (17). 

Nájemce hradí v plné výši náklady spojené s provozem předmětu leasingu po dobu 

trvání leasingové smlouvy (17). 

Pronajímatel neručí za jakékoli škody vzniklé z důvodu vadné dodávky, fungování 

předmětu leasingu a za jeho technické vady (17). 

Nájemce uplatní všechna práva vyplývající ze záručních a servisních podmínek přímo  

u dodavatele na základě plné moci vystavené k převzetí předmětu leasingu a k uplatnění 

záruk (17). 

Pojištění předmětu leasingu 

Pokud pojištění předmětu leasingu proti všem rizikům zajišťuje pronajímatel, je pojistné 

nájemcem placeno spolu s leasingovými splátkami. Pronajímatel je oprávněn vyúčtovat 

nájemci rozdíl pojistného při změně pojistných podmínek ze strany pojišťovny (17). 

Pokud pojištění předmětu leasingu uzavírá nájemce, je povinen odsouhlasit jeho rozsah 

s pronajímatelem a hradit přímo pojistné. Je povinen předat pronajímateli kopii pojistné 

smlouvy, a to do 14 dnů od doručení smlouvy pojišťovnou. Je povinen projednat změnu 

podmínek pojištění s pronajímatelem (17). 

Nabytí vlastnictví předmětu leasingu nájemcem 

Po řádném skončení leasingové smlouvy přechází vlastnictví předmětu leasingu na 

nájemce. Nájemce se stane vlastníkem předmětu buď za úhradu, nebo bezúplatně 

způsobem dohodnutým v leasingové smlouvě (17). 

1.3.2.2 Varianty finančního leasingu 

V praxi se vyskytují různé variace finančního leasingu, které je nutno z hlediska 

účetnictví rozlišovat. Jedná se zejména o tyto moţnosti: 

 Finanční leasing s pravidelnými splátkami 

V tomto případě není nutné účtovat prostřednictvím účtů časového rozlišení. 

Jednotlivé splátky se účtují přímo do nákladů (3). 
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 Finanční leasing s nepravidelnými splátkami 

V případě, ţe jsou leasingové splátky sjednány jako nepravidelné, platí, ţe se 

v nákladech (nájemce) či výnosech (pronajímatel) objeví pouze rovnoměrná 

výše splátky připadající na sledované účetní období, nikoli skutečně uhrazená 

(inkasovaná) leasingová splátka (3). 

 Finanční leasing s mimořádnou nebo první navýšenou splátkou 

První navýšená splátka nebo mimořádná splátka je hrazena na počátku 

nájemního vztahu. V průběhu leasingového vztahu pak dochází k placení 

pravidelných splátek ve stejné výši. Nájemce bude účtovat mimořádnou splátku 

nebo první navýšenou splátku prostřednictvím účtu časového rozlišení Náklady 

příštích období a do nákladů rozpouští alikvotní část z celkové leasingové ceny 

připadající na dané účetní období (3). 

 Finanční leasing se zálohou na nájemné 

Záloha na budoucí leasingové splátky, která je zaplacena při uzavření smlouvy, 

se postupně odečítá od jednotlivých splátek při uskutečnění účetního případu. 

Záloha na budoucí splátky se účtuje jako záloha na účet 314 – Poskytnuté 

provozní zálohy. V době splatnosti příslušné splátky se poměrná část zálohy 

přepočte proti závazku ze splátky za pronajatý předmět leasingu (5). 

 Finanční leasing se zálohou na kupní cenu 

Záloha na kupní cenu je zaplacená předem na budoucí odkoupení najeté věci po 

skončení nájmu. Účtuje se při zaplacení na účet 052 – Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek. Záloha je zúčtována s příslušným účtem závazků 

při koupi majetku při skončení nájmu (5). 

1.3.2.3 Další významné formy leasingu 

Kromě operativního a finančního leasingu lze rozlišovat mnoho dalších forem leasingu. 

Mezi nejvýznamnější formy leasingu patří zejména: 

 Mezinárodní leasing  

Jeden z účastníků leasingu má sídlo v zahraničí, nebo je předmět leasingu 

vyváţen (exportní leasing), případně dováţen (importní leasing) (14). 
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 Přímý leasing 

Pronajímatel a výrobce jsou jeden subjekt. A to buď bezprostředně, nebo 

zprostředkovaně přes vlastní leasingovou společnost. (14). 

 Nepřímý leasing 

Pronajímatel a výrobce jsou dva rozdílné subjekty. Pronajímatelem je leasingová 

společnost (14). 

 Leasing s plnou amortizací 

Plná amortizace výdajů na investici včetně nákladů financování. Nájemné, které 

je inkasované pronajímatelem v průběhu leasingového období, zcela 

pokrývá náklady leasingové společnosti. Jedná se o náklady spojené s pořízením      

zařízení a s průběhem leasingu. Zůstatková hodnota na konci leasingu je pak 

velmi malá, někdy i nulová (14). 

 Leasing s částečnou amortizací 

Částečná amortizace výdajů na investici včetně nákladů financování. Nájemné 

inkasované pronajímatelem v průběhu leasingového  období nepokrývá 

pronajímatelovy náklady spojené s pořízením zařízení a s průběhem leasingu. 

Tato částka pak musí být uhrazena na konci leasingového období (14). 

 Sale-and-lease-back 

Vlastník prodává svůj majetek leasingové společnosti. Současně si ho pronajímá 

zpět k uţívání. Leasingová společnost uhradí prodávajícímu trţní cenu majetku, 

ten následně jako nájemce hradí leasingové splátky pronajímateli (13). 

 Subleasing 

Tuzemská leasingová společnost uzavře smlouvu o pronájmu se zahraniční 

leasingovou společností. Zahraniční leasingová společnost předmět pronájmu 

opětovně pronajme konečnému nájemci (14). 

 Maintenance-Leasing 

Pronajímatel v leasingové smlouvě přebírá i úlohy, které jsou spojené s údrţbou 

a opravami. Téţ označován jako full-service-leasing (14). 
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1.4 Oceňování dlouhodobého majetku podle Mezinárodních 

účetních standardů  

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví jsou vytvářeny, aby zaujaly pozici 

jediného světového účetnictví. Původ jejich tvorby vyplývá z politického rozhodnutí 

členských zemí EU. Důvodem vzniku byla potřeba nadnárodních, celosvětově platných 

účetních norem, které by nevycházely z národní úpravy jediné země, ale které by byly 

vypracovány jiţ jako světové účetní standardy (11). 

Tvorbou jednotlivých standardů se v současné době zabývá Rada pro mezinárodní 

účetní standardy (IASB). Soubor mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) 

je tvořen: 

 koncepčním rámcem, 

 účetními standardy, 

 interpretacemi účetních standardů (11). 

Účetní systém IFRS je zaloţen za těchto základních principech: 

 akruální princip – všechny transakce a skutečnosti jsou zobrazeny v účetních 

knihách a vykázány v účetní závěrce v obdobích, k nimţ se vztahují, 

 srozumitelnost – všechny informace uváděné v účetní závěrce musí být pro 

uţivatele snadno srozumitelné, 

 relevance – informace mohou být uţitečné jen tehdy, jsou-li relevantní 

z hlediska rozhodovacích potřeb uţivatelů, 

 spolehlivost – informace obsaţené v účetních výkazech nesmí obsahovat 

ţádnou závaţnou chybu nebo zkreslení, 

 srovnatelnost – uţivatelé musí být přesně informováni o pouţitých účetních 

pravidlech určených k sestavení účetní závěrky, 

 pravdivý a věrný obraz účetní závěrky (7). 

1.4.1 Standard IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení 

Standardem IAS 16 se řídí vykazování investic do pozemků, budov a zařízení, které 

jsou určeny k uţívání účetní jednotkou (3). 
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IAS 16 definuje pozemky, budovy a zařízení jako hmotná aktiva, která: 

 podnik drţí z důvodu pouţívání ve výrobě, nebo z důvodu zásobování zboţím  

a sluţbami, případně k administrativním účelům, 

 budou vyuţívána podle předpokladů více neţ jedno účetní období (3). 

Podmínkou vykazování těchto aktiv je pravděpodobnost, ţe budoucí ekonomické uţitky 

spojené s danou poloţkou budou plynout účetní jednotce. Aktiva musí být zároveň 

spolehlivě ocenitelná (4). 

Účetní jednotka dále sama rozhoduje, které z poloţek pozemků, budov a zařízení budou 

uznány samostatně, nevýznamné poloţky jako např. nástroje a formy jsou pak 

seskupeny a uznány jako celek (6). 

Náhradní díly a součásti zařízení jsou klasifikovány v rámci hmotných aktiv, tedy jako 

pozemky, budovy a zařízení, pokud společnost očekává, ţe je bude pouţívat déle neţ 

jedno účetní období (6). 

Společnost do účetní hodnoty poloţky pozemků, budov a zařízení obvykle nezahrnuje 

náklady na běţný servis, tyto náklady zachytí výsledkově v okamţiku jejich vynaloţení. 

Tyto náklady jsou povaţovány za náklady na opravy a údrţbu. Jedná se například   

o mzdové náklady nebo náklady na spotřebovaný materiál (6). 

1.4.2 Oceňování při pořízení 

Pozemky, budovy a zařízení, které jsme nakoupili, nebo vyrobili ve vlastní reţii, 

oceňujeme v pořizovacích nákladech. Pořizovací náklady zahrnují všechny náklady, 

které jsou nutné k tomu, aby aktivum začalo přinášet uţitek. Obsahují zejména: 

 pořizovací cenu sníţenou o dosaţené slevy, 

 clo, 

 náklady na dopravu, manipulaci, instalaci a montáţ, 

 náklady na testování správné funkčnosti aktiva, 

 platby specializovaným odborníkům, 

 náklady na záběh výroby, pokud jsou nezbytně nutné pro uvedení aktiva do 

provozu (4). 
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Součásti pořizovacích nákladů nemohou být: 

 náklady na zavedení nového produktu nebo sluţby, včetně nákladů na reklamu  

a propagaci, 

 náklady na zaškolení pracovníků, 

 náklady na správu, 

 všeobecné reţijní náklady (6). 

1.4.3 Ocenění v průběhu drţení aktiva 

Pro následné ocenění si společnost můţe vybrat mezi dvěma modely oceňování: 

 model „pořizovacích nákladů“, 

 model „přecenění na fair value“ (4). 

Model „pořizovacích nákladů“ 

Pokud společnost pouţije model „pořizovacích nákladů“, potom poloţky pozemků, 

budov a zařízení vykazuje v částce pořizovacích nákladů sníţených o oprávky a veškeré 

kumulované ztráty ze sníţení hodnoty (4). 

Model „přecenění na fair value“  

Při pouţití tohoto modelu vykazuje společnost poloţky pozemků, budov a zařízení 

k rozvahovému dni přeceněné na fair value. Fair value pozemků a budov je obvykle 

určena na základě trţních cen, které jsou zjištěny průzkumem trhu v dané oblasti    

a podloţeny znaleckým posudkem. Fair value strojů a zařízení se stanoví na základě 

odhadu jejich trţní hodnoty. V případě, ţe není známa trţní cena, určí se fair value na 

bázi reprodukčních nákladů sníţených o adekvátní opotřebení. Po přecenění se dále 

odpisuje z přeceněné hodnoty (4). 

K okamţiku přecenění poloţek pozemků, budov a zařízení se oprávky musí: 

 přepočíst stejným poměrem, jako je poměr reálné a účetní hodnoty aktiva 

(stejným poměrem je přepočtena i brutto hodnota, takţe netto účetní hodnota 

aktiva se po přecenění rovná reálné hodnotě), nebo 

 eliminovat tak, aby se účetní hodnota rovnala reálné hodnotě. Pokud je reálná 

hodnota vyšší neţ původní pořizovací náklady, pak musí dojít k navýšení brutto 

hodnoty aktiva (6). 
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Vypořádání výsledků z přecenění: 

 Zvýšení hodnoty, které neovlivní výsledek hospodaření, je v rozvaze 

promítnuto do jiných částí vlastního kapitálu, například do zvláštního fondu 

zachycujícího oceňovací rozdíly z přecenění. Pokud v následujícím období 

dojde naopak ke sníţení hodnoty, je v první řadě vypořádáno „rozpuštěním“ 

původního přecenění (na vrub sníţení fondu). Teprve sniţuje-li se původní 

pořizovací cena aktiva (před prvním přeceněním), je sníţení zaúčtováno do 

nákladů, na vrub výsledku hospodaření. 

 Sníţení hodnoty se zachycuje jako náklad s výjimkou situace, kdy byl majetek 

v předchozích obdobích přeceněn na vyšší hodnotu (4). 

1.4.4 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

Účetní jednotky odpisují samostatně kaţdou část poloţky pozemků, budov a zařízení,  

u nichţ jsou pořizovací náklady významné s ohledem na poměr k celkovým 

pořizovacím nákladům poloţky. Účetní jednotky dále odpisují samostatně kaţdou 

komponentu poloţky pozemků, budov a zařízení, která má rozdílnou ţivotnost (4). 

 „Odpisy představují systematickou alokaci pořizovací ceny do nákladů podniku, nebo 

do pořizovací ceny vyráběných aktiv“ (4, s. 214). Odpis je zachycen do nákladů 

ovlivňující výsledek hospodaření, pokud není zahrnut do ocenění jiného aktiva při 

aktivací vlastních nákladů vyráběných aktiv (4). 

Účetní jednotka začíná odpisovat poloţku v okamţiku, kdy je připravena k pouţívání  

(v provozuschopném stavu). Odpisování aktiva končí v okamţiku, kdy dojde k jeho 

vyřazení (4). 

Při stanovení doby odpisování by měla účetní jednotka vzít v úvahu následující faktory: 

 očekávané pouţívání aktiva, 

 očekávané zastarávání a fyzické opotřebení, 

 technickou nebo morální zastaralost, která pramení ze změn nebo zdokonalení 

výroby, 

 zákonná nebo obdobná omezení uţívání aktiva (7). 
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Metoda odpisování, která bude pouţita, by měla odráţet způsob, jimţ bude účetní 

jednotka podle očekávání vyuţívat budoucí ekonomické uţitky z poloţky pozemků, 

budov a zařízení. Odpisová metoda by měla být alespoň jednou ročně testována.    

V případě potřeby by měla být změněna tak, aby věrně odráţela změny, které   

nastaly (7). 

Základní metody odpisování: 

 lineární odpisy, 

 zrychlené odpisy, 

 výkonové odpisy (3). 

1.5 Leasing podle standardu IAS 17  

Standard IAS 17 – Leasingy se zabývá problematikou odlišení finančního       

a operativního leasingu. Finanční leasing lze chápat jako určitý způsob financování 

aktiva, oproti tomu operativní leasing představuje sluţbu spočívající v umoţnění 

pouţívání aktiva. Dále se IAS 17 věnuje problematice účetního zachycení a vykazování 

obou skupin leasingů (4). 

1.5.1 Finanční leasing 

Standard IAS 17 definuje podmínky pro klasifikaci smlouvy jako finančního leasingu: 

 vlastnictví aktiva se převádí na nájemce do konce nájemního vztahu, 

 rizika a odměny z pronajímatelova aktiva nese nájemce, 

 nájemce má právo odkoupit aktivum za cenu podstatně niţší, neţ bude reálná 

hodnota k datu odkupu, 

 délka trvání leasingu je sjednána na podstatnou část ekonomické ţivotnosti 

aktiva, 

 pronajaté aktivum je natolik specifické povahy, ţe je můţe pouţívat bez větších 

úprav pouze nájemce, 

 nájemce můţe zrušit leasing pouze v případě, ţe ponese veškeré ztráty 

pronajímatele spojené s jeho zrušením, 

 nájemce můţe pokračovat v leasingu v dalším období a to za nájemné, které je 

podstatně niţší, neţ trţní nájemné, 
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 zisk nebo ztrátu spojenou s pohybem reálné hodnoty zbytkové hodnoty náleţí 

nájemci (4). 

Nájemce vykazuje najatý majetek jiţ od počátku sjednání leasingové smlouvy ve své 

rozvaze. Vykazuje ho v reálné hodnotě najatého majetku, případně v současné hodnotě 

minimálních leasingových splátek, pokud je tato hodnota niţší. Ve stejné výši vykazuje 

závazek vůči pronajímateli. Zde je tedy výrazný rozdíl oproti České účetní legislativě, 

kdy majetek, který je předmětem leasingové smlouvy, vede ve své rozvaze po celou 

dobu leasingu pronajímatel (6). 

V souladu se zásadou přednosti obsahu před formou, která je při aplikaci 

Mezinárodních standardů účetnictví výkaznictví na rozdíl od českých předpisů 

dodrţena, bude nájemce najatý majetek odpisovat. Odpisy bude provádět v souladu se 

svými účetními pravidly pro odpisování obdobných aktiv. Dobu odpisování si nájemce 

stanoví podle předpokládané doby uţití najatého majetku (6). 

Pronajímatel nevykazuje předmět finančního leasingu v dlouhodobých aktivech, ale 

jako pohledávku z finančního leasingu. Vykazuje ho v částce, která se rovná čisté 

finanční investici do leasingu. Ta se zjistí jako součet nominální výše přijatých splátek 

(hrubá investice do leasingu) sníţená o nerealizovaný úrok (součet úroků v jednotlivých 

letech). Úrok se pak bude vykazovat ve výkazu zisků a ztrát jako finanční výnos (6). 

1.5.2 Operativní leasing 

Operativní leasing je definován jako jiný neţ finanční leasing, u něhoţ nedochází 

k převedení všech rizik a uţitků vyplývajících z vlastnictví aktiva (4). 

Pronajímatel eviduje pronajaté aktivum ve svých aktivech a odpisuje ho stejně jako 

všechna ostatní aktiva v dané skupině v souladu s IAS 16 – Pozemky, budovy     

a zařízení (4).  

Nájemce aktivum pouţívá, ale nemá ho zahrnuto ve svých aktivech. V účetnictví budou 

zachyceny pouze leasingové platby v nákladech. Platby nájemného jsou vykazovány 

v nákladech lineárně, a to po celou dobu existence nájemního vztahu. Pokud si nájemce 

nezvolí jiný model jejich vykazování, který by lépe vyjadřoval průběh vyuţívání uţitků 

z najatého aktiva (4).  
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1.6 Shrnutí rozdílů mezi ČÚL a IAS/IFRS 

Tato tabulka představuje srovnání rozdílů, které vznikají mezi Českou účetní 

legislativou a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Zaměřila jsem se 

především na rozdíly ve vlastnictví předmětu leasingu, odpisování a zachycení 

předmětu leasingu v účetnictví. Tuto problematiku jsem zaznamenala v následující 

tabulce jak z pohledu pronajímatele, tak z pohledu nájemce.  

Tabulka 1: Shrnutí rozdílů z pohledu účetnictví při pořízení DHM podle ČUL a IAS/IRFS  

 
Česká účetní legislativa 

Mezinárodní standardy 

účetního výkaznictví 

Operativní 

leasing 

Finanční 

leasing 

Operativní 

leasing 

Finanční 

leasing 

V
la

st
n

ík
 V průběhu 

pronájmu 
pronajímatel pronajímatel pronajímatel nájemce 

Po skončení 

pronájmu 
pronajímatel nájemce pronajímatel nájemce 

O
d

p
is

u
je

 V průběhu 

pronájmu 
pronajímatel pronajímatel pronajímatel nájemce 

Po skončení 

pronájmu 
pronajímatel nájemce pronajímatel nájemce 

N
á
je

m
n

í 

sm
lo

u
v
a

 

 
sjednána 

krátkodobě 

sjednána 

dlouhodobě 

sjednána 

krátkodobě 

sjednána 

dlouhodobě 

O
p

ra
v
y

, 

p
o
ji

št
ěn

í 
a
td

. 

V průběhu 

pronájmu 
hradí 

pronajímatel 
hradí nájemce 

hradí 
pronajímatel 

hradí nájemce 

Po skončení 

pronájmu 
hradí 

pronajímatel 
hradí nájemce 

hradí 
pronajímatel 

hradí nájemce 

Z
a

ch
y
ce

n
í 

 

v
 ú

če
tn

ic
tv

í 

Pronajímatel 

rozvaha 

(analytická 

evidence) 

rozvaha 

(analytická 

evidence) 

rozvaha 

(analytická 

evidence) 

podrozvahová 

evidence 

Nájemce 
podrozvahová 

evidence 

podrozvahová 

evidence 

podrozvahová 

evidence 

rozvaha 

(analytická 

evidence) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části bakalářské práce se budu věnovat pořízení konkrétního dlouhodobého 

hmotného majetku formou finančního leasingu. Společnost, ve které jsem svou 

bakalářskou práci zpracovávala, si nepřeje uvádět název, proto bude v celé bakalářské 

práci uvedena pod fiktivním označením ABC, s. r. o. 

Nejdříve se budu zabývat ukazateli zadluţenosti, ukazateli rentability a ukazateli 

likvidity, abych získala základní informace o hospodářské situaci společnosti. Pro 

objektivní srovnání vypočtených hodnot pouţiji oborové průměry, které jsou dostupné 

na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Dále se budu zabývat rozdílností v oceňování a vykazování dlouhodobého hmotného 

majetku při jeho pořízení podle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví.  

2.1 Charakteristika společnosti ABC, s. r. o. 

Problematiku pořízení dlouhodobého hmotného majetku formou finančního leasingu 

budu řešit ve společnosti ABC, s. r. o. 

Společnost ABC, s. r. o. působí v oblasti strojírenství, konkrétně se zabývá výrobou 

strojů. Na českém trhnu, má dlouholetou tradici. Díky dlouholetým zkušenostem    

a vyuţívání nejmodernějších technologií je v současné době jedním z největších 

výrobců strojů pro svařování plastů. Společnost ABC, s. r. o. má díky své dobré reputaci 

zákazníky z celého světa. 

Předmětem podnikání je zejména: 

 kovoobráběčství, 

 výroba, obchod a sluţby uvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona, 

 zámečnictví, nástrojářství. 

Výše základního kapitálu společnosti činí 200 000 Kč. Na tomto základním kapitálu se 

účastní svým peněţitým vkladem ve výši 200 000 Kč jediný společník. 
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Orgány společnosti: 

 valná hromada – působnost valné hromady vykonává jediný společník, 

 jednatel – je statutárním orgánem společnosti. 

Společnost ABC, s. r. o. má v současné době 17 zaměstnanců a roční obrat se pohybuje 

kolem 25 000 000 Kč. 

2.1.1 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku 

Oceňování dlouhodobého hmotného majetku se ve společnosti ABC, s. r. o. řídí: 

 Zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláškou č. 500/2002 Sb., touto vyhláškou se provádějí některá ustanovení 

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

jednotky, které jsou podnikateli a účtují v soustavě podvojného účetnictví. 

Na základě těchto právních předpisů a Českých účetních standardů jsou stanoveny 

vnitropodnikové účetní směrnice.  

Ve vnitřní směrnici má společnost ABC, s. r. o. dlouhodobý hmotný majetek vymezen 

pořizovací cenou vyšší neţ 40 000 Kč a dobou pouţitelnosti delší neţ 1 rok.  

Hmotný majetek, jehoţ doba pouţitelnosti je delší neţ jeden rok, ale pořizovací cena je 

niţší neţ 40 000 Kč, není povaţován za dlouhodobý hmotný majetek. Společnost 

eviduje drobný dlouhodobý majetek od 15 000 Kč, tento majetek se obvykle odpisuje 

dva roky. O majetku s niţší pořizovací cenou se účtuje jako o zásobách. Jeho pořízení je 

zachyceno na účtu 501 – Spotřeba materiálu. 

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšuje jeho pořizovací cenu 

v případě, ţe u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období přesáhne částku   

40 000 Kč.  

Nakoupený dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovacími cenami, v případě pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní reţii je majetek oceněn vlastními náklady. 

Za vlastní náklady jsou povaţovány veškeré přímé náklady a nepřímé náklady, které 

bezprostředně souvisejí s vytvořením dlouhodobého hmotného majetku. Nepřímé 
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náklady správního charakteru lze do pořizovací ceny zahrnout pouze v případě, ţe 

vytvoření majetku přesahuje jedno účetní období. 

2.2 Hospodářská situace společnosti ABC, s. r. o.  

K výpočtům jsem pouţila účetní výkazy společnosti za roky 2011 – 2013, jelikoţ se 

jedná o nejaktuálnější účetní výkazy, které byly v době zpracování k dispozici.  

2.2.1 Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatele zadluţenosti podávají informace o úvěrovém zatíţení společnosti. Hodnotí 

vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem. Cizí kapitál je zpravidla levnější, neţ 

kapitál vlastní. Na druhou stranu vyšší vyuţívání cizího kapitálu na úkor vlastního 

kapitálu zvyšuje zadluţenost společnosti. 

2.2.1.1 Celkové zadluţení 

Ukazatel celkového zadluţení charakterizuje finanční úroveň společnosti. Ukazuje, jaký 

podíl aktiv je financován cizími zdroji. 

 

Tabulka 2: Celkové zadluţení v letech 2011 – 2013 

 Výpočet Oborové průměry 

2011 4 471 000 / 6 770 000 = 0,6604  ⇒ 66,04 %. 49,97 % 

2012 6 531 000 / 10 133 000 = 0,6428 ⇒ 64,28 % 48,80 % 

2013 11 183 000 / 19 942 000 = 0,5608  ⇒ 56,08 %. 47,81 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních výkazů společnosti 

Zadluţenost ve sledovaném období klesá. Vypočtené hodnoty se ale stále pohybují na 

poměrně vysoké úrovni.  

O stabilitě podniku svědčí zadluţenost okolo 50 %, ale ve společnosti ABC, s. r. o. se 

v letech 2011 a 2012 zadluţenost pohybujeme nad úrovní 60 %. V roce 2013 pak 

dochází k poklesu zadluţenosti na 56 %, coţ hodnotím jako pozitivní jev. 
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2.2.1.2 Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je párovým ukazatelem k ukazateli celkového zadluţení.  

Vyjadřuje finanční stabilitu a samostatnost společnosti. Udává, do jaké míry je 

společnost schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů.  

 

 

Tabulka 3: Koeficient samofinancování v letech 2011 – 2013 

 Výpočet Oborové průměry 

2011 2 299 000 / 6 770 000 = 0,3396 ⇒ 33,96 % 50,03 % 

2012 3 602 000 / 10 133 000 = 0,3555 ⇒ 35,55 % 51,20 % 

2013 8 732 000 / 19 942 000 = 0,4379 ⇒ 43,79 % 52,19 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních výkazů společnosti 

Koeficient samofinancování má ve sledovaném období rostoucí tendenci, coţ hodnotím 

pozitivně. Vývoj značí, ţe společnost svá aktiva financuje stále více z vlastních zdrojů.  

Pro přehlednější vyjádření vývoje ukazatelů zadluţenosti v letech 2011 – 2013 jsem 

provedla jejich grafické znázornění: 

     Graf 1: Ukazatele zadluţenosti 2011     Graf 2: Ukazatele zadluţenosti 2012 
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Graf 3: Ukazatele zadluţenosti 2013 

 

2.2.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk dosaţený podnikáním s výší zdrojů firmy, jiţ bylo 

uţito k dosaţení zisku. 

2.2.2.1 Rentabilita celkových aktiv  

Rentabilita celkových aktiv charakterizuje, jak efektivně dokáţe podnik vyuţít svůj 

majetek při tvorbě zisku. 

 

Tabulka 4: Rentabilita celkových aktiv v letech 2011 – 2013 

 Výpočet Oborové průměry 

2011 - 158 000 / 6 770 000 = - 0,0233 ⇒ - 2,33 % 6,51 % 

2012 403 000 / 10 133 000 = 0,0398 ⇒ 3,98 % 8,07 % 

2013 1 375 000 / 19 942 000 = 0,0689 ⇒ 6,9 % 8,17 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních výkazů společnosti  

Ukazatel rentability celkových aktiv ve sledovaném období roste, ale hodnoty jsou stále 

niţší, neţ hodnoty doporučené. Doporučené hodnoty udávají minimální hranici 

rentability celkových aktiv na úrovni 10 %. Pokud by bylo dosaţeno hranice 10 %, lze 
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 56 %  
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konstatovat, ţe podnik dokáţe efektivně vyuţít svůj majetek při tvorbě zisku. V roce 

2011 je ukazatel záporný, coţ je způsobeno záporným výsledkem hospodaření. 

2.2.2.2 Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu informuje o tom, jakou účinností působí kapitál vloţený 

vlastníky do podnikání.  

 

Tabulka 5: Rentabilita vlastního kapitálu v letech 2011 – 2013 

 Výpočet Oborové průměry 

2011 - 158 000/ 2 299 000  = - 0,0687 ⇒ - 6,87% 11,07 % 

2012 403 000 / 3 601 000 = 0,1119 ⇒ 11,19 % 12,86 % 

2013 1 375 000 / 8 732 000 = 0,1575 ⇒ 15,75 % 11,06 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních výkazů společnosti  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je v roce 2011 záporný, coţ je opět způsobeno 

záporným výsledkem hospodaření v tomto roce. V letech 2012 a 2013 ovšem tento 

ukazatel dosahuje poměrně vysokých hodnot, coţ svědčí o výnosnosti vloţeného 

kapitálu do podnikání. 

2.2.2.3 Rentabilita trţeb 

Rentabilita trţeb vyjadřuje ziskovou marţi podniku. Informuje o tom, kolik korun 

čistého zisku připadá za 1 Kč trţeb. 

 

Tabulka 6: Rentabilita trţeb v letech 2011 – 2013 

 Výpočet Oborové průměry 

2011 - 158 000 / 1 824 000=  - 0,0866 ⇒ - 8,64 % 6,51 % 

2012 403 000 / 2 928 000 = 0,1376 ⇒ 13,76 % 7,68 % 

2013 1 375 000 / 9 691 000 = 0,1419 ⇒ 14,19 % 7,81 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních výkazů společnosti  
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Ukazatel rentability trţeb ve sledovaném období roste. V letech 2012 a 2013 se 

pohybuje poměrně vysoko nad minimální doporučenou hranicí, která je na úrovni 6 %.  

2.2.3 Ukazatele likvidity 

Likvidita charakterizuje schopnost podniku dostát svým závazkům. Ukazatele likvidity 

se vyuţívají za účelem rozboru platební schopnosti podniku. 

2.2.3.1 Běţná likvidita 

Běţná likvidita popisuje, kolikrát oběţná aktiva pokrývají krátkodobé cizí zdroje, neboli 

kolika korunami z  celkových aktiv je pokryta 1 Kč z  krátkodobých cizích zdrojů. 

 

Tabulka 7: Běţná likvidita v letech 2011 – 2013 

 Výpočet Oborové průměry 

2011 6 198 000 / 3 838 000 = 1,61 1,62 

2012 9 644 000 / 5 518 000 = 1,74 1,77 

2013 13 384 000 / 7 911 000 = 1,69 1,84 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních výkazů společnosti  

Běţná likvidita ve sledovaném období dosahuje doporučených hodnot, které jsou dány 

intervalem (1,5; 2,5). Obecně lze říct, ţe čím vyšší je hodnota likvidity, tím je větší 

jistota, ţe podnik bude schopen dostát svým závazkům. 

2.2.3.2 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita charakterizuje, kolikrát oběţná aktiva, sníţená o zásoby, pokrývají 

krátkodobé cizí zdroje. 
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Tabulka 8: Pohotová likvidita v letech 2011 – 2013 

 Výpočet Oborové průměry 

2011 (6 198 000 – 2 193 000) / 3 838 000 = 1,04 1,06 

2012 (9 644 000 – 4 395 000) / 5 518 000 = 0,95 1,12 

2013 (13 384 000 – 4 649 000) / 7 911 000 = 1,10 1,23 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních výkazů společnosti  

Hodnoty pohotové likvidity se ve sledovaném období vyvíjí kolísavě. V roce 2012 je 

hodnota na úrovni 0,95, coţ značí, ţe pohledávky a finanční majetek pokrývají z 95 % 

krátkodobé cizí zdroje. V letech 2011 a 2013 pak pohledávky a krátkodobý finanční 

majetek pokrývají krátkodobé cizí zdroje více neţ 100 %, coţ je také doporučený stav. 

Tento stav svědčí o faktu, ţe podnik je schopen dostát svým závazkům. 

2.2.3.3 Okamţitá likvidita 

Okamţitá likvidita udává schopnost podniku dostát svým závazkům pomocí hotovosti, 

peněz na bankovních účtech nebo krátkodobých cenných papírů. 

 

Tabulka 9: Okamţitá likvidita v letech 2011 – 2013 

 Výpočet Oborové průměry 

2011 782 000 / 3 838 000 = 0,20 0,38 

2012 898 000 / 5 518 000 = 0,16 0,31 

2013 2 048 000 / 7 911 000 = 0,26 0,36 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních výkazů společnosti 

Okamţitá likvidita je v letech 2011 – 2013 na spodní hranici doporučených hodnot. 

Doporučené hodnoty jsou tvořeny intervalem (0,2; 0,5), coţ značí, ţe krátkodobé cizí 

zdroje by měly být pokryty maximálně z 50 %, ale minimálně z 20 % finančním 

majetkem. Nízké hodnoty svědčí o faktu, ţe podnik by mohl mít problémy hradit své 
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krátkodobé závazky. Pro tento ukazatel je typický kolísavý vývoj, jelikoţ při výpočtu je 

pouţit krátkodobý finanční majetek, coţ je nejlikvidnější sloţka aktiv. 

2.3 Struktura dlouhodobého majetku společnosti ABC, s. r. o. 

Tabulka 10: Struktura dlouhodobého majetku v roce 2013 

Dlouhodobý nehmotný majetek 203 000 Kč 

Software 203 000 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek 6 072 000 Kč 

Pozemky 1 496 000 Kč 

Stavby 2 637 000 Kč 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 102 000 Kč 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 585 000 Kč 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 252 000 Kč 

Dlouhodobý finanční majetek 0 Kč 

Dlouhodobý majetek celkem 6 275 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních výkazů společnosti 

Graf 4: Struktura dlouhodobého majetku v roce 2013 

 

Dlouhodobý majetek společnosti ABC, s. r. o. je tvořen z 97 % dlouhodobým hmotným 

majetkem. Jeho nejvýznamnějšími poloţkami jsou pozemky, stavby a samostatné 

movité věci a soubory movitých věcí. Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří 3 % 

dlouhodobého majetku společnosti. V roce 2013 obsahuje jedinou poloţku, a to 

 3 % 

97 % 

Struktura dlouhodobého  majetku               

v roce 2013 

Dlouhodobý nehmotný

majetek

Dlouhodobý hmotný
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software. Společnost ABC, s. r. o. v roce 2013 nevlastní ţádný dlouhodobý finanční 

majetek. 

2.4 Investiční záměr 

Společnost ABC, s. r. o. plánuje v průběhu roku 2015 pořídit novou výrobní linku. 

Konkrétně se jedná o kalandrovací linku pro výrobu PP/PE profilů. Tato výrobní linka 

bude společnosti slouţit k výrobě plochých (deskových) plastových polotovarů a folií 

z plastového granulátu popřípadě recyklátu.  

Důvodem pro pořízení této výrobní linky je plánované rozšíření výroby. Společnost se 

v současné době zabývá výrobou strojů pro svařování plastů, a nová výrobní linka by jí 

umoţnila přijímat další zakázky. 

Při pořizování této výrobní linky je pro společnost ABC, s. r. o, velmi důleţitým 

faktorem nízká pořizovací cena. Další zvaţovanou moţností je pořízení jiţ pouţité 

výrobní linky, která bude vyhovovat zadaným poţadavkům. 

Při pořizování výrobní linky společnost ABC, s. r. o. zvaţovala různé moţnosti jejího 

financování. Nakonec se rozhodla pro financování formou finančního leasingu. 

Důvodem je velmi vysoká pořizovací cena, která se bude pohybovat na úrovni kolem 

4 000 000 Kč a poměrně vysoká zadluţenost společnosti.  

Financování formou finančního leasingu se obecně hodí pro podniky, které nemají 

dostatek vlastního kapitálu a nechtějí či nemohou vyuţít dlouhodobý úvěr. Výhodou 

leasingu je, ţe umoţní okamţité vyuţívání potřebného dlouhodobého majetku.  

Při výpočtech hospodářské situace společnosti ABC, s. r. o. jsem se nejdříve zaměřila 

na ukazatele zadluţenosti, abych zjistila míru zadluţenosti společnosti. Dále jsem se 

zabývala ukazateli rentability a ukazateli likvidity. Pro objektivní srovnání svých 

výsledků jsem pouţila oborové průměry uvedené na stránkách Ministerstva průmyslu  

a obchodu. Konkrétně jsem pro srovnání pouţila hodnoty pro kategorii Výroba strojů  

a zařízení.  
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2.4.1 Srovnání ukazatelů zadluţenosti s oborovými průměry 

Pro hodnocení zadluţenosti společnosti ABC, s. r. o. jsem pouţila ukazatel celkového 

zadluţení a koeficient samofinancování. Výpočty jsou uvedeny v kapitole      

2.2 Hospodářská situace společnosti ABC, s. r. o. Následující tabulka zobrazuje 

oborové průměry ukazatelů zadluţenosti: 

Tabulka 11: Oborové průměry ukazatelů zadluţenosti v letech 2011 – 2013  

 2011 2012 2013 

Celkové zadluţení 49,97 % 48,80 % 47,81 % 

Koeficient samofinancování 50,03 % 51,20 % 52,19 % 

Zdroj: upraveno dle (12) 

Při svých výpočtech jsem dospěla k výsledku, ţe celkové zadluţení se v letech 2011   

a 2012 ve společnosti ABC, s. r. o. pohybuje poměrně vysoko nad 60 %. V roce 2013 se 

pak zadluţenost sníţila na úroveň 56 %. Z uvedeného vyplývá, ţe se jedná o poměrně 

vysoké hodnoty.  

I v porovnání s oborovými průměry, které se pohybují ve všech třech letech pod hranicí 

50 %, jsou hodnoty zadluţenosti ve společnosti ABC, s. r. o. vysoké. Ideální stav je 

vyšší hodnota koeficientu samofinancování, neţ je hodnota celkového zadluţení. To by 

svědčilo o faktu, ţe společnost financuje své aktiva více vlastním kapitálem. Tyto 

podmínky ovšem společnost ABC, s. r. o. nesplňuje.  

2.4.2 Srovnání ukazatelů rentability s oborovými průměry 

Při hodnocení hospodářské situace společnosti ABC, s. r. o. jsem provedla výpočet 

ukazatelů ROA, ROE, ROS. Nyní provedu jejich srovnání s oborovými průměry. 

Oborové průměr ukazatelů rentability znázorňuje následující tabulka: 

Tabulka 12: Oborové průměry ukazatelů rentability v letech 2011 – 2013  

 2011 2012 2013 

Rentabilita celkových aktiv 6,51 % 8,07 % 8,17 % 

Rentabilita vlastního kapitálu 11,07 % 12,86 % 11,06 % 

Rentabilita trţeb 6,51 % 7,68 % 7, 81 % 

Zdroj: upraveno dle (12) 



 

53 

 

Rentabilita celkových aktiv se ve společnosti ABC, s. r. o. pohybuje ve všech třech 

letech pod doporučenými hodnotami. Ovšem ani oborové průměry nedosahují ve 

sledovaném období poţadované hranice 10 %. To svědčí o faktu, ţe problém     

s efektivností vyuţívání dlouhodobého majetku k tvorbě zisku, se netýká pouze 

společnosti ABC, s. r. o. 

Rentabilita vlastního kapitálu dosahuje v letech 2012 a 2013 ve společnosti ABC, s. r. o. 

doporučených hodnot. I oborové průměry jsou nad touto hranicí. Ve společnosti  

ABC, s. r. o. jsou tyto hodnoty ještě vyšší, neţ oborové průměry. Coţ svědčí o účinnosti 

kapitálu vloţeného do podnikání. Pouze v roce 2011 společnost ABC, s. r. o. tuto 

hranici nesplňuje. Důvodem je záporný výsledek hospodaření.  

Rentabilita trţeb ve společnosti ABC, s. r. o. dosahuje v letech 2012 a 2013 poměrně 

vysokých hodnot i v porovnání s oborovými průměry. Coţ hodnotím pozitivně. Tento 

jev vypovídá o ziskovosti podnikání vzhledem k tomu, jaký obrat musíme na daný zisk 

vytvořit. Pouze v roce 2011 je tento ukazatel záporný, coţ je opět způsobeno záporným 

výsledkem hospodaření. 

2.4.3 Srovnání ukazatelů likvidity s oborovými průměry 

V této kapitole bude provedeno srovnání vypočtených hodnot ukazatelů likvidity ve 

společnosti ABC, s. r. o. s oborovými průměry.  

Tabulka 13: Oborové průměry ukazatelů likvidity v letech 2011 – 2013  

 2011 2012 2013 

Běţná likvidita 1,62 1,77 1,84 

Pohotová likvidita 1,06 1,12 1,23 

Okamţitá likvidita 0,38 0,31 0,36 

Zdroj: vlastní zpracování dle (12) 

Běţná likvidita se ve sledovaném období pohybuje ve společnosti ABC, s. r. o. mírně 

pod oborovým průměrem. Vyšší hodnoty běţné likvidity poţaduje zejména banka při 

ţádosti a dlouhodobý úvěr. Z tohoto pohledu tedy nejsou výsledky běţné likvidity   

u společnosti ABC, s. r. o. příliš příznivé.  
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Pohotová likvidita se taktéţ pohybuje ve všech třech letech lehce pod oborovým 

průměrem. V roce 2012 se dostává dokonce pod doporučenou hodnotu 1, coţ by mohlo 

vést k problémům podniku plnit své závazky. 

Okamţitá likvidita vykazuje ve sledovaném období niţší hodnoty, neţ je oborový 

průměr. Zároveň se pohybuje na spodní hranici nebo mírně pod hranicí doporučených 

hodnot. Tento fakt ukazuje, ţe by mohlo dojít k nedostatku hotovosti v pokladně a na 

bankovních účtech k úhradě aktuálně splatných závazků. 

2.5 Pořízení výrobní linky pro výrobu PP/PE profilů 

Společnost ABC, s. r. o. plánuje v průběhu roku 2015 pořídit novou výrobní linku za 

účelem rozšíření výroby. 

Náklady spojené s pořízením výrobní linky: 

 montáţ linky 40 000 Kč, 

 zprovoznění linky 45 000 Kč, 

 náklady na zaškolení pracovníků 35 000 Kč. 

2.5.1 Pořízení výrobní linky formou finančního leasingu podle ČÚL 

Finanční leasing představuje dlouhodobý pronájem majetku, přičemţ majetek zůstává 

po celou dobu leasingu ve vlastnictví pronajímatele (leasingové společnosti). Doba 

leasingu je obvykle totoţná s dobou ekonomické ţivotnosti majetku. Nájemce má právo 

odkoupení majetku po ukončení leasingu. 

Odpisy z pohledu nájemce 

Vlastníkem předmětu leasingu je po celou dobu jeho trvání pronajímatel. Z tohoto 

důvodu není nájemce oprávněn provádět odpisy výrobní linky.  

Účtování z pohledu nájemce 

Jelikoţ společnost ABC, s. r. o. není v průběhu leasingu vlastníkem výrobní linky, 

nebude mít předmět leasingu zachycen v rozvaze. Bude účtovat pouze předpis a úhradu 

splátek nájemného a operace časového rozlišení. Po ukončení nájemní smlouvy bude 

nájemce účtovat operace pořízení předmětu v dohodnuté kupní ceně. 
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Na financování výrobní linky formou finančního leasingu byla společnosti ABC, s. r. o. 

poskytnuta následující nabídka: 

Tabulka 14: Nabídka finančního leasingu 

Nabídka finančního leasingu 

Cena pořízení  4 140 272 Kč Počet splátek 60 

Nultá splátka 30 % 1 242 082 Kč Počet let  5 

Výše leasingu 2 898 190 Kč Úroková sazba 3,71 % p. a. 

Anuita (splátka) 52 996 Kč Navýšení 281 570 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle nabídky finančního leasingu  

Při pořízení výrobní liny formou finančního leasingu nastanou následující účetní 

operace: 

Tabulka 15: Účetní operace při pořízení výrobní linky podle ČUL 

Účetní operace Zaúčtování Částka 

ROK 2015 

Nultá splátka 381/221 1 242 082 Kč 

Náklady související s pořízením 518/321 120 000 Kč 

Poměrná část nulté splátky za rok 2015 518/381 248 416 Kč 

Předpis splátky podle smlouvy (leden)    518/321 52 996 Kč 

Úhrada faktury z BÚ (leden)               321/221 52 996Kč 

Podrozvahová evidence předmětu  75x/ - 4 140 272 Kč 

ROK 2016, 2017,2018 

Předpis splátky podle smlouvy (leden)    518/321 52 996 Kč 

Úhrada faktury z BÚ (leden)                        321/221 52 996 Kč 

ROK 2019 

Předpis splátky podle smlouvy       518/321 52 996 Kč 

Úhrada faktury z BÚ                            321/221 52 996 Kč 

Zařazení do rozvahy 022/082 1 500 000 Kč 

Vyřazení z podrozvahové evidence - /75x 4 140 272 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle (2) 
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Poznámka: účetní operace předpis splátky podle smlouvy a úhrada faktury 

z bankovního účtu se budou v kaţdém roce opakovat dvanáctkrát. V tabulce jsou 

uvedeny tyto účetní operace pouze za měsíc leden.  

V tomto případě je předmět předán nájemci za nulovou hodnotu, jelikoţ celá částka 

byla splacena v leasingových splátkách. Proto se pro ocenění pouţije reprodukční 

pořizovací cena, která byla po konzultaci s účetní společnosti ABC s. r. o. stanovena na    

částku 1 500 000 Kč. 

Pořízení výrobní linky formou finančního leasingu podle České účetní legislativy 

představuje následující dopady do účetních výkazů společnosti: 

Tabulka 16: Zachycení účetních operací ve zjednodušené rozvaze (v tis. Kč) 

AKTIVA počáteční 

stav 

Vzniklé změny konečný 

stav 1 2 3 4 

Dlouhodobý majetek 6 275     6 275 

Oběţná aktiva 13 384     13 384 

Finanční majetek 2 048 - 1 242   - 636 170 

Ostatní aktiva 283 1 242  - 248  1 214 

Aktiva celkem 19 942     19 058 

 

PASIVA počáteční 

stav 

Vzniklé změny konečný 

stav 1 2 3 4 

Vlastní kapitál 8 732  
- 120 - 248 - 636 

7 728 

  VH  po zdanění 1 375  371 

  Základní kapitál 200     200 

Dlouhodobé závazky 1 202     1 202 

Krátkodobé závazky 4 419  120 636 - 636 4 539 

Bankovní úvěry  3 492     3 492 

Pasiva celkem 19 942     19 058 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 17: Zachycení účetních operací ve zjednodušeném výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 
počáteční 

stav 

Vzniklé změny konečný 

stav 1 2 3 4 

Trţby celkem 9 691     9 691 

  Výkony 23 369     23 369 

  Sluţby  8 345  120 248 636 9 349 

  Odpisy 752     752 

Provozní VH 1 601     1601 

Finanční VH - 226     - 226 

Mimořádný VH 0     0 

VH po zdanění 1 375  - 120 - 248 - 636 371 

Zdroj: vlastní zpracování  

Změna č. 1: Pořízení majetku formou finančního leasingu podle ČÚL se projeví 

sníţením finančního majetku v hodnotě nulté splátky, která je ve výši 30 % z ceny 

pořízení. Současně dojde ke zvýšení ostatních aktiv, které představuje časové rozlišení 

nulté splátky. 

Změna č. 2: V rozvaze i VZZ se projeví náklady spojené s pořízením výrobní linky, 

které jsou v hodnotě 120 000 Kč.  Výsledek hospodaření po zdanění se sníţí o tuto 

částku. Také dojde ke zvýšení krátkodobých závazků, opět v částce 120 000 Kč. 

Změna č. 3: V rozvaze i VZZ se dále promítne poměrná část nulté splátky za rok 2015, 

která je účtována do nákladů.  Z toho důvodu dojde ke sníţení výsledku hospodaření po 

zdanění o částku 248 000 Kč. Zároveň dojde ke sníţení ostatních aktiv, které 

představuje časové rozlišení nulté splátky. 

Změna č. 4: V rozvaze i VZZ se ještě projeví dvanáct měsíčních leasingových splátek 

v celkové hodnotě 636 000 Kč. Tyto splátky jsou účtovány do nákladů, z tohoto důvodu 

dojde ke sníţení výsledku hospodaření po zdanění. Také dochází ke zvýšení 

krátkodobých závazků v hodnotě 636 000 Kč. Důvodem je účtování předpisu 

leasingových splátek. Úhradou leasingových splátek závazek zaniká. 
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2.5.1.1 Výpočet ukazatelů zadluţenosti a ukazatelů rentability po pořízení 

výrobní linky formou finančního leasingu podle ČÚL 

Pořízení výrobní linky formou finančního leasingu představuje výše uvedené dopady do 

účetních výkazů společnosti. Změny se týkají i poloţek, které jsou důleţité pro výpočet 

ukazatelů rentability a ukazatelů zadluţenosti, proto jsem provedla jejich přepočet: 

Tabulka 18: Výpočet ukazatelů zadluţenosti a ukazatelů rentability 

 Výpočet Výsledek 

Celkové zadluţení 11 303 000 / 19 058 000 0,5931 ⇒ 59,31 % 

Koeficient samofinancování 7 728 000 / 19 058 000 0,4055 ⇒ 40,55 % 

ROE 371 000 / 7 728 000 0,0480 ⇒ 4,80 % 

ROS 371 000 / 9 691 000 0,0383 ⇒ 3,83 % 

Zdroj: vlastní zpracování  

V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky přepočtených ukazatelů. Pro přehlednější 

srovnání je zde uveden stav před pořízením výrobní linky a po jejím pořízení. 

Tabulka 19: Výsledky ukazatelů zadluţenosti a ukazatelů rentability  

 Celkové 

zadluţení 

Koeficient 

samofinancování 
ROE ROS 

Před pořízením 56,08 %. 43,79 % 15,75 % 14,19 % 

Po pořízení 59,31 % 40,55 % 4,80 % 3,83 % 

Zdroj: vlastní zpracování  

Pořízením výrobní linky formou finančního leasingu podle České účetní legislativy 

došlo ke zvýšení celkového zadluţení společnosti o 3,23 %. Současně se sníţí 

koeficient samofinancování o 3,24 %. Nastal také významný pokles ukazatelů 

rentability, coţ je způsobeno výrazným poklesem hospodářského výsledku po zdanění.  

Hospodářský výsledek po zdanění se sníţil o částku nákladů spojených s pořízením 

předmětu leasingu, dvanácti leasingových splátek a poměrnou část nulté splátky za 

první rok. Ukazatel rentability vlastního kapitálu poklesl o 10,95 % a ukazatel 

rentability trţeb poklesl o 10,36 %. Před pořízením se hodnoty pohybovaly výrazně nad 

oborovým průměrem, nyní se pohybují lehce pod oborovým průměrem. 
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2.5.2 Pořízení výrobní linky formou finančního leasingu podle IAS/IFRS 

Finanční leasing představuje dlouhodobý pronájem, přičemţ nájemce vykazuje jiţ od 

počátku sjednání leasingové smlouvy najatý majetek ve své rozvaze. Délka trvání 

leasingu je sjednána na podstatnou část ekonomické ţivotnosti aktiva. Nájemce má 

právo odkoupit aktivum po skončení leasingu za cenu podstatně niţší, neţ bude reálná 

hodnota k datu odkupu. 

Odpisy z pohledu nájemce 

V souladu se zásadou přednosti obsahu před formou, která je při aplikaci 

Mezinárodních účetních standardů dodrţena, bude nájemce najatý majetek odpisovat. 

Odpisy bude provádět v souladu se svými účetními pravidly pro odpisování obdobných 

aktiv. Dobu odpisování si nájemce stanoví podle předpokládané doby uţití najatého 

majetku. 

Účtování z pohledu nájemce 

Nájemce vykazuje najatý majetek jiţ od počátku sjednání leasingové smlouvy ve své 

rozvaze. Dále bude účtovat předpis a úhradu splátek nájemného. Přičemţ splátka 

nájemného je rozdělena na částku úroků a částku úmoru dluhu. Pouze částka úroků 

vstupuje do nákladů společnosti. 

Náklady, které jsou součástí pořizovací ceny výrobní linky:  

 montáţ linky 40 000 Kč 

 zprovoznění linky 45 000 Kč 

Náklady, které nejsou součástí pořizovací ceny výrobní linky: 

 náklady na zaškolení pracovníků 35 000 Kč 

Pořizovací cena = 4 140 272 + (40 000 + 45 000) = 4 225 272 Kč 

Majetek pořízený formou finančního leasingu podle Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví se oceňuje buď v reálné hodnotě majetku, nebo v současné hodnotě 

minimálních leasingových splátek, pokud je tato hodnota niţší. 

Pro výpočet současné hodnoty minimálních leasingových splátek se pouţívá následující 

vzorec: 
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Měsíční leasingová splátka činí 52 996 Kč, úroková sazba r je 3,71 % p. a. a počet 

leasingových splátek n je 60. Pro výpočet je nutné roční úrokovou sazbu přepočítat na 

měsíční. Po přepočtu je úroková sazba 0,3092 p. s. 

Výpočet současné hodnoty minimálních leasingových splátek je uveden v příloze 4. 

Po dosazení do vzorce vychází současná hodnota minimálních leasingových splátek 

2 898 183 Kč. Tato hodnota je výrazně niţší, neţ je pořizovací cena výrobní linky, která 

představuje její reálnou hodnotu. Proto pro ocenění majetku ke dni zahájení leasingu 

pouţijeme současnou hodnotu minimálních leasingových splátek, a tedy hodnotu 

2 898 183 Kč. Ve stejné výši bude i závazek vůči pronajímateli. 

Při pořízení výrobní liny formou finančního leasingu nastanou následující účetní 

operace: 

Tabulka 20: Účetní operace při pořízení výrobní linky podle IAS/IFRS 

Účetní operace  Zaúčtování Částka 

ROK 2015 

Pronájem zařízení – zařazení do rozvahy 022/479 2 898 183 Kč 

Náklady spojené s pořízením 518/321 120 000 Kč 

Splátka nájemného (leden) 479/221 44 036 Kč 

Splátka nájemného – úrok (leden) 562/221 8 960 Kč 

Odpis výrobní linky 551/082 241 524 Kč 

ROK 2016 

Splátka nájemného (leden) 479/221 45 698 Kč 

Splátka nájemného – úrok (leden) 562/221 7 298 Kč 

Odpis výrobní linky 551/082 241 524 Kč 

ROK 2017 

Splátka nájemného (leden) 479/221 47 422 Kč 

Splátka nájemného – úrok (leden) 562/221 5 574 Kč 

Odpis výrobní linky 551/082 241 524 Kč 
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ROK 2018 

Splátka nájemného (leden) 479/221 49 212 Kč 

Splátka nájemného – úrok (leden) 562/221 3 784 Kč 

Odpis výrobní linky 551/082 241 524 Kč 

ROK 2019 

Splátka nájemného (leden) 479/221 51 069 Kč 

Splátka nájemného – úrok (leden) 562/221 1 927 Kč 

Odpis výrobní linky 551/082 241 524 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle (2) 

Poznámka: účetní operace splátka nájemného se bude v kaţdém roce opakovat     

dvanáctkrát. Uvedené částky jsou ze splátkového kalendáře, který je uveden v příloze 3. 

Odpisy 

Společnost ABC, s. r. o. bude výrobní linku nadále odpisovat i po skončení leasingu. 

V souladu se standardem IAS 17 – Leasingy se najatý majetek bude odpisovat po dobu 

své ţivotnosti. Ţivotnost výrobní linky byla na základě konzultace s vedoucím výroby 

stanovena na 12 let. Odpisování tedy bude probíhat do roku 2026. 

Odpisový plán je uveden v příloze 5, přičemţ měsíční odpis byl stanoven na     

částku 20 127 Kč a roční odpis na částku 241 524 Kč. 

Pořízení výrobní linky formou finančního leasingu podle IAS/IFRS představuje 

následující dopady do účetních výkazů společnosti: 

Tabulka 21: Zachycení účetních operací ve zjednodušené rozvaze (v tis. Kč) 

AKTIVA 
výchozí 

stav 

Vzniklé změny konečný 

stav 1 2 3 4 5 

Dlouhodobý majetek 6 275 
2 898 

   
- 242 

8 931 

  DHM 6 072    8 728 

Oběţná aktiva 13 384      13 384 

Finanční majetek 2 048   - 538 - 98  1 412 

Ostatní aktiva 283      283 

Aktiva celkem 19 942      21 962 
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PASIVA výchozí 

stav 

Vzniklé změny konečný 

stav 1 2 3 4 5 

Vlastní kapitál 8 732  
-120 

 
- 98 - 242 

8 272 

  VH po zdanění 1 375   915 

  Základní kapitál 200      200 

Dlouhodobé závazky 1 202 2 898  - 538   3 562 

Krátkodobé závazky 4 419  120    4 539 

Bankovní úvěry 3 492      3 492 

Pasiva celkem 19 942      21 962 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 22: Zachycení účetních operací ve zjednodušeném výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 
výchozí 

stav 

Vzniklé změny konečný 

stav 1 2 3 4 5 

Trţby celkem 9 691      9 691 

  Výkony 23 369      23 369 

  Sluţby  8 345  120    8 465 

  Odpisy 752     242 994 

Provozní VH 1 601      1 601 

  Nákladové úroky 187    98  285 

Finanční VH - 226      - 226 

Mimořádný VH 0      0 

VH po zdanění 1 375  - 120  - 98 - 242 915 

Zdroj: vlastní zpracování 

Změna č. 1: Pořízení majetku formou finančního leasingu podle Mezinárodních 

účetních standardů se projeví zvýšením dlouhodobého hmotného majetku. Předmět 

bude uveden v rozvaze v současné hodnotě minimálních leasingových splátek, ve stejné 

hodnotě dojde také ke zvýšení dlouhodobých závazků. 

Změna č. 2: V rozvaze i VZZ se projeví náklady spojené s pořízením výrobní linky, 

které jsou v hodnotě 120 000 Kč. Nastane sníţení výsledku hospodaření po zdanění   

o tuto částku. Také dojde ke zvýšení krátkodobých závazků, opět v částce 120 000 Kč. 
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Změna č. 3: V rozvaze se dále promítne úhrada dvanácti měsíčních splátek nájemného 

v celkové hodnotě 538 000 Kč. Splátkou nájemného dochází ke sníţení dlouhodobých 

závazků. Současně dochází ke sníţení finančního majetku ve stejné hodnotě. 

Změna č. 4: V rozvaze i VZZ nastane sníţení hospodářského výsledku po zdanění   

o roční zaplacené úroky leasingové společnosti v celkové hodnotě 98 000 Kč. Současně 

dojde ke sníţení finančního majetku v rozvaze. Ve VZZ nastane naopak zvýšení 

poloţky nákladové úroky o 98 000 Kč. 

Změna č. 5: V rozvaze i VZZ dojde ke sníţení výsledku hospodaření po zdanění    

o částku ročního odpisu, tedy o 242 000 Kč. Také nastane sníţení DHM o tuto částku. 

Ve VZZ naopak dojde ke zvýšení poloţky odpisy. 

2.5.2.1 Výpočet ukazatelů zadluţenosti a ukazatelů rentability  

V následující tabulce je zobrazen výpočet ukazatelů zadluţenosti a ukazatelů rentability 

po pořízení výrobní linky formou finančního leasingu podle IAS/IFRS. 

Tabulka 23: Výpočet ukazatelů zadluţenosti a ukazatelů rentability  

 Výpočet Výsledek 

Celkové zadluţení 13 663 000 / 21 962 000 0,6221 ⇒ 62,21 % 

Koeficient samofinancování 8 272 000 / 21 962 000 0,3767 ⇒ 37,67 % 

ROE 915 000 / 8 272 000 0,1106 ⇒ 11,06 % 

ROS 915 000 / 9 691 000 0,0944 ⇒ 9,44 % 

Zdroj: vlastní zpracování  

Následující tabulka zobrazuje výsledky přepočtených ukazatelů zadluţenosti      

a ukazatelů rentability. Pro srovnání je zde uveden stav před pořízením výrobní linky  

a po jejím pořízení. 

Tabulka 24: Výsledky ukazatelů zadluţenosti a ukazatelů rentability při pořízení podle IAS/IFRS 

 Celkové 

zadluţení 

Koeficient 

samofinancování 
ROE ROS 

Před pořízením 56,08 %. 43,79 % 15,75 % 14,19 % 

Po pořízení 62,21 % 37,67 % 11,06 % 9,44 % 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Při pořízení výrobní linky formou finančního leasingu podle Mezinárodních účetních 

standardů dojde ke zvýšení celkového zadluţení o 6,13 %. Současně dojde ke sníţení 

koeficientu samofinancování o 6,12 %.  

Ukazatele rentability dosahovaly před pořízením výrobní linky poměrně vysokých 

hodnot. Po pořízení výrobní linky se ukazatel rentability vlastního kapitálu sníţil    

o 4,69 %. Ukazatel rentability trţeb se po pořízení výrobní linky sníţil o 4,75 %. I přes 

sníţení se ukazatele rentability pohybují nad doporučenými hodnotami. 

2.6 Srovnání rozdílů při pořízení výrobní linky  

V následující tabulce jsem provedla srovnání rozdílů, které vzniknou při pořízení 

výrobní linky formou finančního leasingu podle ČÚL a IAS/IFRS. 

Tabulka 25: Srovnání ukazatelů zadluţenosti a ukazatelů rentability 

 Před pořízením ČÚL IAS/IFRS 

Celkové zadluţení 56,08 %. 59,31 % 62,21 % 

Koeficient samofinancování 43,79 % 40,55 % 37,67 % 

ROA 6,9 % 1,95 % 4,17 % 

ROE 15,75 % 4,80 % 11,06 % 

ROS 14,19 % 3,83 % 9,44 % 

Zdroj: vlastní zpracování  

Ukazatele zadluţenosti 

Při pořízení výrobní linky podle Mezinárodních účetních standardů dojde 

k výraznějšímu zvýšení zadluţenosti společnosti, neţ při pořízení podle České účetní 

legislativy. Konkrétně je zadluţenost vyšší o 2,9 %. Současně je koeficient 

samofinancování niţší o 2,88 %.  

Vyšší zadluţenost je způsobena tím, ţe při pořízení podle Mezinárodních účetních 

standardů je majetek odpisován nájemcem a ten ho zařadí do své rozvahy. To způsobí 

zvýšení celkových aktiv. Současně dojde ke sníţení vlastního kapitálu, jelikoţ 

hospodářský výsledek po zdanění se sníţí o roční zaplacené úroky leasingové 

společnosti, náklady spojené s pořízením výrobní linky a částku ročního odpisu. 
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Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability výrazněji klesnou při pořízení výrobní linky formou finančního 

leasingu podle České účetní legislativy. To je způsobeno větším zatíţením 

hospodářského výsledku po zdanění.  

Hospodářský výsledek po zdanění je sníţen o náklady spojené s pořízením výrobní 

linky v hodnotě 120 000 Kč, poměrnou část nulté splátky za rok 2015 v hodnotě 

248 000 Kč a dvanáct měsíčních leasingových splátek v celkové hodnotě 636 000 Kč. 

Hospodářský výsledek po zdanění se tedy sníţí o celkovou částku 1 004 000 Kč.  

V případě pořízení výrobní linky podle Mezinárodních účetních standardů se 

hospodářský výsledek po zdanění sníţí o částku nákladů spojených s pořízením výrobní 

linky v hodnotě 120 000 Kč, roční zaplacené úroky leasingové společnosti v  hodnotě 

98 000 Kč a o částku ročního odpisu v celkové hodnotě 242 000 Kč. Hospodářský 

výsledek po zdanění se tedy sníţí o celkovou částku 460 000 Kč.  

Ukazatel ROA je tedy při pořízení výrobní linky podle České účetní legislativy    

o 2,22 % niţší, neţ v případě pořízení podle Mezinárodních účetních standardů.  

Stejně je tomu i u ostatních ukazatelů rentability ROE a ROS. Jelikoţ pro jejich výpočet 

se opět pouţívá hospodářský výsledek po zdanění, tak i tyto ukazatele výrazněji klesnou 

při pořízení výrobní linky podle České účetní legislativy. Ukazatel ROE je v tomto 

případě niţší o 6,26 % a ukazatel ROS je niţší o 5,61 %. 

     Graf 5: Ukazatele zadluţenosti ČÚL           Graf 6: Ukazatele zadluţenosti IFRS 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Společnosti ABC, s. r. o. bych na základě výsledků, ke kterým jsem dospěla      

v analytické části bakalářské práce, doporučila zavedení Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví.  

Pro zavedení Mezinárodních účetních standardů shledávám následující důvody: 

3.1 Působení na zahraničním trhu 

Jedním z důvodů pro zavedení Mezinárodních standardů účetního výkaznictví je, ţe 

společnost ABC, s. r. o. má zákazníky z celého světa. Zavedení Mezinárodních účetních 

standardů by jí pomohlo se více prosadit na zahraničním trhu. Účetní výkazy 

společnosti by se staly srovnatelné pro větší počet uţivatelů. Srovnatelnost účetních 

výkazů by společnosti mohla pomoci k získání většího mnoţství zakázek. 

Dalším důvodem pro doporučení Mezinárodních standardů účetního výkaznictví jsou 

nedostatky v České účetní legislativě. 

3.2 Úprava leasingu podle České účetní legislativy 

Za výraznou nevýhodu při účtování leasingu podle České účetní legislativy povaţuji, ţe 

není stanoven závazný způsob účtování ani pro pronajímatele, ani pro nájemce. Při 

účtování leasingových operací je tedy moţné postupovat dvěma způsoby: 

 účtovat o jednotlivých splátkách nájemného, při němţ ale v rozvaze není 

vykazován ani majetek, který je předmětem leasingu, ani závazek vůči 

leasingové společnosti, nebo 

 účtovat o celkové částce nájemného podle nájemní smlouvy na počátku 

nájemního vztahu, a po té částku postupně časově rozlišovat, přičemţ tento 

součet se vykáţe v rozvaze jako aktivum proti závazku z leasingu. 

Ani jeden z uvedených způsobů však není v souladu s poţadavky Mezinárodních 

účetních standardů, a tedy nesplňuje nároky standardu IAS 17 – Leasingy. 
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3.3 Zatíţení hospodářského výsledku po zdanění 

Při pořízení výrobní linky formou finančního leasingu podle České účetní legislativy  

a Mezinárodních účetních standardů dochází k rozdílnému zatíţení hospodářského 

výsledku po zdanění.  

3.3.1 Česká účetní legislativa 

Při pořízení výrobní linky podle České účetní legislativy dochází k výrazně vyššímu 

zatíţení hospodářského výsledku po zdanění společnosti ABC, s. r. o. Celkově se 

hospodářský výsledek sníţí o částku 1 004 000 Kč.  

3.3.2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

V případě pořízení výrobní linky podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví  

se hospodářský výsledek po zdanění v prvním roce sníţí o celkovou částku 460 000 Kč.   

Celkový rozdíl v zatíţení hospodářského výsledku po zdanění tedy činní 544 000 Kč.  

Podrobně jsou částky, o které se sníţí hospodářský výsledek po zdanění, uvedeny 

v kapitole 2.6 Srovnání rozdílů při pořízení výrobní linky. 

3.4 Postup při zavedení Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví 

Pokud by se společnost ABC, s. r. o. rozhodla pro vykazování majetku v souladu    

s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví, znamenalo by to pro ni zavedení 

druhého okruhu účetnictví.  

Společnost ABC, s. r. o. by postupovala podle standardu IFRS 1 – První přijetí 

mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Tento standard obsahuje instrukce, 

jakým způsobem by měla účetní jednotka postupovat, při sestavování první účetní 

závěrky podle Mezinárodních účetních standardů. 

Cílem tohoto standardu je zajistit, aby první účetní závěrka účetní jednotky podle IFRS 

i mezitímní účetní výkazy obsahovaly informace, které jsou pro uţivatele transparentní 

a srovnatelné v rámci všech prezentovaných období.  
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Vykazování a oceňování (Odstavec 6 - 10) 

Účetní jednotka k datu přechodu na IFRS sestaví počáteční výkaz o finanční pozici 

podle IFRS. Tento výkaz představuje východisko pro účetnictví podle IFRS. Pouţitá 

účetní pravidla musí být v souladu se všemi IFRS účinnými ke konci jejího prvního 

období vykazovaného podle IFRS.  

Velmi důleţitá je také příloha. V příloze musí být uvedeny veškeré postupy pouţité při 

přechodu na IFRS, včetně vysvětlení jednotlivých poloţek při přechodu na IFRS.  

Účetní jednotka ve svém počátečním výkazu o finanční situaci musí vykázat všechna 

aktiva a závazky, jejichţ vykázání IFRS vyţadují. Nemůţe vykázat poloţky jako aktiva 

nebo závazky, pokud IFRS takové vykázání nepovolují. Pouţije IFRS k oceňování 

všech vykázaných aktiv a závazků.  

Všechny poloţky aktiv a závazků, které jsou uznány k vykazování, jsou oceněny 

v souladu s postupy definovanými v Koncepčním rámci IFRS a v jednotlivých 

standardech IAS/IFRS. 

Sesouhlasení (Odstavec 24a, 24b) 

Účetní jednotka má povinnost sesouhlasení vlastního kapitálu vykazovaného podle 

ČÚL a IFRS k datu přechodu na IFRS. Dále je stanovena povinnost sesouhlasení 

hospodářského výsledku vykazovaného podle ČÚL a IFRS. 

Klasifikace finančních aktiv nebo finančních závazků (Odstavec 29) 

Účetní jednotka můţe vykázat dříve rozpoznané finanční aktivum nebo finanční 

závazek buď přeceněné na reálnou hodnotu výsledkově, nebo jako realizované finanční 

aktivum.  

Reálná hodnota nebo přecenění jako domnělá pořizovací cena (Odstavec D5) 

Účetní jednotka se k datu přechodu na IFRS můţe rozhodnout ocenit určitou poloţku 

pozemků, budov a zařízení v její reálné hodnotě a tuto reálnou hodnotu pouţít jako 

domnělou pořizovací cenu k tomuto datu. 
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Leasingy (Odstavec D9) 

Účetní jednotka můţe pouţít přechodná ustanovení IFRIC 4 – Určení, zda ujednání 

obsahuje leasing. Prvouţivatel tak můţe zjistit, jestli ujednání k datu přechodu na IFRS 

obsahuje leasing. Dále musí účetní jednotka správně rozhodnout, zda se jedná     

o finanční leasing, nebo o operativní leasing.  

U finančního leasingu je přehodnocena pohledávka za nájemcem, časové rozlišení nulté 

splátky se rozdělí na krátkodobou a dlouhodobou část.  

Všechny uvedené kroky musí být vykázány ve vztahu k vlastnímu kapitálu. Hodnotí se 

vliv na výsledek hospodaření. Proto je nutné při harmonizaci pořízení výrobní linky 

formou finančního leasingu vyjádřit rozdíly, které se projeví v rozvaze a výkazu zisku  

a ztráty.  

Tabulka 26: Analýza rozdílů pořízení výrobní linky formou finančního leasingu (v Kč) 

 
Změny 

ČÚL  

Změny 

IFRS  

Konečný 

zůstatek 

ČÚL 

Konečný 

zůstatek 

IFRS 
Rozdíl  

DHM 0  2 656 659  6 275 000 8 931 000 - 2 656 659  

Finanční 

majetek 
- 1 878 034  - 635 952  170 000 1 412 000 1 242 082  

Ostatní aktiva 993 666  0  1 214 000 283 000 993 666  

Dlouhodobé 

závazky 
0  2 360 675  1 202 000 3 562 000 2 360 675  

Krátkodobé 

závazky 
120 000  120 000  4 539 000 4 539 000 0  

Sluţby 1 004 368  120 000  9 349 000 8 465 000 884 368  

Odpisy 0  241 524 č 752 000 994 000 - 241 524  

Nákladové 

úroky 
0  98 444  187 000 285 000 - 98 444  

VH po zdanění 371 000  915 000  371 000 915 000 - 544 000  

Zdroj: vlastní zpracování  

Tato tabulka představuje konečné shrnutí rozdílů, které vzniknou při oceňování 

dlouhodobého hmotného majetku podle České účetní legislativy a Mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví. Konečné zůstatky představují stav po prvním roce 

pořízení výrobní linky formou finančního leasingu. 
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V případě pořízení výrobní linky podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

je majetek zařazen na účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí.  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

Poloţka samostatné movité věci a soubory movitých věcí je podle České účetní 

legislativy oceněna na částku 1 102 000 Kč. V případě provedení úprav v souladu    

s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví by společnost mohla zahrnout do 

ocenění tohoto majetku: 

 majetek pořízený formou finančního leasingu (výrobní linka v hodnotě 

2 898 183 Kč), 

 náklady na generální opravy 186 000 Kč, 

 náklady na náhradní díly 115 000 Kč. 

Ocenění poloţky samostatné movité věcí a soubory ovitých věcí je v případě ocenění 

podle Mezinárodních účetních standardů o 3 199 183 vyšší.  

Účetní jednotka bude takto postupovat u všech ostatních aktiv a závazků, u kterých 

vznikají rozdíly mezi Českou účetní legislativou a Mezinárodními standardy účetního 

výkaznictví. 

3.4.1 Výhody a nevýhody zavedení Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví 

Zavedení Mezinárodních standardů účetního výkaznictví představuje pro společnost 

ABC, s. r. o. mnoho výhod. Ovšem tento návrh samozřejmě představuje také nevýhody, 

které spočívají zejména ve finanční náročnosti návrhu.  

Výhody návrhu pro společnost ABC, s. r. o. 

 moţnost rozšíření mezinárodních obchodních vztahů, 

 srovnatelnost účetní závěrky společnosti v rámci různých zemí představuje 

výhody pro investory, věřitele a obchodní partnery, 

 srovnatelnost výkaznictví zabezpečí zjednodušení provedení finančních analýz 

společnosti,  
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 podle České účetní legislativy má společnost v rozvaze podhodnocená aktiva, 

jelikoţ v rozvaze neuvádí dlouhodobý majetek, který je předmětem finančního 

leasingu, 

 v případě Mezinárodních účetních standardů nájemce vykazuje jiţ od počátku 

sjednání leasingové smlouvy najatý majetek ve své rozvaze, coţ přispívá 

k naplnění zásady „True and Fair View“, 

 nájemce provádí odpisy předmětu leasingu od počátku sjednání leasingové 

smlouvy,  

 při hodnocení finanční situace nemusí společnost upravovat jednotlivé poloţky 

v rozvaze, 

 výrazně niţší zatíţení hospodářského výsledku po zdanění. 

Nevýhody návrhu pro společnost ABC, s. r. o. 

 finanční náročnost zavedení Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, 

 vedení druhého okruhu účetnictví,  

 zvýšení nároků na administrativu, 

 pro účely stanovení základu daně nelze pouţít Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví, je nutné postupovat dle České účetní legislativy. 

Předpokládané náklady návrhu 

Zavedení Mezinárodních standardů účetního výkaznictví představuje zejména tyto 

náklady pro společnost ABC, s. r. o.: 

 Náklady na kvalifikaci pracovníků – cena vzdělávacích kurzů na zavedení IFRS  

se pohybuje kolem 6 000 Kč na osobu, 

 Mzdové náklady (noví zaměstnanci, zvýšení mezd stávajícím zaměstnancům), 

 Náklady na poradenství s implementací Mezinárodních účetních standardů, 

 IT náklady (rozšíření a přizpůsobení účetního softwaru), 

 Materiálové náklady (např. literatura, předplatné apod.). 

 

Předpokládané náklady na zavedení Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

byly odborným odhadem stanoveny na částku 45 000 Kč.  
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá komparací vykazování a oceňování dlouhodobého 

hmotného majetku podle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví. 

Srovnání jsem provedla na konkrétním dlouhodobém hmotném majetku, který byl 

pořízen formou finančního leasingu. Jednalo se o výrobní linku, kterou společnost 

ABC, s. r. o. plánuje pořídit z důvodu rozšíření výroby. 

V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala zejména charakteristikou 

finančního leasingu, abych získala potřebné informace pro zpracování analytické části 

bakalářské práce. Také jsem zmínila další významné formy leasingu, jako například 

operativní leasing, sale-and-lease-back, maintenance-leasing, subleasing, apod. 

V analytické části bakalářské práce jsem se nejdříve věnovala zjištění základních 

informací o hospodářské situaci společnosti. Vypočtené hodnoty jsem porovnávala   

s oborovými průměry, které jsou dostupné na stránkách Ministerstva průmyslu     

a obchodu. Následně jsem se věnovala posouzení dopadů oceňování a vykazování 

dlouhodobého hmotného majetku do účetních výkazů společnosti a vlivu na výsledek 

hospodaření společnosti ABC, s. r. o.  

Na základě výsledků, ke kterým jsem dospěla v analytické části bakalářské práce, bych 

společnosti ABC, s. r. o. doporučila zavedení Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví. Pro jejich zavedení jsem shledala několik důvodů.  

Mezi hlavní důvody patří, ţe společnost jiţ působí na zahraničním trhu.  Při zavedení 

Mezinárodních účetních standardů by se její výkazy staly srovnatelné pro větší počet 

uţivatelů, coţ by společnosti mohlo pomoci získat další zakázky.  

Dalším důvodem jsou nedostatky v České účetní legislativě. Jelikoţ Česká účetní 

legislativa nestanovuje závazný způsob účtování leasingu ani pro pronajímatele, ani pro 

nájemce.  

Nájemce ve své rozvaze neuvádí dlouhodobý majetek, který je předmětem leasingu, 

nemůţe také provádět jeho odpisy. Výsledkem je, ţe společnost má v rozvaze 
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podhodnocená aktiva. Tímto je tedy porušena zásada věrného a poctivého zobrazení 

skutečnosti.  

Dalším důvodem je, ţe v případě vykazování podle Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví dochází k výrazně niţšímu zatíţení hospodářského výsledku po zdanění. 

V případě pořízení výrobní linky, kterému jsem se věnovala v této bakalářské práci, je 

rozdíl v zatíţení hospodářského výsledku podle České účetní legislativy       

a Mezinárodních účetních standardů 544 000 Kč. 

Po shrnutí všech důvodů pro zavedení Mezinárodních účetních standardů ve společnosti 

ABC, s. r. o. jsem na konci návrhové části bakalářské práce shrnula i výhody     

a nevýhody, které jsou s tímto návrhem spojené.  

Mezi hlavní nevýhodu bezesporu patří finanční náročnost na zavedení Mezinárodních 

účetních standardů. Celkové předpokládané náklady pro společnost byly odborným 

odhadem stanoveny na částku 45 000 Kč.  

Na základě poznatků zjištěných v teoretické části bakalářské práce a na základě 

srovnání, které jsem provedla v analytické části bakalářské práce lze konstatovat, ţe 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví se od České účetní legislativy 

v problematice finančního leasingu výrazně odchylují. Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví však povaţuji za objektivnější, jelikoţ při jejich aplikaci je dodrţena zásada 

věrného a poctivého zobrazení skutečnosti. 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví začínají i v České republice zaujímat stále 

významnější postavení. Zákon o účetnictví jiţ obsahuje úpravu jejich pouţití          

u společností, které jsou emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na 

evropském regulovaném trhu. Také upravuje pouţití Mezinárodních účetních standardů 

u konsolidujících účetních jednotek. Dá se tedy očekávat, ţe řešení obsaţená     

v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví budou stále častěji zakomponována 

do České účetní legislativy. 
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EU – Evropská unie 

IAS/IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

ROA – rentabilita celkových aktiv 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

ROS – rentabilita trţeb 

VH – výsledek hospodaření  

VZZ – výkaz zisku a ztráty 

ZoÚ – Zákon o účetnictví 
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SEZNAM POUŢITÝCH ÚČTŮ 

022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku      

082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 

221 – Bankovní účty 

321 – Závazky z obchodních vztahů 

381 – Náklady příštích období 

479 – Jiné dlouhodobé závazky 

518 – Ostatní sluţby 

551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

562 – Úroky 

75x – Majetek  
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I 

 

Příloha 1: Zjednodušená výchozí rozvaha (v tis. Kč) 

AKTIVA 2013 2012 

Dlouhodobý majetek 6 275 370 

  Dlouhodobý nehmotný majetek 202 - 

  Dlouhodobý hmotný majetek 6 072 370 

  Dlouhodobý finanční majetek - - 

Zásoby 4 649 4 395 

Dlouhodobé pohledávky 1 224 368 

Krátkodobé pohledávky 5 180  3 794 

Finanční majetek 2 048 898 

Ostatní aktiva 283 119 

Aktiva celkem 19 942 10 133 

   

PASIVA   

  Základní kapitál 200 200 

  Výsledek hospodaření po zdanění 1 375 403 

  Fondy 495 120 

Vlastní kapitál 8 732 3 602 

Dlouhodobé závazky 1 202 272 

Krátkodobé závazky 4 419 3 663 

Bankovní úvěry a výpomoci 3 492 1 855 

Ostatní pasiva 27 18 

Pasiva celkem 19 942 10 133 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

II 

 

Příloha 2: Zjednodušený výchozí výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 2013 2012 

  Trţby celkem 9 691 2 928 

  Výkony 23 369 17 305 

  Výkonová spotřeba 16 967 10 111 

  Sluţby  8 345 5 022 

Přidaná hodnota  7 748 5 100 

  Osobní náklady 4 212 2 835 

  Odpisy 752  813 

  Změna stavu rezerv a opravných poloţek - 204 342 

  Ostatní provozní náklady 1 472 502 

  Ostatní provozní výnosy 85 135 

Provozní výsledek hospodaření 1 601 743 

  Nákladové úroky 187 188 

  Ostatní finanční výnosy 121 70 

  Ostatní finanční náklady 160 222 

Finanční výsledek hospodaření - 226 - 340 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 375 403 

  Daň z příjmů 0 0 

Výsledek hospodaření po zdanění 1 375 403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

III 

 

Příloha 3: Splátkový kalendář při pořízení výrobní linky formou finančního leasingu  

          

Cena pořízení 4 140 272 Kč 

Nultá splátka 30 % 1 242 082 Kč 

Výše leasingu 2 898 190 Kč 

Navýšení 281 570 Kč 

Celkem 3 179 760 Kč 

Anuita (splátka) 52 996 Kč 

Počet let 5 

Úroková sazba 3,71 % p. a. 

 

Období Anuita (v Kč) 
Z toho 

Zůstatek 

dluhu (v Kč) Úrok (v Kč) Úmor dluhu 

(v Kč) 

0    2 898 190 

1 52 996 8 960,24 44 035,76 2 854 154 

2 52 996 8 824,09 44 171,91 2 809 982 

3 52 996 8 687,53 44 308,47 2 765 674 

4 52 996 8 550,54 44 445,46 2 721 229 

5 52 996 8 413,13 44 582,87 2 676 646 

6 52 996 8 275,30 44 720,70 2 631 925 

7 52 996 8 137,03 44 858,93 2 587 066 

8 52 996 7 998,35 44 997,65 2 542 068 

9 52 996 7 859,22 45 136,78 2 496 931 

10 52 996 7 719,68 45 276,32 2 451 655 

11 52 996 7 579,70 45 416,30 2 406 239 

12 52 996 7 439,29 45 556,71 2 360 682 

13 52 996 7 298,44 45 697,56 2 314 984 

14 52 996 7 157,16 45 838,84 2 269 145 

15 52 996 7 015,44 45 980,56 2 223 164 

16 52 996 6 873,28 46 122,72 2 177 041 

17 52 996 6 730,69 46 265,31 2 130 776 

18 52 996 6 587,65 46 408,35 2 084 368 

19 52 996 6 444,17 46 551,83 2 037 816 



   

IV 

 

20 52 996 6 300,25 46 695,75 1 991 120 

21 52 996 6 155,88 46 840,12 1 944 280 

22 52 996 6 011,07 46 984,93 1 897 295 

23 52 996 5 865,80 47 130,20 1 850 165 

24 52 996 5 720,09 47 275,91 1 802 889 

25 52 996 5 573,93 47 422,07 1 755 467 

26 52 996 5 427,32 47 568,68 1 707 898 

27 52 996 5 280,25 47 715,75 1 660 182 

28 52 996 5 132,73 47 863,27 1 612 319 

29 52 996 4 984,75 48 011,25 1 564 308 

30 52 996 4 836,32 48 159,68 1 516 148 

31 52 996 4 687,42 48 308,58 1 467 839 

32 52 996 4 538,07 48 457,93 1 419 381 

33 52 996 4 388,25 48 607,75 1 370 773 

34 52 996 4 237,97 48 758,03 1 322 015 

35 52 996 4 087,23 48 908,77 1 273 106 

36 52 996 3 936,02 49 059,98 1 224 046 

37 52 996 3 784,34 49 211,66 1 174 834 

38 52 996 3 632,20 49 363,80 1 125 470 

39 52 996 3 479,58 49 516,42 1 075 954 

40 52 996 3 326,49 49 669,51 1 026 284 

41 52 996 3 172,93 49 823,07 976 461 

42 52 996 3 018,89 49 977,11 926 484 

43 52 996 2 864,38 50 131,62 876 352 

44 52 996 2 709,39 50 286,61 826 065 

45 52 996 2 553,92 50 442,08 775 623 

46 52 996 2 397,97 50 598,03 725 025 

47 52 996 2 241,54 50 754,46 674 271 

48 52 996 2 084,62 50 911,38 623 360 

49 52 996 1 927,22 51 068,78 572 291 

50 52 996 1 769,33 51 222,67 521 068 

51 52 996 1 610,97 51 385,03 469 683 

52 52 996 1 452,10 51 543,90 418 139 



   

V 

 

53 52 996 1 292,75 51 703,25 366 436 

54 52 996 1 132,90 51 863,10 314 573 

55 52 996 972,55 52 023,45 262 550 

56 52 996 811,72 52 184,28 210 366 

57 52 996 650,38 52 345,62 158 020 

58 52 996 488,55 52 507,45 105 513 

59 52 996 326,21 52 669,79 52 843 

60 52 996 163,37 52 842,63 0 

 

  



   

VI 

 

Příloha 4: Výpočet současné hodnoty minimálních leasingových splátek 

Období  
Současná hodnota minimálních 

leasingových splátek 

1 52 832,6590 Kč 

2 52 669,8215 Kč 

3 52 507,4859 Kč 

4 52 345,6506 Kč 

5 52 184,3141 Kč 

6 52 023,4748 Kč 

7 51 863,1313 Kč 

8 51 703,2820 Kč 

9 51 543,9253 Kč 

10 51 385,0599 Kč 

11 51 226,6840 Kč 

12 51 068,7963 Kč 

13 50 911,3953 Kč 

14 50 754,4793 Kč 

15 50 598,0471 Kč 

16 50 442,0969 Kč 

17 50 286,6274 Kč 

18 50 131,5371 Kč 

19 49 977,1245 Kč 

20 49 823,0881 Kč 

21 49 669,5265 Kč 

22 49 516,4382 Kč 

23 49 363,8217 Kč 

24 49 211,6756 Kč 

25 49 059,9984 Kč 

26 48 908,7888 Kč 

27 48 758,0451 Kč 

28 48 607,7661 Kč 

29 48 457,9503 Kč 

30 48 308,5962 Kč 

31 48 159,7026 Kč 



   

VII 

 

32 48 011,2676 Kč 

33 47 863,2903 Kč 

34 47 715,7691 Kč 

35 47 568,7025 Kč 

36 47 422,0892 Kč 

37 47 275,9278 Kč 

38 47 130,2168 Kč 

39 46 984,9550 Kč 

40 46 840,1409 Kč 

41 46 695,7732 Kč 

42 46 551,8504 Kč 

43 46 408,3711 Kč 

44 46 265,3342 Kč 

45 46 122,7380 Kč 

46 45 980,5814 Kč 

47 45 838,8629 Kč 

48 45 697,5812 Kč 

49 45 556,7350 Kč 

50 45 416,3228 Kč 

51 45 276,3435 Kč 

52 45 136,7956 Kč 

53 44 997,6777 Kč 

54 44 858,9887 Kč 

55 44 720,7271 Kč 

56 44 582,8917 Kč 

57 44 445,4812 Kč 

58 44 308,4940 Kč 

59 44 171,9291 Kč 

60 44 035,7851 Kč 

Součet 2 898 183 Kč 

  



   

VIII 

 

Příloha 5: Odpisový plán při pořízení výrobní linky formou finančního leasingu podle IFRS 

Účetní rovnoměrné odpisy 

Pořizovací cena výrobní linky 2 898 183 Kč 

Doba odpisování: 12 let 

Roční odpis: 241 524 Kč 

Měsíční odpis: 20 127 Kč 

 

Rok Roční odpis Zůstatková cena 

2015 241 524 Kč 2 656 659 Kč 

2016 241 524 Kč 2 415 135 Kč 

2017 241 524 Kč 2 173 611 Kč 

2018 241 524 Kč 1 932 087 Kč 

2019 241 524 Kč 1 690 563 Kč 

2020 241 524 Kč 1 449 039 Kč 

2021 241 524 Kč 1 207 515 Kč 

2022 241 524 Kč 965 991 Kč 

2023 241 524 Kč 724 467 Kč 

2024 241 524 Kč 482 943 Kč 

2025 241 524 Kč 241 419 Kč 

2026 241 419 Kč 0 Kč 

 

 

 

 


