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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá analýzou rozdílů ve vykazování finančního leasingu dle 

české účetní legislativy a dle IFRS/IAS. Samostatnou částí bakalářské práce je aplikace 

zjištěných teoretickým poznatků na konkrétní praktický příklad a vyhodnocení jejich 

vlivu na hospodářský výsledek.  

 

ANNOTATION 

The bachelor’s thesis analyses the issues differences in the financial lease recognition 

under the Czech Accounting Standards and under IFRS/IAS. Single part of this 

bachelor´s thesis is devoted to concrete application and evaluation of impacts of these 

differences on profit of the company. 
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Úvod 

Svět již není striktně rozdělen na samostatná území hranicemi, ale dochází postupně 

k propojování států, hlavně propojování ekonomických světů. Ekonomiky jednotlivých 

zemí se navzájem ovlivňují, a proto je nezbytné vytvořit jednotné spolehlivé 

ekonomické prostředí. V zájmu tohoto prostředí se ocitá i účetnictví a jeho 

harmonizace. Základním úkolem při harmonizaci účetnictví a finančního výkaznictví je 

srozumitelnost, přehlednost, srovnatelnost a standardizovanost. Systémy účetního 

výkaznictví se pomalu začaly sjednocovat, ale stále zde přetrvává mnoho významných 

odlišností. Mezi pravidly vykazování účetních informací podle české právní úpravy a 

Mezinárodních standardů finančního výkaznictví existují také podstatné rozdíly. 

Největší rozdíly jsou v oblasti vykazování finančního leasingu. Účetnictví se musí 

chápat jako součást systému, nikdy nepůsobí izolovaně, je ovlivňováno spoustou vlivů 

působících v jeho okolí, jako jsou zákony a legislativní podmínky daného státu. 

Cílem mé bakalářské práce je vymezení vlivu rozdílů ve vykazování finančního 

leasingu dle české účetní legislativy a dle IFRS/IAS na hospodářském výsledku účetní 

jednotky.  

Pro naplnění cíle své bakalářské práce nejdříve teoreticky popíši vykazování dle české 

účetní legislativy, konkrétně se zaměřím na vykazování finančního leasingu. Další 

kapitola bude věnována daňovým aspektům finančního leasingu, které musí být brány 

v potaz při vykazování finančního leasingu, protože daňová a účetní stránka jsou silně 

provázány. V další kapitole se zaměřím na harmonizaci světového účetnictví. 

Nejpodrobněji se budu věnovat vykazování finančního leasingu dle Mezinárodních 

standardů finančního výkaznictví a zvláště pak standardu IAS 17 – Leasingy. 

Teoretické poznatky nabyté v prvních třech kapitolách budu aplikovat v praktické části. 

Na konkrétní smlouvě o finančním leasingu budu zjišťovat rozdíly, které vzniknout při 

vykazování dle české legislativy a dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. 

V rámci praktické části své bakalářské práce také poukážu na rozdíl daňové povinnosti, 

který přináší česká daňová legislativa v souvislosti s úpravou hospodářského výsledku 

získaného vykazováním dle IFRS/IAS.  

 

9 

 



1 Účetní a ekonomická podstata finančního leasingu 

Pojem leasing pochází z anglického slova „lease“, které v překladu znamená pronájem, 

resp. smlouvu o pronájmu. Leasing tedy neznamená nic jiného, než pronájem (nájem) 

hmotných či nehmotných věcí či práv. Pronajímatel je osoba, která majetek pronajímá a 

je jeho právním (faktickým) vlastníkem, majetek zůstává po celou dobu nájmu v jeho 

vlastnictví. Pronajímatel poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění nájemci právo 

danou věc či právo po dobu nájmu používat. Nájemce je tudíž ekonomickým 

vlastníkem. (10) 

Podnik, podnikatel ale i soukromá fyzická osoba stojí velmi často před zásadním 

ekonomickým rozhodnutím, zda majetek pořídit za hotové, nebo raději pořízení 

financovat formou úvěru či si majetek pronajmout. Mnohdy je pro ně pořízení na úvěr 

či za hotové peníze nevýhodné nebo dokonce nereálné. Nereálnost a nevýhodnost 

spočívá v nedostatku finančních prostředků na pořízení finančně náročnějších aktiv.(4) 

Úvahy o financování prostřednictvím finančního leasingu patří v podnicích ke 

strategickým a závažným rozhodnutím.(3) 

1.1 Základní pojmy 

Ve své bakalářské práci budu používat některé pojmy, které by měli být vysvětleny, pro 

lepší porozumění celé práci. 

Operativní leasing 

Operativním leasingem jsou to všechny ostatní druhy leasingu, které nelze považovat za 

finanční leasing. Při operativním leasingu dochází k vrácení pronajatého majetku 

pronajimateli. Doba pronájmu formou operativního leasingu je kratší než doba 

ekonomické životnosti pronajatého majetku. Náklady spojené s údržbou, opravami či 

servisními službami hradí pronajimatel. (10) 

Finanční leasing 

Finančním leasingem se obecně rozumí pronájem, u něhož dochází po skončení doby 

pronájmu k odkupu najaté věci nájemcem. Místo pojmu finanční leasing se často 

v českých daňových předpisech setkáváme s pojmem finanční pronájem (zákon 
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č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, dále jen zákon o DPH) nebo 

finanční pronájem s následnou koupí najaté věci (zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu v platném znění, dále jen zákon o daních z příjmu). 

Definice finančního pronájmu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se 

nalézá v §4 odst. 3 písm. g). Toto ustanovení finanční pronájem charakterizuje jako 

„…přenechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání podle smlouvy o finančním 

pronájmu, pokud si strany v této smlouvě sjednají, že uživatel je oprávněn nebo povinen 

nabýt zboží nebo nemovitost, která je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou 

posledního závazku ze smlouvy.“(12) 

Tento druh pronájmu je dlouhodobější než leasing operativní. Doba pronájmu se u 

finančního leasingu obvykle kryje s dobou ekonomické životnosti pronajímaného 

majetku. V případě finančního leasingu pronajímatel většinou přenáší na nájemce i 

povinnosti spojené s údržbou, opravami a servisními službami pronajatého majetku.  

Finanční leasing, přesto že je řazen mezi vztahy nájemní, představuje svým způsobem 

specifickou formu pořízení majetku. Předmět nájmu (typ, značku) a pronajímatele si 

vybírá nájemce. Dodavatel pronajímané věci může být pronajímatel, externí dodavatel 

nebo i sám nájemce (v případech tzv. zpětného finančního leasingu). (2) 

Leasingový pronajímatel 

Leasingový pronajímatel je vlastník aktiva (ve většině případů vybraného nájemcem), 

který za úplatu toto aktivum poskytuje nájemci dle podmínek stanovených v leasingové 

smlouvě. 

Leasingový nájemce 

Leasingový nájemce je fyzická nebo právnická osoba, která má za úplatu právo užívat 

aktivum dle podmínek v leasingové smlouvě.  

Cena leasingu 

Cenou leasingu je leasingová cena, která je obvykle placena v pravidelných splátkách 

(měsíčních, čtvrtletních, příp. ročních). Leasingová cena placena nájemcem 

pronajímateli zahrnuje jednak postupné splátky pořizovací ceny majetku, leasingovou 
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marži pronajímatele (leasingové společnosti) a ostatní náklady pronajímatele spojené 

s pronajatým majetkem, které jsou v rámci leasingových splátek přesouvány na nájemce 

(jedná se zejména o úroky z úvěru, který si leasingová společnost bere na pořízení 

majetku, který poté pronajímá nájemci, případné poplatky bance za vedení úvěrových 

účtů, jiné správní náklady spojené s leasingem atd.). Celková leasingová cena je 

součtem jednotlivých splátek.(10) 

Leasingová smlouva 

Pojem Leasingová smlouva český právní řád nezná, proto se při sepisování 

leasingových smluv postupuje částečně dle § 273 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního 

zákoníku a částečně dle pravidel vytvořených Českou leasingovou a finanční asociací. 

Leasingová smlouva upravuje vztahy mezi leasingovým nájemcem a leasingovým 

pronajímatelem.(10) 

Leasingová způsobilost 

Leasingovou způsobilostí se rozumí schopnost aktiva být pronajato. Tato schopnost je 

definována splněním kriterií, která jsou především: 

 předmět leasingu musí být samostatný celek, 

 musí být možné k předmětu získat vlastnická práva, 

 musí existovat možnost předmět odepisovat, 

 životnost předmětu musí být střednědobá až dlouhodobá, 

 předmět musí být dobře zpeněžitelný.(10) 

1.2 Ekonomické důvody pořízení formou finančního leasingu 

Pro některé podniky, podnikatele a soukromé osoby neexistuje jiná volba než pořídit si 

dlouhodobý majetek formou finančního leasingu. Nemají momentálně tolik finančních 

prostředků, aby mohli majetek pořídit za hotové.  

Za jeden z hlavních ekonomických důvodů uzavírání smluv o finančním leasingu bylo 

dříve možno považovat rychlejší promítnutí hodnoty věcí do daňových nákladů 
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faktického pořizovatele majetku (nájemce) oproti formě klasického pořízení majetku a 

následného uplatňování daňových odpisů. Vzhledem k legislativním změnám účinným 

počínaje 1. lednem 2008 však tuto výhodu smlouvy uzavírané nově již ztratily. Za 

stěžejní důvod pořizování majetku prostřednictvím finančního leasingu lze tedy 

v současné době považovat možnost pořízení majetku bez nutnosti jednorázového 

vynaložení potřebných finančních prostředků.(2) 

1.3 Výhody a nevýhody finančního leasingu 

Jednou z hlavních výhod pořízení majetku formou finančního leasingu je její 

administrativní nenáročnost, ve srovnání například s pořízením majetku na úvěr. 

K sepsání leasingové smlouvy je obvykle vyžadována účetní závěrka minulého účetního 

období a v některých případech i mezitímní účetní závěrka aktuálního období. Zajištění 

je vyžadováno většinou jen u smluv s vysokou leasingovou hodnotou. Další 

administrativní výhodu je možno nalézt u leasingových smluv na dopravní prostředky. 

S pořízením dopravního prostředku se váže povinnost zajistit si povinné ručení. 

Leasingové společnosti do leasingových smluv stále častěji zahrnováno povinné ručení 

a v některých případech i havarijní pojištění. Výhodou je ušetřený čas, který by byl 

stráven vyřizováním těchto doplňkových služeb, a navíc je povinné ručení a havarijní 

pojištění poskytované leasingovou společností za výhodnějších podmínek než jsou 

podmínky běžných pojišťoven. (1) (10) 

Administrativní náročnost zřízení úvěru je obvykle vyšší a to i přes to, že poslední 

dobou jsou banky a úvěrové instituce tlačeny konkurencí leasingových společností 

k zjednodušení administrativy při zřízení úvěru. Ale stále je například požadavek 

k zajištění úvěru vyšší, než je tomu u finančního leasingu. Samozřejmě za to může fakt, 

že v případě finančního leasingu je pronajímané aktivum po celou dobu „poskytnutí 

úvěru“ ve vlastnictví leasingové společnosti. Koupí na úvěr se předmět okamžitě stává 

majetkem kupujícího. Banka je tudíž v nevýhodě oproti leasingové společnosti, jelikož 

poskytuje úvěr na majetek, který nebude nikdy v jejím vlastnictví. Tato skutečnost ji 

nutí k zřízení zástavního práva k majetku, pokud vhodným majetkem klient disponuje, 

nebo musí požadovat od klienta ručitele. To samozřejmě svědčí o složitější 

administrativě. (3) (10) 
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Nevýhodu finančního leasingu je možno spatřit v možnosti volně disponovat 

s majetkem. V tomto případě je samozřejmě výhodnější pořizovat majetek na úvěr. Při 

tomto způsobu pořízení majetku se kupující v okamžiku podpisu kupní smlouvy stává 

vlastníkem majetku, kdežto v případě finančního leasingu je vlastníkem leasingová 

společnost. Nájemce nemůže bez souhlasu pronajímatele provádět opravy a technické 

zhodnocení. Toto omezení v případě koupi na úvěr není. (10) 
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2 Vykazování finančního leasingu dle české účetní legislativy  

Současné účetnictví se řídí novelou zákona o účetnictví, a to zákonem č. 437/2003 Sb., 

platným od 1. 1. 2004. Tato novela přiblížila české úpravu účetnictví celosvětovému 

standardu. V rámci české účetní legislativy jsou zakotveny české účetní standardy.(14) 

2.1 Účetní systém v ČR 

Relativně stabilní zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., který byl jen drobně upravován a 

v zásadě platil do roku 2000, byl pro rok 2001 změněn nepřímou novelou, jež byla 

součástí novely zákona o daních z příjmu č. 492/2000 Sb. Tato novela je odbornou 

veřejností označována jako „malá novela“ a přinesla především změny v návaznosti na 

změny v obchodním právu a na zákon o daních z příjmu. Zákonem č. 353/ 2001 Sb. 

byla provedena další novelizace zákona o účetnictví. Druhá ze zmíněných novel byla 

poměrně rozsáhlá a je označována jako „velká novela“. Po těchto novelách byla 

v zásadě změněna veškerá ustanovení zákona o účetnictví. Ne vždy měly změny i 

podstatnější věcné dopady, mnohde se v rámci platných zásad pro vedení účetnictví 

pouze upřesňovaly formulace. Další zásadní novela zákona o účetnictví byla provedena 

zákonem č. 437/2003 Sb. a přinesla podstatné změny v systému účetnictví, neboť od 

roku 2004, kdy vstoupila v platnost, upravuje pouze účetnictví vedené bilanční 

metodou, tj. formou podvojných zápisů. Výraznou úpravou je i povinnost použití 

mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS u vybraných obchodních společností 

v návaznosti na vstup naší republiky do EU. Tyto úpravy jsou uvedeny v §19 odst. 9 a 

§23a) zákona o účetnictví. (2) (4) (5) 

2.2 Vykazování finančního leasingu 

Úprava finančního leasingu není v rámci českého právního řádu přímo konkretizována. 

Z tohoto důvodu je nutno vycházet z obecných principů daných obchodním a 

občanským zákoníkem. (2) 

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

V zákoně o účetnictví (§ 28 odst. 3) je finanční leasing definován jako poskytnutí 

majetku za úplatu do užívání, kdy je uživatel oprávněn nebo povinen v průběhu užívání 

nebo po jeho ukončení nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku. (14) 
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Při vykazování finančního leasingu je nutno dodržovat obecné zásady pro vedení 

účetnictví a držet se standardů, které byly vydány ministerstvem financí ČR. 

Obecné zásady pro vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky 

Obecné zásady pro vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky jsou obsaženy 

především v zákoně a konzistentně jsou v něm uplatněny, resp. zákon směřuje ve znění 

jednotlivých ustanovení k jejich naplnění. Prováděcí předpisy k zákonu se musí 

pohybovat v mezích zákona. (2) (5) (11) 

Obecné zásady1: 

1. Zásada věcné a časové souvislosti – při účtování o skutečnostech při vedení 

účetnictví je zakotvena v §3 odst. 1 zákona o účetnictví. Je zde promítnut tzv. 

aktuální princip při vedení účetnictví. 

Př. pokud zaplatíme nájemné na 3 roky dopředu, nemůžeme jej zaúčtovat do 

nákladů v tom roce, kdy platíme všechno, ale postupně rozúčtujeme do období, 

kam časově spadá pomocí nákladů příštích období. 

2. Zásada stálosti metod uplatněných při vedení účetnictví je popsána v § 7 

odst. 4 zákona; tamtéž jsou pojednány i výjimky z této zásady. 

3. Zásada opatrnosti, jež souvisí s oceňováním majetku a závazků a vykazováním 

hospodářského výsledku, kterou se zabývá především § 25 a § 26 zákona. 

4. Zákaz kompenzace je upraven § 7 odst. 6 zákona, tato zásada zakazuje 

vzájemný zápočet výnosů a nákladů. 

5. Zásada věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví a finanční 

situace účetní jednotky je zásadou stěžejní a je v ní dosaženo všeobecného 

mezinárodního konsensu. Není třeba dodávat, že naplnění této zásady je náročné 

a skýtá i určité možnosti variability při jejím naplňování jednotlivými účetními 

jednotkami. Zřejmě i proto je jí věnována značná pozornost v zákoně – viz 

především § 7 a § 8. 

                                                 
1 Zpracováno podle literatur (2) (5) (11) 
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České účetní standardy 

České účetní standardy byly vydány ministerstvem financí za účelem sjednocení 

používání účetních metod účetními jednotkami. České účetní standardy stanovují 

základní pravidla a postupy, která napomáhají ke zkvalitnění vedení účetnictví v účetní 

jednotce. 

České účetní standardy pro podnikatele obsahují 23 standardů. Každý jednotlivý 

standard obsahuje cíl, obsahové vymezení a postup účtování. Standardy uvádím 

v příloze č.1. (2) (11) 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Otázka vztahů finančního leasingu a jeho daňové účinnosti je upravena přímo v zákoně 

o dani z příjmu, který hovoří o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci (dále 

jen finanční leasing). Za předpokladu, že předmět finančního leasingu slouží k dosažení, 

zajištění a udržení zdanitelných příjmů nájemce, je nájemné vyplývající z tohoto 

smluvního vztahu daňově uznatelným nákladem, pokud je zařazeno ve správném 

účetním období – správně časově rozlišeno.(15) 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

Dle zákona o DPH nemá plátce nárok na odpočet daně na vstupu při pořízení osobního 

automobilu, a to i při pořízení formou finančního leasingu a při technickém zhodnocení 

osobního automobilu dle § 33 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve kterém se 

dočteme, že za technické zhodnocení se považují výdaje na dokončení nástavby, 

přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýší 

v úhrnu ve zdaňovací období 1995 částku 10 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 

1996 částku 20 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40 000 Kč.(12)  

2.2.1 Vykazování finančního leasingu u pronajimatele 

České legislativa týkající se finančního leasingu se od mezinárodních účetních 

standardů liší v základní podstatě a tou je vlastnictví pronajímaného aktiva. České 

účetní standardy ponechávají vlastnická práva pronajímateli po celou dobu nájmu až po 

zaplacení (ve většině případů symbolické) kupní ceny.(2) 
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Pronajímatel má obvykle majetek rozdělený v analytické evidenci na dlouhodobý 

hmotný majetek pronajímaný a dlouhodobý hmotný majetek vlastní. Podle faktur, 

splátkového kalendáře, výpisů z bankovního účtu a nájemní smlouvy je účtováno o 

pohledávkách za nájemcem, výnosech z pronájmu, úhradách pohledávek na bankovní 

účet nebo na pokladnu. Po ukončení nájmu účtuje pronajímatel o úhradě kupní ceny a 

vyřazení majetku z evidence. (2)  

Velmi důležitou součástí vykazování finančního leasingu u pronajímatele je řádné 

časové rozlišení přijatého nájemného, rozdělení první mimořádné splátky do výnosů 

období, do kterých časově spadají – tak, aby byla dodržena věcná a časová souvislost. 

Ve smlouvě může být určeno, že bude doba leasingu delší než doba splácení, v tomto 

případě inkasuje pronajímatel příjem, který náleží do výnosů až v příštím období. 

Částky, které časové připadají do příštího období, eviduje pronajímatel na účtu Výnosy 

příštích období. (2) (8) 

Tabulka 1: Zachycení finančního leasingu u pronajímatele 

Účtovací předpis 
Pořadí Text 

MD D 
1. Faktura přijatá za DM 042 321 
  DPH 343 321 
2. Zařazení do evidence 022 042 
3. Každoměsíční odpisy DM 551 082 
4. Přijata mimořádná splátka 221 384 
5. Řádná splátka 221 602 

6. Převod poměrné části mimořádné splátky 
do výnosů běžného období 

384 602 

7. Odpis ZC do nákladů 541 082 
8. Vyřazení z evidence 082 022 
9. Přijetí kupní ceny Předmětu nájmu 221 641 

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. (8) 

Označení účtů, které používám v bakalářské práci, je dle účtového rozvrhu v příloze. 
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Schéma 1: Zachycení účtování finančního leasingu dle českých předpisů u pronajímatele 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.2.2 Vykazování finančního leasingu u nájemce 

Nájemce účtuje o splátkách nájemného. Předmět nájmu se při podepsání smlouvy 

nestává majetkem nájemce. Majetek je veden v účetnictví nájemce jen v podrozvahové 

evidenci. Až po zaplacení kupní ceny se stává majetkem nájemce. 

Velmi důležité je při účtování o finančním leasingu i na straně nájemce dát pozor na 

správné časové rozlišení, aby nebyla porušena zásada věcné a časové souvislosti. Při 

hrazení mimořádné splátky musí tuto úhradu účtovat na účet Náklady příštích období a 

každý rok z tohoto účtu odúčtovat poměrnou část do nákladů.  

022 – Samostatné 
movité věci 

321 - Dodavatelé 042 – Pořízení DHM 

2 
1 8 

082 – Oprávky k 
SMV 343 - DPH 551 - Odpisy 

3 

384 – Výnosy 
příštích období 541 – Zůstatková 

cena prodaného DM7 
602 – Tržby za 

služby 
6 4 

221 – Bankovní 
účty 

5 641 – Tržby 
z prodeje DM 

9 

19 

 



Tabulka 2: Zachycení finančního leasingu u nájemce 

Účtovací předpis 
Pořadí Text 

MD D 

1. Úhrada Mimořádné splátky (1. zvýšená splátka, tzv. 
akontace) 

381 221 

2. Úhrada řádné splátky (každý měsíc, čtvrtletí či rok) 518 221 

3. Převod poměrné části Mimořádné splátky do nákladů 
daného období (každý rok k 31. 12.) 

518 381 

4. Úhrada kupní ceny předmětu nájmu 042 221 

5. Uvedení do užívání 022 042 
Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. (8) 

Pokud kupní cena nesplňuje hranici pro ocenění dlouhodobého majetku lze o kupní 

ceně účtovat jako o krátkodobém majetku, čili rovnou do spotřeby. Potom by 

zaúčtování uvedení do užívání neproběhlo a úhrada kupní ceny by byla účtována na 

stranu Má dáti účtu 501.(8) 

 
Schéma 2: Zachycení finančního leasingu dle českých předpisů u nájemce

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V první části schématu 2 (body 1-3) jsou znázorněny platby nájemného a na bodech 4 a 

5 je vyobrazena úhrada kupní ceny pronajímateli a převod majetku do vlastnictví 

nájemce. 

221 - Bankovní účty 518 – Ostatní služby 

381 – Náklady příštích 

období 

221 - Bankovní účty 
042 – Pořízení DHM 

2

31 

4 

5
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3 Daňové aspekty leasingu v ČR2 

Jelikož proběhla změna mezi lety 2007 a 2008 a v dnešní době jsou v běhu stále 

smlouvy, které mají datum uzavření před 31. 12. 2007, uvádím zde podmínky pro obě 

časová období. 

3.1 Podmínky finančního leasingu do 31. 12. 2007: 

U pronajímatele a nájemce jsou podmínky daňové uznatelnosti dány zákonem o dani 

z příjmu. Pro nájemce a pronajímatele jsou podmínky definovány v následujících 

odstavcích.  

Nájemce 

U nájemce je daňově uznatelným výdajem správně časově rozlišené nájemné. Aby bylo 

nájemné správně časově rozlišeno, musí splnit podmínky uvedené v § 24 odst. 4.  

Všechny smlouvy, které byly uzavřeny před tímto datem, se řídí podmínkami pro toto 

období a ty jsou následující: 

1) doba nájmu je nejméně 20% z doby odepisování dlouhodobého hmotného 

majetku, a zároveň musí být splněna podmínka: 

A) u movitých věcí minimální doba leasingu 36 měsíců, 

B) u nemovitostí minimální doba leasingu 8 let. 

 

2) Kupní cena musí být nižší nebo maximálně stejně vysoká jako by byla 

zůstatková cena vypočtená podle § 31 zákona o dani z příjmu, což je 

zůstatková cena při rovnoměrném odepisování, a zároveň musí následovat 

bezprostřední převod vlastnických práv po ukončení doby leasingu.  

Výjimka – pokud je zůstatková cena rovna nule, nemusí být tato podmínka 

dodržena. 

3) Pokud je u fyzické osoby v obchodním majetku, pak je prováděn při prodeji 

časový test 5 let, pokud je splněn, je prodej od daně osvobozen. 

 

                                                 
2 Kapitola zpracována dle literatury (15) z let 2007 a 2008 
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Pronajímatel 

U pronajímatele je správně rozlišené nájemné z finančního leasingu příjmem ke 

zdanění. Jako daňově uznatelný výdaj jsou v jeho případě brány odpisy aktiva. 

Při odepisování si pronajímatel může si vybrat způsob výpočtu odpisů dle: 

1) §31 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, rovnoměrné odepisování; 

2) §32 zákona o dani z příjmu, zrychlené odepisování. 

3) §30 odst. 4 téhož zákona, kde je stanovena možnost pronajatý hmotný 

movitý majetek formou finančního pronájmu odepisovat rovnoměrně po 

dobu trvání pronájmu. Pronajímatel si podle tohoto odstavce může odepsat 

90 % vstupní ceny, pokud doba nájmu trvá alespoň 40% doby odepisování, 

stanovené dle tabulky v prvním odstavci § 30. Pokud pronajímatel pronajímá 

aktivum delší dobu než je 40% doby odepisování, zvedá se možnost 

odepsání větší části vstupní ceny daného aktiva. S každým procentem 

zvýšení doby odepisování se zvedá o jedno procento možnost odepsání 

vstupní ceny až do výše 100 %. 

3.2  Podmínky finančního leasingu od 1. 1. 2008: 

Novela zákona o dani z příjmu k 1. 1. 2008 přinesla mnohé změny a zpřísnila pravidla 

finančního leasingu. Finanční leasing byl do této novely velmi dobrým způsobem 

pořízení dlouhodobého majetku. 

Nájemce 

Aby byl leasing z hlediska daňového uznatelný jako finanční, musí smlouva splňovat 

následující podmínky: 

1) Doba nájmu se musí rovnat době odepisování dle § 30 zákona o daních 

z příjmu. 
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Tabulka 3: Doby odepisování dle §30 zákona o daních z příjmu 

Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. (15) 

 

2) Kupní cena bude nižší nebo maximálně stejně vysoká jako by byla 

zůstatková cena při rovnoměrném odepisování a musí bezprostředně dojít 

k převodu vlastnických práv z pronajímatele na nájemce. 

Výjimka – pokud je zůstatková cena rovna nule, nemusí být tato podmínka 

dodržena. 

3) Pokud je u fyzické osoby v obchodním majetku, pak je prováděn při prodeji 

časový test 5 let, pokud je splněn, je prodej od daně osvobozen. 

 

Pronajímatel 

Pronajímatel si i v období od 1. 1. 2008 může uplatnit jako daňově uznatelné náklady 

odpisy. V tomto období může využít jen dva způsoby výpočtu odepisování, a to: 

1) dle §31 zákona o dani z příjmu, rovnoměrné odepisování, 

2) dle §32 zákona o dani z příjmu, zrychlené odepisování. 

 

Přehled minimální doby trvání finančního leasingu 

Pro přehlednost jednu z hlavních změn, dobu odepisování, shrnu do tabulek 4 a 5 na 

následující straně. 
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Tabulka 4: Doby odepisování/nájmu dlouhodobého hmotného majetku 

Majetek zařazen 
v odpisové 

skupině 

Doba 
odepisování 

majetku 

Minimální doba 
nájmu (smlouva 

uzavřena do 
31. 12. 2007) 

Minimální doba 
nájmu (majetek 
najat počínaje 

1. 1. 2008) 
1 3 roky 3 roky 3 roky 
2 5 let 3 roky 5 let 
3 10 let 3roky 10 let 

zdroj: Fišerová, 2008 (str. 106) 

Tabulka 5: Doby odepisování/nájmu nemovitostí 

Majetek 
Minimální doba nájmu 
(smlouva uzavřena do 
31. 12. 2007) 

Minimální doba nájmu 
(majetek najat počínaje  
1. 1. 2008) 

Nemovitost (jejíž odpis 
je ZDP umožněn) 

8 let 30 let 

zdroj: Fišerová, 2008 (str. 106) 

Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém 

k obvyklému užívání. Pro určení minimální doby nájmu tedy není rozhodující pouze 

okamžik uzavření leasingové smlouvy či okamžik prostého dodání pronajatého majetku, 

nýbrž okamžik předání ve stavu způsobilém k obvyklému užívání. Což například u 

automobilů je den přidělení registrační značky. 
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4 Vykazování finančního leasingu v souladu s IFRS/IAS 

Národní hranice jsou již řadu desetiletí odbourávány světovou ekonomikou – území se 

spojují nejen geograficky, politicky ale i ekonomika států dříve striktně rozdělených a 

nespolupracujících se slučuje. Světová ekonomika má stále více globální charakter. Svět 

potřebuje urychlit komunikaci, sjednotit informační systémy a zvýšit srozumitelnost a 

srovnatelnost ekonomických informací. Ekonomiky států se navzájem propojují a 

ovlivňují, a proto je nezbytné vytvořit jednotné spolehlivé ekonomické prostředí. 

V zájmu tohoto prostředí se ocitá i účetnictví a jeho harmonizace.(1) 

Evropská unie se rozšiřuje stále víc a víc a to nejen územně ale i centralizací 

rozhodovacích pravomocí. Tato skutečnost si žádá harmonizaci účetnictví na území 

Evropské unie, a to nejen pro realizaci kvalifikovaných podnikatelských rozhodnutí, ale 

i z hlediska poskytování dotací, podpor a grantů v nejrůznějších podobách.(1) 

V současné době existují 3 významné linie mezinárodní účetní harmonizace: 

 účetní směrnice Evropské unie, 

 národní účetní standardy USA – US GAAP (General Accepted Accounting 

Principles), 

 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS.(1) 

Účetní směrnice Evropské unie  

Účetnictví v Evropské unii bylo regulováno od vydání první směrnice, která se týkala 

účetnictví.  

Základ legislativy v oblasti účetnictví jsou tyto dokumenty: 

 4. směrnice Rady Evropského společenství (ES) č.78/686/EHS z 25. 6. 1978 o 

individuální účetní uzávěrce, 

 7. směrnice Rady (EHS) z 13. 6. 1983 č. 83/349/EHS o konsolidované účetní 

závěrce, 
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 směrnice Rady (EHS) č. 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 upravující účetní 

závěrky bank a ostatních finančních institucí a pojišťoven. 

Směrnice ES samozřejmě časem zastarávaly a postupně přestávaly vyhovovat potřebám 

hlubší harmonizace. 

V roce 2000 vyhlásila Evropská komise tzv. harmonizační strategii, která byla zásadní 

koncepční změnou. Evropská komise rozhodla, že by bylo absolutně neefektivní 

vytvářet nový systém standardů, když v té době byl vytvořen fungující a neustále 

zdokonalovaný soubor národních standardů. Za nástroj regulace účetnictví v Evropské 

unii byly zvoleny Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS). Předchozí 

strategie harmonizace účetnictví používání IFRS pouze umožňovala, tato strategie 

vyžaduje sestavovat konsolidovanou účetní závěrku společností registrovaných na 

evropských burzách cenných papírů v souladu s IFRS. (1) (9)  

US GAAP 

US GAAP, představují soubor národních účetních standardů USA, ale jsou významné 

pro celosvětovou harmonizaci účetnictví. Příčinou je zejména ekonomický význam a 

síla USA, ale i kvalita tohoto systému. Newyorská burza je nejvýznamnější burzou 

světa a společnosti, které chtějí na této burze kótovat své cenné papíry, musí sestavovat 

svoje účetní závěrky v souladu s US GAAP. 

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS/IAS) 

Mezinárodní účetní standardy (IAS) byly vytvářeny zhruba od roku 1973, v tomto roce 

byl založen Výbor pro tvorbu mezinárodních účetních standardů (IASC) jako nezávislá 

soukromá profesní organizace na základě dohody účetních institucí z Austrálie, Kanady, 

Francie, Německa, Japonska, Mexika, Nizozemí, Velké Británie, Irska a USA. V roce 

1983 se členy IASC staly všechny profesní organizace sdružené v Mezinárodní federaci 

účetních (IFAC). 

Činnost výboru IASC byla řízena Radou, kterou tvořilo 13 skupin zemí jmenovaných 

Radou IFAC. 
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Financování činnosti IASC: 

‐ podpory od organizací zastoupených v Radě, 

‐ příspěvky od IFAC, 

‐ příspěvky od dalších institucí (podniků, finančních institucí, účetních firem 

apod.), 

‐ výtěžkem z prodeje publikací. 

V roce 1995 byl vytvořen Poradní sbor. Poradní sbor byl složen z nejkvalifikovanějších 

odborníků působících v účetní profesi. Tento sbor připravoval roční zprávy o činnosti 

Rady, zapojoval veřejnost do práce IASC a vyhledával zdroje financování činnosti 

IASC, aniž by ohrozil nezávislost této instituce. 

Výbor pro tvorbu mezinárodních účetních standardů vydává standardy označované 

zkratkou IAS – International Accounting Standards.  

V roce 1997 byl vytvořen Stálý interpretační výbor (SIC – Standing Interpretations 

Committee). Stálý interpretační výbor měl za úkol posuzovat sporné účetní problémy, 

které byly v praxi řešeny nejednotně a k těmto problémům výbor vytvářel interpretace, 

které sjednotilo řešení problematických otázek v souladu s existujícími standardy.  

V roce 2001 nahradila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB – International 

Accounting Standards Board) Výbor pro tvorbu mezinárodních účetních standardů. 

IASB pokračuje v plně v činnosti IASC, takže pokračuje ve vydávání standardů, které 

jsou nově označovány Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS – 

International Financial Reporting Standards). Takže od vzniku Rady pro mezinárodní 

účetní standardy jsou v platnosti standardy dvojího označení a to IAS a IFRS, IAS 

zůstávají po provedených změnách stále v platnosti stále pod stejným označením a 

IFRS je postupně doplňují. V dnešní době (informace k 1. 1. 2009) je vydáno 8 

standardů IFRS a 39 IAS, IFRIC je v platnosti 16 a 11 interpretací SIC.  

Termín IFRS je používán v obecnější rovině než jen pro jednotlivé standardy, zahrnuje 

jak jednotlivé standardy, ale i interpretace (SIC a interpretace IFRIC). Je tak označován 

celý svazek, tedy všechny položky standardů. Standardy nejsou tvořeny přímo na určité 
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prostředí, na konkrétní zemi, konkrétní účetní prostředí, aby mohly být použity 

kdekoliv, byl uchován jejich nadnárodní charakter. IFRS/IAS i interpretace k nim, jsou 

jako soubor stále zkvalitňovány, aby zachytily nejlepší postupy. Standardy jsou 

souborem pravidel pro oceňování, vykazování, uznávání a zveřejňování informací o 

operacích, které jsou z hlediska účetních závěrek účetních jednotek významné. IFRS 

nedefinují přesnou účtovou osnovu, postupy účtování a detailní řešení účetních operací, 

spíše definují základní principy a metodiku. 

Stálý interpretační výbor (SIC – Standing Interpretations Committee) byl nahrazen 

v březnu 2002 Výborem pro interpretaci mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC – 

Internacional Financial Reporting Interpretations Committee). Úkolem tohoto výboru je 

formou interpretací vytvářet postupy a pravidla, které by umožňovaly jednotnou 

aplikaci IFRS v případě sporných otázek.  

V souboru IFRS je úvodní část věnována velmi důležitému Koncepčnímu rámci. 

V koncepčním rámci jsou vytyčeny základní účetní zásady a předpoklady, základní 

prvky účetní závěrky (aktiva, pasiva, vlastní kapitál, výnosy, náklady, kritéria pro 

uznání vykázání těchto prvků v účetní závěrce), definovány jednotlivé účetní kategorie, 

výchozí varianty oceňování a koncepce uchování podnikové podstaty. Standardy 

samotné obsahují konkrétní oblasti a účetní problémy. Standardy vycházejí z definic 

Koncepčního rámce. (1) (9) 

Koncepční rámec vymezuje: 

 uživatele účetní závěrky a jejich informační potřeby, 

 cíl účetní závěrky, 

 základní předpoklady sestavení účetní závěrky, 

 kvalitativní charakteristiky účetní závěrky, 

 obsah a způsob rozpoznání základních prvků, které tvoří obsah účetní závěrky, 

 koncepty oceňování, 

 pojetí kapitálu a uchování kapitálu.(1) (9) 
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4.1 IAS 17 – Leasingy 

Problematikou leasingů se zabývá standard IAS 17 – Leasingy. Standard stanovuje 

pravidla pro zobrazení operativních a finančních leasingů v účetních závěrkách 

z hlediska nájemce a pronajímatele. (1) 

Cílem standardu je: 

 odlišení finančního leasingu, který je specifickým způsobem pořízení aktiva, od 

ostatních druhů nájmu, které jsou pouhou službou umožňující používání aktiva a 

jsou označovány jako operativní; 

 stanovení postupů účetního vykazování nájmů finančních a operativních, tak aby 

byla zachována jejich věcná podstata. 

Se standardem IAS 17 souvisí interpretace: 

 IFRIC 4 – Určení zda smlouva obsahuje leasing, 

 SIC 15 – Operativní leasingy, 

 SIC 27 – Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu. (1) (6) 

Standard IAS 17 používá ve spojení s finančním leasingem spoustu pojmů. Pro lepší 

pochopení následujících kapitol uvádím alespoň pár z nich. 

Leasing 

Leasing je ve standardu definován jako dohoda, ve které pronajímatel poskytuje 

nájemci právo používat aktivum po stanovenou dobu za jednorázovou platbu nebo řadu 

plateb po smluvené období.(1) 

Operativní leasing 

Operativní leasing je takový leasing, který nesplňuje definici leasingu finančního, 

zejména se při operativním leasingu nepřenáší veškerá rizika a užitky, které vyplývají 

z vlastnictví aktiva na nájemce. Jedná se tedy pouze o poskytovanou službu a z toho 

vychází i účetní zachycení. (1) 
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Finanční leasing  

Finanční leasing vzniká na základě takové smlouvy, která přenáší v podstatě všechna 

rizika a užitky spojené s užíváním aktiva na nájemce. Pro klasifikaci leasingu jako 

finančního leasingu není rozhodující, zda dojde po skončení leasingu k převedení 

vlastnického práva. (1) 

Nevypověditelný leasing 

Přenesení rizik spojených s používáním aktiva je spojeno s tím, že nájemce nemá 

prakticky možnost leasing ukončit bez ztrát a rizik tím způsobených (nájemce musí 

například vyhledat třetí osobu, která od něj leasing odkoupí). V rozvaze je třeba 

dlouhodobý závazek z leasingu a používané aktivum vykázat, pokud by tak nebylo 

učiněno došlo by ke zkreslení účetních informací, nebyl by v pasivech vykázán mnohdy 

významný závazek a v aktivech by nebyly vykázány všechny budoucí užitky. Standard 

definuje na základě těchto souvislostí tzv. nevypověditelný leasing. (1) 

Jsou definovány případy, kdy tento leasing vypovědět lze, a to: 

a) je-li splněna nějaká málo pravděpodobná podmínka, 

b) se souhlasem pronajímatele najaté věci, 

c) v případě uzavření nové smlouvy o nájmu stejného nebo obdobného aktiva mezi 

stejným nájemcem a pronajímatelem, 

d) pokud nájemce zaplatí v případě ukončení leasingu dostatečně velkou částku, ze 

které lze na počátku leasingu usoudit, že ukončení leasingu je sice možné, ale 

pro nájemce nevýhodné. (1) 

Indikátory naznačující finanční leasing 

Standard definuje určité skutečnosti, ze kterých se dá usoudit, že se jedná o finanční 

leasing a ne pouze o operativní. V mnoha případech není hned na první pohled zřejmé, 

o který druh leasingu se jedná a to zejména u dlouhodobých pronájmů. 
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Indikátory naznačující finanční leasing jsou především následující: 

‐ převedení vlastnictví aktiva na nájemce do konce nájemní doby; 

‐ právo nájemce koupit aktivum za cenu nižší, než bude fair value (tržní hodnota) 

k datu možného odkupu, je-li dostatečně jisté, že toto právo bude využito; 

‐ doba leasingu je sjednána na podstatnou dobu použitelnosti aktiva, i když 

vlastnictví nebude převedeno; 

‐ na počátku leasingu se současná hodnota minimálních leasingových plateb rovná 

nebo je vyšší, než fair value pronajatého aktiva; 

‐ pronajatá aktiva jsou tak zvláštní povahy, že bez větších úprav jsou pro jiného 

nájemce nepoužitelná. (1) 

Zaručená zbytková hodnota 

Zaručená zbytková hodnota určuje minimální hodnotu, která musí být pronajímateli 

vrácena. Pokud aktivum v okamžiku navrácení nemá tuto hodnotu, je nájemce povinen 

rozdíl doplatit. 

Při nezaručené zbytkové hodnotě nájemce pouze najatou věc vrátí a nemá povinnost 

žádné platby. (1) 

Den založení leasingové smlouvy 

Za den založení leasingu je považován den, kdy byl leasing sjednán nebo den, od 

kterého jsou smluvní strany povinny naplnit ustanovení leasingové smlouvy. Toto 

datum je rozhodným dnem pro určení, zda se jedná o leasing operativní či finanční. 

Ekonomické podmínky platné k tomuto dni jsou tedy klíčové. 

Ke dni založení leasingové smlouvy jsou analyzovány indikátory finančního leasingu 

(například je určena tržní hodnota najímaného aktiva). 

Den založení leasingové smlouvy bývá den, kdy dostává nájemce aktivum k dispozici, 

nebo den mu blízký, ale nemusí tomu tak být vždycky. (1) 

 

31 

 



Den zahájení leasingu 

Dnem zahájení leasingu je den, od kterého je nájemce oprávněn užívat najatou věc. 

Tímto dnem začíná i faktické účtování obou stran o leasingu, tedy o pohledávkách, 

závazcích a najaté věci. (1) 

Minimální leasingové platby 

Do této částky jsou zahrnuty všechny jisté platby, které nájemce uhradí za najatou věc. 

Minimální leasingové platby jsou platby, které má nájemce zaplatit během doby 

leasingu nebo které mohou být na nájemci požadovány. Mohou to být pravidelné 

splátky, zálohy na pravidelné splátky, zálohy na kupní cenu, kupní cena aktiva (pokud 

je sjednáno zaplacení kupní cena nebo je pravděpodobné, že bude zaplacena). (1) 

Hrubá investice do leasingu 

Hrubá investice do leasingu zahrnuje minimální leasingové platby a částku nezaručené 

zbytkové hodnoty. Je to celkový peněžní i nepeněžní příjem, který z pronájmu 

pronajímatel získá. (1) (6) 

Čistá investice do leasingu 

Čistou investici do leasingu lze získat diskontováním hrubé investice do leasingu 

implicitní úrokovou mírou. (1) 

Doba leasingu 

Standard dobu leasingu definuje jako nevypověditelnou dobu, po kterou má nájemce 

aktivum v nájmu spolu s jinými lhůtami, ve kterých má nájemce právo pokračovat 

v leasingu. (1) (6) 

Podmíněné nájemné 

Podmíněné nájemné je část leasingových plateb, která je (na základě smlouvy) 

stanovena variabilně. Může být stanovena procentem z dosažených užitků z aktiva 

(například tržeb) nebo v závislosti na tržní úrokové míře. (1) 
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Implicitní úroková míra 

Implicitní úroková míra je taková úroková míra, při které se současná hodnoty 

budoucích splátek rovná fair value aktiva. (1) 

4.2 Vykazování finančního leasingu 

Finanční leasing je právní vztah na základě smlouvy o finančním leasingu mezi 

pronajímatelem (většinou leasingová společnost) a nájemcem. Tento vztah je z hlediska 

IFRS/IAS podobný poskytnutí dlouhodobé půjčky či úvěru. Během doby leasingu je 

tato půjčka splácena. Pohledávka může být zcela splacena peněžními prostředky, nebo 

je navráceno opotřebené aktivum pronajímateli jako nesplacený zůstatek půjčky. Tímto 

je nájem považován za ukončený. 

Hlavní rozdíl mezi standardem IAS 17 a českými účetními standardy týkající se 

finančního leasingu spočívá v právním vlastnictví pronajímaného aktiva. Dle české 

legislativy (jak už bylo výše řečeno) náleží vlastnictví aktiva pronajímateli, kdežto dle 

standardu IAS 17 eviduje aktivum ve svém majetku nájemce (s výjimkou nájmu celého 

podniku nebo části, kdy si nájemce zahrnout aktivum nemůže, v tomto případě 

mezinárodní standardy postupují stejně jako české – majetek je zahrnut v podrozvahové 

evidenci). Standard IAS 17 zásadu obsahu nad formou deklaruje i dodržuje, oproti 

českým účetním standardům, které tuto zásadu deklarují, ale v případě finančního 

leasingu nedodržují. (1) (6) 

4.2.1 Vykazování finančního leasingu u pronajímatele 

Z pohledu pronajímatele je zapůjčení nepeněžního aktiva prostřednictvím finančního 

leasingu podobné jako poskytnutí dlouhodobé půjčky. Proto je nutné striktně dodržet 

oddělení hodnoty půjčky (pohledávky) a finanční výnosy (úroky plynoucí z půjčky). 

Pronajímatel na počátku finančního leasingu vytvoří pohledávku v hodnotě aktiva, 

aktivum ze své evidence vyřadí a jeho pozici v rozvaze nahradí dlouhodobá pohledávka. 

Tato pohledávka je obvyklé splácena po celé období nájmu aktiva. (1) (6) 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě lit. (1) 

U pronajímatele se začátek leasingu účtuje ve prospěch účtu aktiv. Pronajímatel 

vyřazuje daný majetek ze svého vlastnictví, zároveň pronajímateli vzniká dlouhodobá 

pohledávka z leasingu. Jednotlivé splátky jsou potom účtovány jako snížení dlouhodobé 

pohledávky z leasingu a přírůstek na účtu peníze. Každá splátka obsahuje i úrokovou 

část, která je u pronajímatele výnosem. Další platby, které pronajímateli zvyšují výnosy 

a zároveň i stav účtu peníze, jsou úhrady za poskytnuté služby a platba podmíněného 

nájemného. Pronajímatelé, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty, kalkulují 

k výnosům i příslušnou výši daně. (1) (6) 

4.2.2 Vykazovaní finančního leasingu u nájemce 

U nájemce musí být aktivum a závazek zachyceny na počátku nájmu ve stejné výši, a to 

v reálné hodnotě nebo v současné hodnotě nájemních plateb, pokud je tato hodnota 

nižší. (1) (6) 

Výnosy - úroky

Aktiva 

  Peníze 

Výnosy - služby 

DPH 

začátek nájmu aktiva

minimální leasingová 
platba 

inkaso splátky 
pohledávky 

úrok 

úhrada za služby poskytnuté pronajímatelem

daň z přidané hodnoty 

platba podmíněného nájemného 

Dlouhodobá pohledávka z 
leasingu 

Schéma 3: Zachycení finančního leasingu dle IFRS u pronajímatele
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 Schéma 4: Vykazování finančního leasingu dle IAS 17 u nájemce

Aktiva Dlouhodobý závazek z leasingu

začátek nájmu aktiva 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě lit. (1) 

U nájemce vykazování finančního leasingu probíhá přesně naopak než u pronajímatele. 

Finančním leasingem nájemce získá do svého majetku aktivum, které vykáže ve svém 

účetnictví na vrub účtu aktiv, a zároveň ve stejné výši o závazek, který postupně splácí. 

Pravidelná splátka pronajímateli je složena ze dvou částí. První část, úmor, snižuje 

závazek k pronajímateli a druhá část je úrokem z „poskytnutého úvěru“. Dále může 

nájemce pronajímateli platit za služby jím poskytnuté či podmíněné nájemné. 

Jelikož je aktivum ve vlastnictví nájemce, je on oprávněn k pořízenému majetku vést 

odpisy. (1) (6) 

Náklady - úroky 
  Peníze 

Náklady - služby 

DPH 

úmor 

minimální leasingová platba úrok 

úhrada za služby poskytnuté pronajímatelem 

platba podmíněného nájemného 

daň z přidané hodnoty 

Oprávky k aktivu Odpisy 

odpisy 
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5 Analýza rozdílů ve vykazování finančního leasingu v souladu s 
českou účetní legislativou a v souladu s IFRS 

Společnost QLine a.s. vznikla dne 11. 12. 2000. Jedná se o akciovou společnost, její 

sídlo je v Ostravě, společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Zaměřuje se na řešení 

pro centra řízení – SCADA, telemetrie, provozní informační systémy, vizualizace 

technologických procesů a integrace řídích systémů. 

Leasingová smlouva byla uzavřena mezi společností QLine, a. s. (nájemce) a 

leasingovou společností PSA Finance Česká republika, s. r. o. Předmětem leasingu je 

Citroen Berlingo 1.6HDi Leader. Dodavatelem předmětu leasingu je METEOR CAR, s. 

r. o.  Leasingová smlouva byla uzavřena dne 12. 3. 2007 a je sjednána na 36 měsíců.  

Leasingová smlouva a splátkový kalendář jsou uvedeny v příloze č.4 této bakalářské 

práce. 

5.1 Vykazování finančního leasingu dle českých účetních předpisů 

Automobil byl převzat ke dni podpisu smlouvy, tj. k 12. 3. 2007. V tento den byla 

uhrazena záloha na mimořádnou splátku předem a první řádná splátka. Dle splátkového 

kalendáře jsou splátky splatné k 12. dni v měsíci. Po skončení doby leasingu má 

společnost QLine, a. s. právo odkoupit automobil za kupní cenu 1 190 Kč včetně DPH. 

Tabulka 6 na následující straně zobrazuje účetní zachycení operací spojených 

s finančním leasingem, které společnost podepsání smlouvy evidovala.  
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Tabulka 6: Položky smlouvy o finančním leasingu 

Položka 
Bez DPH   

(v Kč) 

Sazba 
DPH      
(v %) 

DPH     
(v Kč) 

Celkem    
(v Kč) 

Vstupní cena předmětu 
finančního leasingu 

339 496,00 19,00 64 504,24 404 000,24

Nerovnoměrná splátka 
hrazená předem 

101 849,00 19,00 19 351,31 121 200,31

Záloha na mimořádnou 
splátku 

101 849,00 19,00 19 351,31 121 200,31

Smluvní poplatek 6 060,00 19,00 1 151,40 7 211,40

Leasingové nájemné 7 694,87 19,00 1 462,03 9 156,90

Přefakturované pojistné 1 148,93    1 148,93

Pravidelná splátka     10 306,00

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

Účetní zůstatková cena     0,00
 Zdroj: Vlastní zpracování dle leasingové smlouvy 

Tabulka 7: Složky řádné měsíční splátky 

Pravidelné měsíční splátky 
Částka v 

Kč 

Výše jedné leasingové splátky 7694,87 

Pojistné osvobozené od DPH 1148,93 

19% DPH z leasingové splátky 1462,10 

Celkem (zaokrouhleno) 10306,00 
  Zdroj: Vlastní zpracování dle leasingové smlouvy 
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Tabulka 8: Účetní zachycení operací finančního leasingu v průběhu let 2007-2010 u společnosti 
QLine, a. s. (nájemce) dle ČÚS 

Datum Popis operace Částka v Kč Má dáti Dal 
12.3.2007 Úhrada mimořádné splátky       

  cena 101849,00 381   
  DPH 19% 19351,31 343   
  celkem 121200,00   221 
  zaokrouhlení 0,31   648 

12.3.2007 Úhrada smluvního poplatku      
  cena 6060,00 381   
  DPH 19% 1151,40 343   
  celkem 7211,00   221 
  zaokrouhlení 0,40   648 

12.3.2007 Úhrada řádné splátky      
  cena 7694,87 518   
  DPH 19% 1462,10 343   
  Pojistné 1148,93 548   
  celkem 10 306,00  221 
  zaokrouhlení 0,10 548   

31.3.2007 Zúčtování měsíční části 
mimořádné splátky 

2997,50 518 381 

Úhrada řádné splátky       
cena 7694,87 518   
DPH 19% 1462,10 343   
Pojistné 1148,93 548   
celkem 10 306,00  221 

12.4.2007  
-  

12.1.2010 

zaokrouhlení 0,10 548   
30.4.2007 

 -  
31.1.2010 

Zúčtování měsíční části 
mimořádné splátky 

2997,50 518 381 

12.2.2010 Úhrada řádné splátky       
  cena 7694,87 518   
  DPH 19% 1462,10 343   
  Pojistné 1148,93 548   
  celkem 10 306,00  221 
  zaokrouhlení 0,10 548   

28.2.2010 Zúčtování měsíční části 
mimořádné splátky 

2996,50 518 381 

12.2.2010 Nákup automobilu      
  kupní cena 1000,00 042   
  DPH 19 % 190,00 343   
  celkem 1190,00   221 

xx.xx.2010 
Převod automobilu do účetní 
evidence 

1190,00 022 042 

Zdroj: Vlastní zpracování dle splátkového kalendáře 
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Protože nájemce není právním vlastníkem aktiva, vychází z této skutečnosti i účetní 

pohled na celý problém a nájemce neúčtuje o pořizovaném majetku ve svých aktivech 

v průběhu finančního leasingu. Jeho povinností je časově rozlišovat a vykazovat 

náklady. Proto mimořádnou splátku hrazenou předem zaúčtuje nájemce při úhradě na 

účet 381 a následně jej v průběhu leasingového vztahu „rozpouští“ do nákladů, tzn. 

každý měsíc přeúčtuje poměrnou část mimořádně splátky z účtu 381 – Náklady příštích 

období. Stav tohoto účtu se tedy postupem času snižuje, na účet 518 – Ostatní služby. 

Na konci nájemního vztahu je u nájemce účtováno o koupi aktiva za předem sjednanou 

kupní cenu. Aktivum má nájemce možnost zařadit do svého majetku, což bude 

v účetnictví zachyceno tak, jak je prezentováno v tabulce 8 na předchozí straně, nebo jej 

rovnou zaúčtovat na účet 501 – Spotřeba materiálu, jako při účtování o drobném 

majetku. 
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Tabulka 9: Účetní zachycení operací finančního leasingu v průběhu let 2007-2010 u společnosti 
PSA FINANCE ČR, s. r. o. (pronajímatel) dle ČÚS 

Datum Popis operace Částka v Kč Má dáti Dal 
12. 3. 2007 Inkaso mimořádné splátky       

 cena 101 849,00  384 
 DPH 19% 19 351,31  343 
 celkem 121 200,00 221  
 zaokrouhlení 0,31 548  

12. 3. 2007 Inkaso smluvního poplatku    
 cena 6 060,00  384 
 DPH 19% 1 151,40  343 
 celkem 7 211,00 221  
 zaokrouhlení 0,40 548  

12. 3. 2007 Inkaso řádné splátky     
 cena 7 694,87  602 
 DPH 19% 1 462,10  343 
 Pojistné 1 148,93  325 
 celkem 10 306,00 221  
 zaokrouhlení 0,10  648 

31. 3. 2007 
Zúčtování měsíční části mimořádné 
splátky 

2 997,50 384 602 

Inkaso řádné splátky     
cena 7 694,87  602 
DPH 19% 1 462,10  343 
Pojistné 1 148,93  325 
celkem 10 306,00 221  

12. 4. 2007 
- 

12. 1. 2010 

zaokrouhlení 0,10  648 
30. 4. 2007 

- 
31. 1. 2010 

Zúčtování měsíční části mimořádné 
splátky 

2 997,50 384 602 

12. 2. 2010 Inkaso řádné splátky     
 cena 7 694,87  602 
 DPH 19% 1 462,10  343 
 Pojistné 1 148,93  325 
 celkem 10 306,00 221  
 zaokrouhlení 0,10  648 

28. 2. 2010 
Zúčtování měsíční části mimořádné 
splátky 

2 996,50 384 602 

12. 2. 2010 Prodej auta – kupní cena  1 000,00  641 
 DPH 19 % 190,00  343 
 celkem 1 190,00 221  

12. 2. 2010 
Zúčtování jednorázového odpisu 
účetní zůstatkové ceny automobilu 

xxx 541 082 

12. 2. 2010 Vyřazení automobilu z účetní 
evidence 

339 496,00 082 022 

Zdroj: Vlastní zpracování dle splátkového kalendáře 
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Tabulka 10: Odpisy v letech 2007 - 2010 

Rok Odpisy   

2007 84873,96 odpis za 9 měsíců 

2008 113165,28 odpis za 12 měsíců 

2009 113165,28 odpis za 12 měsíců 

2010 18860,88 odpis za 2 měsíců 

  9430,60 odpis ZC 
Zdroj: Vlastní zpracování dle splátkového kalendáře 

Pronajímatel účtuje o operacích z finančního leasingu zrcadlově oproti nájemci. I 

pronajímatel má povinnost pramenící v českých účetních předpisech časově rozlišit své 

výnosy, proto mimořádnou splátku pronajímatel zaúčtuje na účet 384 – Výnosy příštích 

období. A postupně z nich odúčtovává poměrné části připadající na jednotlivá období. 

Po té účtuje o splátkách, které zahrnuje do svých výnosů. Jelikož má pronajímatel 

v majetku pronajímané aktivum, tak k tomuto majetku účtuje odpisy.  

Měsíčné odpis je získám podílem pořizovací ceny a doby leasingu. V tomto případě se 

tedy měsíční odpis = 339 496 : 36 = 9 430,44 Kč. Tato částka bude každý měsíc 

zaúčtována na nákladový účet 551 – Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. V tabulce 10 jsou spočítány odpisy za daná období. 

Na konci nájemního vztahu odepíše zůstatkovou cenu aktiva a vyřadí jej ze své 

evidence. 

5.2 Vykazování finančního leasingu dle Mezinárodních standardů 
finančního výkaznictví 

Při vykazování finančního leasingu dle mezinárodních standardů finančního 

výkaznictví, konkrétně dle IAS 17 - Leasingy, je povinnost přepočítat splátky na jejich 

současnou hodnotu a porovnat ji s fair value aktiva, které je předmětem leasingu. 

Jelikož nájemce nemá žádný údaj o implicitní úrokové míře pronajímatele, je nutné 

zjistit tzv. mezní, přírůstkovou úrokovou míru.  

Společnost zvažovala pořízení automobilu formou úvěru, bankou jí byl nabídnut úvěr 

při poměrně vysoké úrokové míře, a to 10%. Odběratelé společnosti většinou platí se 

zpožděním, a proto se někdy dostává do situace, kdy sama nemá dostatek volných 

finančních prostředků na úhradu svých závazků, z tohoto důvodu je úvěr nabídnutý 

bankou s takto vysokou úrokovou mírou. Společnost se tedy rozhodla využít 
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financování pořízení automobilu formou finančního leasingu. Pro výpočet současné 

hodnoty splátek budu vycházet z úrokové míry nabízeného úvěru. V tabulce 10 na 

následující straně uvádím současné hodnoty splátek vypočtené pomocí diskontování 

úrokovou mírou, při které podniku banka úvěr nabídla.  

Tabulka 11: Současná hodnota splátek 

Datum (období) Splátka 
Současná hodnota 

splátky 

12. 3. 2007 121 200,00 Kč 121 200,00 Kč 
12. 3. 2007 10 306,00 Kč 10 306,00 Kč 

04 - 12 / 2007 92 754,00 Kč 89 161,43 Kč 
01 - 12 / 2008 123 672,00 Kč 109 387,84 Kč 
01 - 12 / 2009 123672,00 Kč 99 443,49 Kč 
01 - 02 / 2010 20 612,00 Kč 15 671,83 Kč 

Celkem 492 216,00 Kč 445 170,59 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování dle splátkového kalendáře 

Po tomto výpočtu lze porovnat fair value se současnou hodnotou splátek. Fair value 

automobilu je rovna pořizovací ceně pro leasingovou společnost.  

Pořizovací cena je 339 496 Kč bez DPH a vypočtená současná hodnota splátek je 

445 171 Kč. Fair value je nižší než vypočtená současná hodnota a proto se používá pro 

ocenění závazku fair value. 

Dalším krokem je výpočet odpovídající úrokové míry při ocenění závazku a aktiva fair 

value. Pro lepší přehlednost a orientaci při účtování jsem vypočtené údaje zaznamenala 

do tabulky 12 na následující straně. 



Tabulka 12: Přehled o splácení leasingového závazku a úroků v letech 2007 - 2010 

Datum 
Splátka bez 

DPH 
DPH Pojistné Platba 

Úroková 
míra 

Úrok Snížení závazku 
Stav 

závazku 

12. 3. 2007 101849,00 19351,31 121200,00 101849,000 339496,000 

12. 3. 2007 7694,87 1462,10 1148,93 10306,00 7694,870 237647,000 

04 - 12 / 2007 69253,83 13158,27 10340,37 92754,00 0,009049975 16861,425 52392,405 229952,130 

Celkem za rok 2007 178797,70 33971,68 11489,30 224260,00 16861,425 161936,275 807095,130 

01 - 12 / 2008 92338,44 17544,36 13787,16 123672,00 0,009049975 15534,643 76803,797 177559,725 

Celkem za rok 2008 92338,44 17544,36 13787,16 123672,00 15534,643 76803,797 177559,725 

01 - 12 / 2009 92338,44 17544,36 13787,16 123672,00 0,009049975 6765,825 85572,615 100755,928 

Celkem za rok 2009 92338,44 17544,36 13787,16 123672,00 6765,825 85572,615 100755,928 

01 - 02 / 2010 15389,74 2924,06 2297,86 20612,00 0,009049975 206,427 15183,313 15183,313 

Celkem za rok 2010 15389,74 2924,06 2297,86 20612,00 206,427 15183,313 15183,313 
Zdroj: Vlastní zpracování dle splátkového kalendáře 
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Tabulka 13: Účetní zachycení operací finančního leasingu v průběhu let 2007 - 2010 u společnosti 
QLine, a. s. (nájemce) dle IFRS 

Rok Popis operace Částka v Kč Má dáti Dal 

2007 Zaúčtování aktiva a závazku do rozvahy 339 496 022 479 
  Úhrada zálohy na splátky 101849 479 221 
  + DPH 1462,10 343 221 
  Úhrada 10ti řádných splátek 76948,7 479 221 
  + DPH 14620,37 343 221 
  Úrok ze splátek 16861,425 563 221 
  Pojistné 11489,30 548 221 
  Odpis automobilu na 9 měsíců 84873,96 551 082 

       

2008 Úhrada 12ti řádných splátek 92338,44 479 221 
  + DPH 17544,36 343 221 
  Úrok ze splátek 15534,643 563 221 
  Pojistné 13787,16 548 221 
  Odpis automobilu 113165,28 551 082 

       

2009 Úhrada 12ti řádných splátek 92338,44 479 221 
  + DPH 17544,36 343 221 
  Úrok ze splátek 6765,825 563 221 
  Pojistné 13787,16 548 221 
  Odpis automobilu 113165,28 551 082 

       

2010 Úhrada dvou řádných splátek 15389,74 479 221 
  + DPH 2924,06 343 221 
  Úrok ze splátek 206,427 563 221 
  Pojistné 2297,86 548 221 
  Odpis automobilu 18860,88 551 082 

Zdroj: Zpracováno dle splátkového kalendáře 

Nájemce na začátku doby finančního leasingu zařadí automobil do užívání a vede 

k majetku odpisy. V tomto případě byly použity lineární odpisy, doba odepisování byla 

stanovena stejně dlouhá jako doba leasingu, čili 36 měsíců. Odepisování bylo započato 

následující měsíc po měsíci zařazení, proto bude po skončení leasingu odepisování ještě 

jeden měsíc pokračovat a po té bude mít automobil účetní hodnotu nula. 

Měsíčné odpis je získám podílem fair value a doby leasingu. V tomto případě se tedy 

měsíční odpis vypočte 339 496 : 36 = 9 430,44 Kč. Tato částka bude každý měsíc 
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zaúčtována na nákladový účet 551 – Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. 

Tabulka 14: Účetní zachycení operací finančního leasingu v průběhu let 2007 - 2010 u společnosti 
PSA Finance, s. r. o. (pronajímatel) dle IFRS 

Rok Popis operace 
Částka v 

Kč 
Má dáti Dal 

2007 
Vyřazení automobilu z evidence, 
dlouhodobá pohledávka 

339496,00 374 022 

  Úhrada zálohy na splátky 101849,00 221 374 

  + DPH 1462,10 221 343 

  Úhrada smluvního poplatku 6060,00 221 602 
  + DPH 1151,40 221 221 
  Úhrada 10ti řádných splátek 76948,70 221 374 

  + DPH 14620,37 221 343 

  Úrok ze splátek 16861,43 221 663 

  Pojistné 11489,30 221 325 

       

2008 Úhrada 12ti řádných splátek 92338,44 221 374 

  + DPH 17544,36 221 343 

  Úrok ze splátek 15534,64 221 663 

  Pojistné 13787,16 221 325 

       

2009 Úhrada 12ti řádných splátek 92338,44 221 374 

  + DPH 17544,36 221 343 

  Úrok ze splátek 6765,83 221 663 

  Pojistné 13787,16 221 325 

       

2010 Úhrada dvou řádných splátek 15389,74 221 374 

  + DPH 2924,06 221 343 

  Úrok ze splátek 206,43 221 663 

  Pojistné 2297,86 221 325 
Zdroj: Zpracováno dle splátkového kalendáře 

U pronajímatele je účtování o finančním leasingu obdobné s rozdílem vlastnictví aktiva 

a důsledkem toho pronajímatel neúčtuje o odpisech. Na začátku nájmu aktivum ze své 

evidence vyřadí a proti tomu účtuje o dlouhodobé pohledávce za nájemcem, kterou 

postupně snižuje o přijaté splátky. 
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5.3 Analýza rozdílů dopadu finančního leasingu na hospodářský výsledek 
dle IFRS a českých účetních přepisů 

Dle českých účetních přepisů nájemce vykáže majetek a závazek z leasingu pouze 

v podrozvahové evidenci a to zapříčiní podhodnocení jeho aktiv a pasiv. Při hodnocení 

podniku z hlediska jeho ekonomické výkonnosti dochází ke zkreslení výsledků. Spousta 

ukazatelů se počítá z hodnoty celkových aktiv. Například obrat celkových aktiv, 

rentabilita celkového kapitálu, celková zadluženost či koeficient samofinancování 

nepodávají skutečný obraz o dané společnosti a její výkonnosti. Jelikož majetek, který 

je financován pomocí finančního leasingu, patří z finančního hlediska ve většině 

případů k významnějším položkám ve struktuře majetku firmy. To samé platí i u 

pronajímatele s opačným dopadem, jeho celková aktiva jsou nadhodnocena o majetek, 

který právně vlastní, ale nepoužívá. 

5.3.1 Rozdíly dopadu vykazování finančního leasingu na hospodářský výsledek u 
nájemce 

U nájemce nevznikají žádné výnosy, proto jsem do tabulky 15 shrnula pouze náklady 

spojené s finančním leasingem rozdělené do let, kam z hlediska vykazování dle různých 

legislativ patří. 

Tabulka 15: Rozdíly v dopadu finančního leasingu na hospodářský výsledek u společnosti      
QLine, a. s. (nájemce) 

Rok  IFRS (náklady) ČSÚ (náklady) Rozdíl 

2007 119284,7 118413 871,7 

2008 142487,1 142095,6 391,5 

2009 133718,3 142095,6 -8377,3 

2010 30795,7 23681,6 7114,1 

Celkem 426285,8 426285,8 0 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V první a v druhém roce by společnost dle mezinárodních standardů finančního 

výkaznictví vykázala do nákladů vyšší částku než dle českých účetních standardů, ale 

v roce 2009 jsou náklady z finančního leasingu vykazované dle českých účetních 

standardů o 8377 Kč vyšší a o tuto částku si nájemce sníží hospodářský výsledek víc, 

než kdyby vykazovala finanční leasing dle IFRS. V roce 2010 se opět tato situace obrátí 

a společnost má dle českých účetních standardů vyšší základ daně než dle IFRS. 
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Rozdílné částky v prvních dvou letech nejsou z hlediska výsledné daně významné a 

v následující tabulce je neuvádím. Rozdíly, které jsem v těchto letech spočítala, se 

zaokrouhlením základu daně na celé tisícikoruny dolů smažou. 

Tabulka 16: Daň z příjmu z rozdílu HV 

Rok 
Rozdíl HV z 

leasingu 
Zaokrouhlený 

rozdíl HV 

Sazba 
daně v 

% 

Daň 
vypočtená 
z rozdílu 

2009 8377,3 8000 20 1600 

2010 7114,1 7000 19 1330 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce 16 jsem uvedla pouze ty významnější rozdíly hospodářských výsledků 

z leasingu. Pokud by česká legislativa při stanovení základu daně umožňovala vycházet 

také z hospodářského výsledku stanoveného na základě pravidel IFRS, byly závěry 

následující. V roce 2009 by hospodářský výsledek nižší v případě vykazování dle české 

legislativy a v tomto případě by zaplatila společnost na dani o 1 600 Kč méně. V dalším 

roce by tomu bylo naopak, měla by vyšší základ daně a zaplatila by o 1330 Kč více. 

V našem leasingu částky nejsou nějak dramatické, ale mohly by sehrát svoji roli 

například při určení záloh na příští zdaňovací období. 

Sazba daně, která je v posledních letech rok od roku nižší, se podílí na dopadu na 

daňovou povinnost, protože pokud se náklady, které podle české legislativy patří do 

roku, kdy je sazba daně vyšší, a přesunou se do roku, kdy je sazba daně nižší, změní se 

tím i výsledná daň. Pro porovnání zde uvádím tabulku 17 na následující straně, ve které 

je zaznamenaný možný dopad změny daňové sazby při různém rozložení nákladů. 

Výnosy jsou modelově nastaveny na stejné úrovni a slouží jen pro interpretaci dopadu 

změny sazby daně. Tato tabulka porovnává výši daně z příjmu za předpokladu změny 

daňové legislativy umožňující počítat daň z hospodářského výsledku dle pravidel IFRS.  
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Tabulka 17: Možný dopad meziroční změny sazby daně z příjmu 

Rok  
Modelové 
Výnosy IFRS 

Daň z 
příjmu 
IFRS 

Modelové 
Výnosy ČSÚ 

Daň z 
příjmu 
ČSÚ 

Sazba 
daně z 
příjmu 

v % 

2007 500 000 119284,7 91200 500 000 118413,0 91440 24 
2008 500 000 142487,1 74970 500 000 142095,6 74970 21 
2009 500 000 133718,3 73200 500 000 142095,6 71400 20 
2010 500 000 30795,7 89110 500 000 23681,6 90440 19 

Celkem 2000000 426285,8 328480 2000000 426285,8 328250 x 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V tomto příkladě je rozdíl malý, jen 230 Kč, o které by zaplatila společnost na dani 

z příjmu více, kdyby vykazovala leasing dle mezinárodních standardů finančního 

výkaznictví. Pokud by, ale šlo o předmět s vyšší leasingovou cenou, tak by tento rozdíl 

byl vyšší. 

5.3.2 Rozdíly dopadu vykazování finančního leasingu na hospodářský výsledek u 
pronajímatele 

Pronajímateli vznikají dle české legislativy výnosy z pronájmu a odepisováním majetku 

mu vznikají náklady. Odečtením nákladů (odpisů) od výnosů z pronájmu dostaneme 

HV z leasingu. V případě vykazování dle IFRS vznikají pronajímateli pouze výnosy 

z plateb, které jsou nad rámec hodnoty aktiva – úroků, jelikož aktivum nevlastní, 

nemůže jej odepisovat. 

Tabulka 18: Rozdíly v dopadu finančního leasingu na hospodářském výsledku u společnosti PSA 
Finance, s. r. o. (pronajímatel) 

IFRS ČSÚ 
Rok 

Výnosy Náklady Výnosy Náklady 
HV z 

leasingu 
Rozdíl 

2007 22921,43 0 106923,70 84873,96 22049,74 871,69
2008 15534,64 0 128308,44 113165,28 15143,16 391,48
2009 6765,83 0 128308,44 113165,28 15143,16 -8377,34
2010 206,43 0 21383,74 28291,48 -6907,74 7114,17

Celkem 45428,32 0 384924,32 339496,00 45428,32 0
Zdroj: Vlastní zpracování 

Rozdíly jsou totožné s rozdíly u nájemce. První dva roky jsou opět prakticky 

zanedbatelné, ve třetím roce by byl hospodářský výsledek o 8377 Kč vyšší při 
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vykazování dle české legislativy než v případě vykazování dle IFRS, pronajímatel by 

měl tudíž vyšší daňovou povinnost, jak je patrno z tabulky č. 19. Naopak v roce čtvrtém 

při vykazování dle české legislativy by měl pronajímatel ztrátu z finančního leasingu, 

ale dle IFRS mu nadále plynou úroky, tudíž vykazuje z leasingu zisk. 

Tabulka 19: Možný dopad meziroční změny sazby daně z příjmu 

IFRS ČSÚ 

Rok ZD z 
leasingu 

Daň z 
příjmu 

ZD z 
leasingu

Daň z 
příjmu 

Sazba 
daně z 
příjmu 

v % 

2007 22 000 5 280 22 000 5 280 24 

2008 15 000 3 150 15 000 3 150 21 

2009 6 000 1 200 15 000 3 000 20 

2010 0 0 -6 000 -1 140 19 

Celkem 43 000 9 630 46 000 10 290 x 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce 19 jsou částky základu daně již zaokrouhleny na celé tisícikoruny dolů, tak 

jak to ukládá česká daňová legislativa. Opět je tato tabulka sestavena, jak by situace 

vypadala za předpokladu, že by česká daňová legislativa byla změněna a bylo možno 

vycházet při stanovení základu daně z hospodářského výsledku zjištěného dle pravidel 

IFRS. Pronajímatel by zaplatil na dani o 660 Kč víc, pokud by finanční leasing 

vykazoval dle českých účetních standardů. Tento rozdíl je větší než v případě nájemce, i 

když vychází ze stejných podkladů. Je to způsobeno zaokrouhlením ZD z leasingu dle 

IFRS v řádech stovek dolů bez výjimek a to i v případech, kdy by bylo logické 

zaokrouhlit nahoru, ale to není možné, protože povinnost zaokrouhlit ZD dolů na celé 

tisícikoruny je zakotvena v české daňové legislativě. V tomto případě toto zaokrouhlení 

mělo vliv na zvětšení sledovaného rozdílu. 

5.4  Shrnutí analýzy rozdílů 

Pokud by česká daňová legislativa umožňovala výpočet daně ze základu daně zjištěného 

dle pravidel IFRS tak by u pronajímatele i pro nájemce vznikl rozdíl při vykazování 

finančního leasingu dle českých účetních předpisů a dle mezinárodních standardů 

finančního výkaznictví. Jejich daňová povinnost by se změnila, a pokud by byla 

meziročně opět sazba daně snížena tak jako mezi let 2007 a 2008 o tři procenta, mělo by 
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to ještě větší dopad, než když se sazba mění pouze o jedno procento. Je to způsobeno 

jiným rozložením nákladů a výnosů z finančního leasingu u nájemce a pronajímatele. 

Česká legislativa ukládá povinnost náklady a výnosy rozřadit rovnoměrně mezi období, 

do kterých časově spadají. Částka jdoucí do nákladů a výnosů je přímo úměrná s délkou 

období, ke kterému se váže. Vykazování finančního leasingu dle standardu IAS 17 – 

Leasingy funguje na bázi umořování dluhu, kdy je dluh umořován konstantní splátkou a 

poměr úroku a úmoru se mění. Jelikož je úrok počítán z výše dluhu, na počátku se platí 

více úroky a méně se splácí dluh, postupem času, kdy je dluh snižován splátkami se 

snižuje úroková část a část úmoru dluhu se zvyšuje. Dle standardu IAS 17 tedy není 

vstup do nákladů či výnosů rovnoměrný.  
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Závěr 

Již dlouhou dobu existuje snaha o celosvětovou harmonizaci účetnictví a finančního 

výkaznictví a propojování ekonomických světů, ale stále přetrvává fakt, že každá země 

má svůj účetní systém založený na jiných prioritách a zásadách, které jsou dány jak 

historickými tak i kulturními odlišnostmi. I přes snahu harmonizace neustále existuje 

spousta rozdílů. A tak je to i v oblasti vykazování finančního leasingu. V této oblasti 

došlo a stále ještě dochází k významným změnám, které by měli vést k harmonizaci 

účetního systému. 

Česká republika usilovala a stále ještě usiluje o soulad se směrnicemi a nařízeními EU o 

používání IAS a vytvoření vhodných podmínek pro aplikaci IAS na zpracování účetních 

závěrek. Od 1. 1. 2005 musí všechny společnosti kótované na burzách, které emitují 

veřejně obchodovatelné cenné papíry, sestavovat konsolidovanou účetní závěrku 

v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví. Úplný převod na 

IFRS/IAS je náročný a vyžaduje důkladnou znalost účetních předpisů, které jsou 

definovány na základě jiných koncepcí a jinými způsoby. 

Cílem mé bakalářské práce bylo vymezit vliv rozdílného vykazování finančního 

leasingu dle české účetní legislativy a dle IFRS/IAS na hospodářský výsledek účetní 

jednotky. 

Ve své bakalářské práce jsem se nejdříve zabývala ekonomickou podstatou finančního 

leasingu, vysvětlila základní pojmy, které jsem v práci používala a které jsou spjaty 

s finančním leasingem. Popsala jsem výhody a nevýhody finančního leasingu oproti 

jiným formám pořízení dlouhodobého majetku. V dalších dvou kapitolách jsem se 

věnovala teoretickému popsání vykazování dle české účetní legislativy, konkrétně jsem 

se zaměřila na vykazování finančního leasingu, a daňovým aspektům finančního 

leasingu, které musí být brány v potaz při vykazování finančního leasingu. Teoreticky 

bylo zachyceno účtování nájemce i pronajímatele. Nastínila jsem historické události, 

které vedly k vytvoření Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Konkrétně 

jsem zaměřila na IAS 17 – Leasingy a ukázala zachycení finančního leasingu dle tohoto 

standardu. Poznatky získané studiem teorie do předchozích kapitol jsem aplikovala na 

konkrétní smlouvě o finančním leasingu. Smlouvu jsem získala od firmy QLine, a. s., 
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která si formou finančního leasingu pořídila automobil Citroen Berlingo 1.6HDi Leader. 

Dle smlouvy o finančním leasingu jsem zpracovala vykázání finančního leasingu dle 

českých přepisů z pohledu nájemce i pronajímatele, samozřejmě sem respektovala i 

daňovou legislativu České republiky. Po té jsem stejnou smlouvu o finančním leasingu 

řádně zpracovala dle pravidel IFRS/IAS. Vykazování jsem provedla jak z hlediska 

nájemce, tak i z hlediska pronajímatele. Poslední částí této kapitoly bylo vyčíslení 

rozdílů, které existují mezi českými předpisy a mezinárodními standardy.  

Tyto rozdíly jsou způsobeny jiným rozložením nákladů a výnosů z finančního leasingu 

u nájemce a pronajímatele. Česká legislativa ukládá povinnost náklady a výnosy 

rozřadit rovnoměrně mezi období, do kterých časově spadají. Částka jdoucí do nákladů 

a výnosů je přímo úměrná s délkou období, ke kterému se váže. Vykazování dle 

standard IAS 17 – Leasingy funguje na bázi umořování dluhu, kdy je dluh umořován 

konstantní splátkou a poměr úroku a úmoru se mění. Takže se neustále mění výše 

nákladů a výnosů. 

Z mého vyčíslení tedy vyplývá, že pokud by česká daňová legislativa umožňovala 

výpočet daně ze základu daně zjištěného dle pravidel IFRS, měl by pronajímatel i 

nájemce rozdílnou daňovou povinnost oproti daňové povinnosti vypočtené při 

vykazování na základě českých předpisů. 

Při hodnocení podniku z hlediska jeho ekonomické výkonnosti dochází ke zkreslení 

výsledků, jelikož majetek vlastní (má ho ve svých aktivech) pronajímatel, ale 

ekonomicky slouží nájemci. Nájemce má aktiva podhodnocena a pronajímatel 

nadhodnocena. Spousta ukazatelů se počítá z hodnoty celkových aktiv. Ty potom 

nepodávají skutečný obraz o dané společnosti a její výkonnosti.  

Pořizování majetku formou finančního leasingu má v České republice velkou tradici. I 

přes poslední novelu, která hlavní výhodu finančního leasingu zrušila, zůstává finanční 

leasing stále oblíbenou formou pořízení majetku, protože kupující nepotřebuje velký 

obnos finančních prostředků. Proto se domnívám, že by se právní úprava vykazování 

finančního leasingu měla více přiblížit úpravě dle Mezinárodních standardů finančního 

výkaznictví IFRS/IAS. Nebo by alespoň daňová legislativa měla umožnit vypočíst 

daňovou povinnost z podkladů zpracovaných dle pravidel IFRS/IAS. 
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Příloha č. 1 

České účetní standardy 

Číslo Název 

001 Účty a zásady účtování 

002 Otevírání a uzavírání účetních knih 

003 Odložená daň 

004 Rezervy 

005 Opravné položky 

006 Kurzové rozdíly 

007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 

008 Operace s cennými papíry a podíly 

009 Deriváty 

010 Zvláštní operace s pohledávkami - od 1. 1. 2008 zrušen 

011 Operace s podnikem 

012 Změny vlastního kapitálu 

013 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

014 Dlouhodobý finanční majetek 

015 Zásoby 

016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 

017 Zúčtovací vztahy 

018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

019 Náklady a výnosy 

020 Konsolidovaná účetní závěrka 

021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkurzu a  

Likvidaci 

022 Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku 

 státu na jiné osoby 

023 Přehled o peněžních tocích 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2  

Přehled vydaných IFRS: 

IFRS 1 První přijetí IFRS 

IFRS 2 Úhrady vázané na akcie 

IFRS 3 Podnikové kombinace 

IFRS 4 Pojistné smlouvy 

IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti 

IFRS 6 Průzkum a hodnoceni nerostných zdrojů 

IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejňování 

IFRS 8 Provozní segmenty 

Přehled vydaných IAS: 

IAS 01 Sestavování a zveřejňování 
účetní závěrky 

IAS 26 Penzijní plány 

IAS 02 Zásoby IAS 27 Konsolidovaná a individuální
účetní závěrka 

IAS 07 Výkazy peněžních toků IAS 28 Investice do přidružených 
podniků 

IAS 08 Účetní pravidla a změny v 
účetních odhadech a chyby 

IAS 29 Vykazování v hyperinflačních 
ekonomikách 

IAS 10 Události po rozvahovém dni IAS 30 Zveřejnění v účetních závěrkách 
bank a podobných finančních 
institucí (nahrazen IFRS 7) 

IAS 11 Stavební smlouvy IAS 31 Vykazování účastí ve společných 
podnicích 

IAS 12 Daně ze zisku IAS 32 Finanční nástroje: zveřejňování a 
vykazování 

IAS 14 Vykazování podle segmentů 
(1. 1. 2009 nahrazen IFRS 8) 

IAS 33 Zisk na akcii 

IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví 
IAS 17 Leasingy IAS 36 Snížení hodnoty aktiv 
IAS 18 Výnosy IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a 

podmíněné závazky 
IAS 19 Zaměstnanecké požitky IAS 38 Nehmotná aktiva 
IAS 20 Vykazování státních dotací a 

zveřejňování státní podpory 
IAS 39 Finanční nástroje: účtování a 

oceňování 

IAS 21 Dopady změn měnových kurzů IAS 40 Investice do nemovitostí 
IAS 23 Výpůjční náklady IAS 41 Zemědělství 
IAS 24 Zveřejňování spřízněných stran     



 

 

Příloha č. 3 
ÚČTOVÝ ROZVRH 

 

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 

010 - Dlouhodobý nehmotný majetek 
011 - Zřizovací výdaje 
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
013 - Software 
014 - Ocenitelná práva 

 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 
 
02 - Dlouhodobý hmotný majetek - odpisovaný 

021 - Stavby 
022 - Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů 
026 - Základní stádo a tažná zvířata 
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

 
03 - Dlouhodobý hmotný majetek - 

neodpisovaný 
031 - Pozemky 
032 - Umělecká díla a sbírky 

 
04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a 

hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý 
finanční majetek 

040 - Pořízení dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku 

041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného 
majetku 

042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
043 - Pořízení dlouhodobého finančního 

majetku 
 
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 

050 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný a hmotný majetek 

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
       nehmotný majetek 
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 
053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek 
 
06 - Dlouhodobý finanční majetek  

061 - Podílové cenné papíry a vklady podnicích 
s rozhodujícím vlivem 

062 - Podílové cenné papíry a vklady podnicích 
s podstatným vlivem 

063 - Realizované cenné papíry podíly  
065 - Dlužné cenné papíry a podíly 
066 - Půjčky podnikatelům ve skupině 
067 - Ostatní půjčky 
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

 
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 

majetku 
070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému        

majetku 
071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům 
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům  

výzkumu a vývoje 
073 - Oprávky k softwaru 
074 - Oprávky k ocenitelným právům 
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 

nehmotnému majetku 
 
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému 

majetku 
081 - Oprávky ke stavbám 
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem 

a souborům movitých věcí 

085 - Oprávky k pěstitelským celkům 
trvalých porostů 

086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným 
zvířatům 

089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobé 
hmotnému majetku 

09 - Opravné položky k dlouhodobému 
majetku 

 091 - Opravná položka k dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

 092 - Opravná položka k dlouhodobému 
hmotnému majetku 

 093 - Opravná položka k dlouhodobému 
nedokončenému nehmotnému majetku 

 094 - Opravná položka k dlouhodobému 
nedokončenému hmotnému majetku 

 095 - Opravná položka k poskytnutým 
zálohám 

 096 - Opravná položka k dlouhodobému  
   finančnímu majetku 
 097 - Opravná položka k nabytému majetku 
 098 - Oprávky k opravné položce 

k nabytému majetku 
Účtová třída 1 - Zásoby 
11 - Materiál 
 111 - Pořízení materiálu 
 112 - Materiál na skladě 
 119 - Materiál na cestě 
 
12 - Zásoby vlastní výroby 
 121 - Nedokončená výroba 
 122 - Polotovary vlastní výroby 
 123 - Výrobky 
 124 - Zvířata 
 
13 - Zboží 
 131 - Pořízení zboží 
 132 - Zboží na skladě a v prodejnách 
 139 - Zboží na cestě 
 
 151 - Poskytnuté zálohy na zásoby 
 
19 - Opravné položky k zásobám 
 191 - Opravná položka k materiálu 
 192 - Opravná položka k nedokončené 

výrobě 
 193 - Opravná položka k polotovarům 

vlastní výroby 
 194 - Opravná položka k výrobkům 
 195 - Opravná položka ke zvířatům 
 196 - Opravná položka ke zboží 
 
Účtová třída 2 - Finanční účty 
21 - Peníze 
 210 - Peníze 
 211 - Pokladna 
 213 - Ceniny 
 
22 - Účty v bankách 
 221 - Bankovní účty 
 
23 - Běžné bankovní úvěry 
 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 
 232 - Eskontní úvěry 
 
24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci 
 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy 
 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 
 
25 - Krátkodobý finanční majetek 
 251 - Majetkové cenné papíry 

 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 
 253 - Dlužné cenné papíry k obchodování 
 255 - Vlastní dluhopisy 
 256 - Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho 

roku držené do splatnosti 
 257 - Ostatní realizované cenné papíry 
 259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku 
 
 
26 - Převody mezi finančními účty 
 261 - Peníze na cestě 
 
29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu 

majetku 
 291 - Opravná položka k majetkovým cenným 

papírům 
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 
 
31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 
 311 - Odběratelé 
 312 - Směnky k inkasu 
 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry 
 314 - Poskytnuté provozní zálohy 
 315 - Ostatní pohledávky 
 
32 - Závazky (krátkodobé) 
 321 - Dodavatelé 
 322 - Směnky k úhradě 
 324 - Přijaté zálohy 
 325 - Ostatní závazky 
 
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 
 331 - Zaměstnanci 
 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům 
 335 - Pohledávky za zaměstnanci 
 336 - Zúčtování s institucemi sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění 
 
34 - Zúčtování daní a dotací 
 341 - Daň z příjmů 
 342 - Ostatní přímé daně 
 343 - Daň z přidané hodnoty 
 345 - Ostatní daně a poplatky 
 346 - Dotace ze státního rozpočtu 
 347 - Ostatní dotace 
 349 - Spojovací účet k DPH 
  
35 - Pohledávky za společníky, za účastníky 

sdružení a za členy družstva 
 351 - Pohledávky k podnikům ve skupině 
 353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 
 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty 
 355 - Ostatní pohledávky za společníky 
 358 - Pohledávky k účastníkům sdružení 
 
36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům 

sdružení a ke členům družstva 
 361 - Závazky k podnikům ve skupině 
 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 
 365 - Ostatní závazky ke společníkům  
 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze 

závislé činnosti 
 367 - Závazky z upsaných nesplácených cenných 

papírů a vkladů 
 368 - Závazky k účastníkům sdružení 
 
37 - Jiné pohledávky a závazky 
 371 - Pohledávky z prodeje podniku 
 372 - Závazky z koupě podniku 
 373 - Pohledávky a závazky z pevných 

terminovaných operací 



 

 

 374 - Pohledávky z pronájmu 
 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů 
 376 - Nakoupené opce 
 377 - Prodané opce 
 378 - Jiné pohledávky 
 379 - Jiné závazky 
 
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv 
 381 - Náklady příštích období 
 382 - Komplexní náklady příštích období 
 383 - Výdaje příštích období 
 384 - Výnosy příštích období 
 385 - Příjmy příštích období 
 388 - Dohadné účty aktivní 
 389 - Dohadné účty pasivní 
 
39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a 

vnitřní zúčtování 
 391 - Opravná položka k pohledávkám 
 395 - Vnitřní zúčtování 
 398 - Spojovací účet při sdružení 
Účtová třída 4 - Kapitálové účty dlouhodobé 
závazky 
41 - Základní kapitál a kapitálové fondy 
 411 - Základní kapitál 
 412 - Emisní ážio 
 413 - Ostatní kapitálové fondy 
 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 
 418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při 

změnách 
 419 - Změny základního kapitálu 
 
42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky 

hospodaření 
 421 - Zákonný rezervní fond 
 422 - Nedělitelný fond 
 423 - Statutární fond 
 427 - Ostatní fondy 
 428 - Nerozdělitelný zisk z minulých let 
 429 - Neuhrazená ztráta z minulých let 
 
43 - Výsledek hospodaření 
 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím 

řízení 
 
45 - Rezervy 
 451 - Rezervy zákonné 
 459 - Ostatní rezervy 
 
46 - Dlouhodobé bankovní úvěry 
 461 - Bankovní úvěry 
 
47 - Dlouhodobé závazky 
 471 - Dlouhodobé závazky k podnikům ve 

skupině 
 473 - Emitované dluhopisy 
 474 - Závazky z pronájmu 
 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy 
 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě 
 479 - Ostatní dlouhodobé závazky 
 
48 - Odložený daňový závazek a pohledávka 
 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka 
  
49 - Individuální podnikatel 
 491 - Účet individuálního podnikatele 
Účtová třída 5 - Náklady 
50 - Spotřebované nákupy 
 500 - Spotřebované nákupy 
 501 - Spotřeba materiálu 
 502 - Spotřeba energie 
 503 - Spotřeba ostatních neskladovaných       

pohledávek 
 504 - Prodané zboží 
 

51 - Služby 
 510 - Služby 
 511 - Opravy a udržování  
 512 - Cestovné 
 513 - Náklady na reprezentaci 
 518 - Ostatní služby 
 
52 - Osobní náklady 
 520 - Osobní náklady 
 521 - Mzdové náklady 
 522 - Příjmy společníků a členů družstva ze 

závislé činnosti 
 523 - Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 
 524 - Zákonné sociální pojištění 
 525 - Ostatní sociální pojištění 
 526 - Sociální náklady individuálního 

podnikatele 
 527 - Zákonné sociální náklady 
 528 - Ostatní sociální náklady 
 
53 - Daně a poplatky 
 530 - Daně a poplatky 
 531 - Daň silniční 
 532 - Daň z nemovitostí 
 538 - Ostatní daně a poplatky 
 
54 - Jiné provozní náklady 
 540 - Jiné provozní náklady 
 541 - Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

 542 - Prodaný materiál 
 543 - Dary  
 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 545 - Ostatní pokuty a penále 
 546 - Odpis pohledávky 
 548 - Ostatní provozní náklady 
 549 - Manka a škody 
  
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady 

příštích období a opravné položky 
 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle 

zvláštních právních předpisů 
 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 
 555 - Tvorba a zúčtování komplexních 

nákladů příštích období 
 557 - Zúčtování oprávky k opravné položce 

k nabytému majetku 
 558 - Tvorba a zúčtování zákonných 

opravných položek 
 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek 
 
56 - Finanční náklady 
 560 - Finanční náklady 
 561 - Prodané cenné papíry a vklady 
 562 - Úroky  
 563 - Kurzové ztráty 
 564 - Náklady z přecenění majetkových 

cenných papírů 
 566 - Náklady z finančního majetku 
 567 - Náklady z derivátových operacích 
 568 - Ostatní finanční náklady 
 569 - Manka a škody na finančním majetku 
 
57 - Rezervy a opravné položky finančních 

nákladů 
 574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv 
 579 - Tvorba a zúčtování opravných položek 

ve finanční činnosti 
 
58 - Mimořádné náklady 
 581 - Náklady na změnu metody 
 582 - Škody 

 584 - Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv 
 588 - Ostatní mimořádné náklady 
 589 - Tvorba a zúčtování opravných položek 

v mimořádné činnosti 
 
59 - Daně z příjmu a převodové účty 
 591 - Daň z příjmu z běžné činnosti - splatná 
 592 - Daň z příjmu z běžné činnosti - odložená 
 593 - Daň z příjmu z mimořádné činnosti - splatná 
 594 - Daň z příjmu z mimořádné činnosti - odložená 
 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů 
 596 - Převod podílů na hospodářském výsledku 

společníkům 
 597 - Převod provozních nákladů 
 598 - Převod finančních nákladů 
Účtová třída 6 - Výnosy 
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží 
 600 - Tržby za vlastní výkony a zboží 
 601 - Tržby za vlastní výrobky 
 602 - Tržby z prodeje služeb 
 604 - Tržby za zboží 
 
61 - Změny stavu zásob vlastní činností 
 610 - Změna stavu vnitropodnikových zásob 
 611 - Změna stavu nedokončené výroby 
 612 - Změna stavu polotovarů 
 613 - Změna stavu výrobků 
 614 - Změna stavu zvířat 
 
62 - Aktivace 
 620 - Aktivace 
 621 - Aktivace materiálu a zboží 
 622 - Aktivace vnitropodnikových služeb 
 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 
 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 
 
64 - Jiné provozní náklady 
 640 - Jiné provozní náklady 
 641 - Tržby z prodeje z prodeje dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 
 642 - Tržby z prodeje materiálu 
 644 - Smluvní pokuty a úroky 
 646 - Výnosy z odepisovaných pohledávek 
 648 - Ostatní provozní výnosy 
 
66 - Finanční výnosy 
 660 - Finanční výnosy 
 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 
 662 - Úroky 
 663 - Kurzové zisky 
 664 - Výnosy z přecenění majetkových cenných 

papírů 
 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
 666 - Výnosy z finančního majetku 
 667 - Výnosy z derivátových operací 
 668 - Ostatní finanční výnosy 
 
68 - Mimořádné výnosy 
 680 - Mimořádné výnosy 
 681 - Výnosy ze změny metody 
 684 - Zúčtování rezerv 
 688 - Ostatní mimořádné výnosy 
 689 - Zúčtování opravných položek 
69 - Převodové účty 
 697 - Převod provozních výnosů 
 698 - Převod finančních výnosů 
Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty 
70 - Účty rozvažné 
 701 - Počáteční účet rozvažný 
 702 - Konečný účet rozvažný 
71 - Účet zisků a ztrát 
 710 - Účet zisků a ztrát 
 
75 až 79 - Podrozvahové účty 
 
Účtová třída 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví 



 
 
 
  Příloha č. 4 
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