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Abstrakt

Bakalá�ská práce je zam��ena na analýzu rozdíl� ve vykazování finan�ního leasingu 

dle Mezinárodních standard� ú�etního výkaznictví a dle �eské ú�etní legislativy. 

Cílem bakalá�ské práce je ur�it rozdíly ve vykazování finan�ního leasingu dle IFRS 

a dle �eských ú�etních p�edpis� a jejich dopad na finan�ní pozici a výkonnost 

podniku.  

Abstrakt 

This bachelor's thesis is focused on analysis of differences in presentation of 

financial leases in accordance with International financial reporting standards and 

under Czech accounting law. The aim of the bachelor's thesis is to define 

differences in presentation of financial leases in accordance with IFRS and under 

Czech accounting law and their effect on financial position and productivity of the 

business.  
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Úvod 

Globalizace je pojem, který znají tém�� všichni. V�tšina lidí si spojí tento pojem 

s dopravou, kulturou, obchody nebo s ekonomikou. Globalizace se ale také týká 

ú�etnictví, p�edevším ú�etních výkaz�, které jsou významné kv�li srovnatelnosti 

informací mezi podnikatelskými subjekty. Uživatelé ú�etních výkazu vyžadují 

transparentní a srovnatelné informace. V rámci jedné zem� ned�lá potíže porovnat údaje 

z ú�etních výkaz�. Problém nastává tehdy, chce-li uživatel nap�íklad srovnat podniky 

z dvou r�zných zemí. Je to dáno tím, že národní ú�etní pravidla a postupy se od sebe 

liší, a proto i informace z ú�etních výkaz� jsou rozdílné a tudíž je obtížné srovnávat 

podnikatelské subjekty na mezinárodní úrovni. Z tohoto d�vodu existují snahy 

o celosv�tovou harmonizaci ú�etnictví. V rámci Evropské Unie dochází k harmonizaci 

ú�etnictví prost�ednictvím sm�rnic a zárove� Evropská Unie podporuje Mezinárodní 

standardy ú�etního výkaznictví, které jsou používané v zemích po celém sv�t� a jejich 

používání se stále ješt� rozši�uje. �eská republika, která je �lenskou zemí Evropské 

Unie, se musí �ídit právem Evropské Unie, a proto i u nás se pomalu rozvíjí používání 

IFRS.  

Cílem této bakalá�ské práce je vymezit rozdíly ve vykazování finan�ního leasingu 

dle �eské ú�etní legislativy a dle IFRS a definovat jejich dopady na výkonnost a 

finan�ní pozici vybraného podnikatelského subjektu.  

Finan�ní leasing je nezanedbatelnou sou�ástí ú�etnictví a zárove� je d�ležitý i v oblasti 

daní. Je nutné znát definici leasingu a jeho �len�ní, aby v budoucnu podnikatelský 

subjekt nem�l problémy se správcem dan�. A i když finan�ní leasing pozbyl své 

výhody, je stále hojn� využíván jako jeden ze zp�sobu po�ízení majetku.  

Teoretická východiska této práce jsou v první �ásti zam��ena na finan�ní leasing, jeho 

právní úpravu v �R, dále také na leasingovou smlouvu a její náležitosti a p�edevším 

na finan�ní leasing a jeho zaú�tování dle �eské ú�etní legislativy. Druhá �ást teorie se 

orientuje na IFRS. Nejprve na harmonizaci ú�etnictví p�edevším v EU, pak na standard 

IAS 17 – leasingy a samoz�ejm� na vykázání finan�ního leasingu dle IFRS.  
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Praktická �ást této práce je zam��ena na analýzu rozdíl� ve vykazování finan�ního 

leasingu dle IFRS a dle �eské ú�etní legislativy. Analýza rozdíl� bude provedena 

na základ� smlouvy o finan�ním pronájmu s následnou koupí najaté v�ci, kterou mi 

poskytla spole�nost ROSS Holding, a. s., kde jsem vykonávala praxi. Podle splátkového 

kalendá�e a dalších údaj�, které jsou sou�ástí smlouvy, bude zaú�tován finan�ní leasing 

dle �eských p�edpis� a dle IFRS. Z t�chto dat pak budou ur�eny rozdíly mezi ob�ma 

ú�etními systémy a jejich dopad na spole�nost, p�edevším na výsledek hospoda�ení a 

na finan�ní pozici. Pokud by se spole�nost v budoucnu rozhodla postupovat dle IFRS 

nebo by ji to bylo na�ízeno právními p�edpisy, tak tato bakalá�ská práce m�že sloužit 

jako podklad pro vykazování finan�ního leasingu dle IFRS.  
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1 Teoretická východiska vykazování finan�ního leasingu 
podle �eských p�edpis�

Z anglického slova „lease“ znamenajícího pronájem nebo smlouvu o pronájmu pochází 

pojem leasing. Leasingem se tedy rozumí dohoda mezi pronajímatelem, poskytovatelem 

leasingu, a nájemcem, podle které pronajímatel umož�uje nájemci právo daný p�edm�t 

po dohodnutou dobu používat a to za úplatu �i jiné nepen�žité pln�ní. Používání cizího 

p�edm�tu za dohodnutou úplatu lze považovat za typický rys leasingu. Poskytovateli 

leasingu, vlastníkovi p�edm�tu smlouvy, po celé období pronájmu p�etrvává vlastnické 

právo k majetku (15). Nájemce neboli uživatel leasingu získá a používá ur�itý p�edm�t 

bez v�tšího vynaložení pen�žních prost�edk�, to znamená, že nemá okamžit�

p�ichystanou hotovost nebo úv�r na jeho získání. V pr�b�hu sjednané doby nájmu 

nájemce hradí nájemné za užívání p�edm�tu. Nájemce do náklad� ú�tuje splátky 

nájemného, které p�sobí na základ dan� z p�íjm�, pokud nájemce dodrží podmínky 

zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm� v platném zn�ní (dále jen zákon o daních 

z p�íjm�) (1). 

1.1 Druhy leasingu 

Druhy leasingu lze �lenit podle r�zných kritérií: 

• dle da�ového pohledu na 

o finan�ní leasing, 

o operativní leasing;  

• dle místa p�vodu na 

o tuzemský, 

o zahrani�ní – jeden z ú�astník� se nachází v zahrani�í; 

• dle komodit na 

o dodavatelský, 

o zakázkový; 

• dle zp�sobu financování na 

o p�ímý leasing, 

o leasing, na kterém se podílí více investor�; 

• dle z�statkové hodnoty na  
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o p�edm�t odpisován na nulovou hodnotu, 

o leasing se z�statkovou hodnotou; 

• dle dalších forem leasingu nap�. na 

o zp�tný leasing (8). 

Operativní leasing

Operativní leasing lze chápat jako nájemní smlouvu, podle které nájemci po uplynutí 

sjednané doby nez�stává p�edm�t nájmu, ale odevzdává ho zp�t vlastníkovi. 

Pronajímatel m�že v�c pronajmout dalším nájemc�m. Nájemce m�že realizovat 

jakékoliv úpravy na p�edm�tu jen se souhlasem pronajímatele. Nájemní období není 

delší než životnost majetku a pouze malý podíl z po�izovací ceny majetku se zaú�tuje 

do náklad� v pr�b�hu pronájmu. Povinností vlastníka je starat se o pronajatou v�c (8). 

Pronajímatel tedy zpravidla nabízí r�zné služby nap�. pojišt�ní, údržba p�edm�tu nebo 

odstra�ování škod atd. To se odráží v hodnot� nájemného, která bude vyšší kv�li t�mto 

službám (1). 

�eská leasingová a finan�ní asociace (dále jen �LFA) definuje operativní leasing jako 

smlouvu „podle níž jedna strana s podnikatelským zám�rem a za úplatu poskytne druhé 

stran� (tzv. leasingovému nájemci) jím vybraný p�edm�t do užívání za ú�elem 

do�asného používání p�edm�tu bez p�enosu v�tšiny rizik a užitk� spojených 

s vlastnictvím p�edm�tu leasingu a bez jakéhokoliv smluvního nároku na možný p�echod 

vlastnictví p�edm�tu leasingu na nájemce“ (4). 

Finan�ní leasing 

Finan�ního leasing lze považovat za trojstranný vztah mezi t�emi subjekty, a to 

mezi nájemcem, pronajímatelem a dodavatelem. Dodavatel prodá pronajímateli 

požadovaný p�edm�t, který se stává jeho vlastnictvím. P�edm�t pak pronajímatel 

pronajímá nájemci (1). Za finan�ní leasing se tedy považuje pronájem, kdy po ukon�ení 

doby pronájmu je najatá v�c odkoupena do vlastnictví nájemce za domluvenou kupní 

cenu (v�tšinou symbolickou). Nájemce dostane p�edm�t do užívání a pozd�ji i do svého 

vlastnictví aniž by za n�j musel uhradit celou vstupní cenu okamžit� (15).  
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�LFA definuje finan�ní leasing jako smlouvu „podle níž jedna strana s podnikatelským 

zám�rem a za úplatu poskytne druhé stran� (tzv. leasingovému nájemci) jím vybraný 

p�edm�t do užívání za ú�elem dlouhodobého užívání p�edm�tu leasingu s p�enosem 

rozhodující �ásti nebo i všech rizik a užitk� spojených s vlastnictvím p�edm�tu leasingu 

na nájemce a s právem �i povinností p�evodu vlastnictví p�edm�tu leasingu na nájemce 

za cenu obvykle podstatn� nižší než tržní nebo s právem uzav�ení další leasingové 

smlouvy za podstatn� výhodn�jších podmínek“ (4).  

Získání majetku prost�ednictvím finan�ního leasingu má své výhody i nevýhody. 

Výhodou finan�ního leasingu je, že: 

• výši a po�et leasingových splátek pronajímatel p�izp�sobí požadavk�m nájemce, 

• získání finan�ního leasingu je snadn�jší a rychlejší než získání bankovního 

úv�ru, 

• ekonomický p�ínos z majetku pokryje leasingovou cenu, 

• nájemce nemusí okamžit� disponovat finan�ními prost�edky v hodnot�

po�izovací ceny majetku, 

• leasingové splátky p�edstavují da�ov� uznatelný náklad, jestliže nájemce dodrží 

podmínky dané zákonem o daních z p�íjm� (13). 

Nevýhodou finan�ního leasingu je, že: 

• jiná forma financování je zpravidla levn�jší než finan�ní leasing, 

• poskytovatel finan�ního leasingu má vlastnické právo k majetku,  

• majetek najatý formou finan�ního leasingu se m�že stát sou�ástí konkurzu, 

pokud by se leasingová spole�nost dostala do finan�ních potíží (13). 

1.2 Právní úprava leasingu v �R

V �eských právních p�edpisech nejsou pojmy leasing �i leasingová smlouva 

jednozna�n� definovány. V �eských zákonech se tedy s t�mito pojmy doslovn� nelze 

setkat (14). 
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Zákon �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník v platném zn�ní (dále jen ob�anský zákoník) a 

zákon �. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném zn�ní (dále jen obchodní zákoník) 

obsahují ustanovení, která upravují nájemní vztahy a smlouvy, a to: (14) 

• § 659 - § 662 ob�anského zákoníku, které vymezují smlouvu o výp�j�ce,  

o § 617 ob�anského zákoníku o užívání v�ci se p�im��en� použije i 

u smlouvy o výp�j�ce; 

• § 663 - § 723 ob�anského zákoníku, které definují nájemní smlouvu,  

o § 663 - § 684 ob�anského zákoníku obsahují obecná ustanovení nájmu, 

definici nájemného nebo ukon�ení nájmu,  

o § 685 - § 716 ob�anského zákoníku �eší zvláštní ustanovení o nájmu 

bytu,  

o § 717 - § 718 ob�anského zákoníku upravují nájem obytných místností 

v za�ízeních ur�ených k trvalému bydlení,  

o § 719 ob�anského zákoníku se zabývá podnájmem bytu (�ásti bytu), 

o § 720 ob�anského zákoníku o nájmu a podnájmu nebytových prostor 

uvádí odkaz na zákon �. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových 

prostor, 

o § 721 - § 723 ob�anského zákoníku jsou zam��eny na zvláštní ustanovení 

o podnikatelském nájmu v�cí movitých (16); 

• § 488b - § 488i obchodního zákoníku �eší smlouvu o nájmu podniku, 

• § 489 - § 496 obchodního zákoníku jsou zam��eny na smlouvu o koupi najaté 

v�ci,  

• § 630 - § 637 obchodního zákoníku upravují smlouvy o nájmu dopravního 

prost�edku (18). 

Leasing je krom� p�edchozích právních p�edpis� upraven také da�ovými zákony, a to: 

• zákonem o daních z p�íjm�, 

• zákonem �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty v platném zn�ní (dále jen 

zákon o dani z p�idané hodnoty) (14). 
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1.3 Leasingová smlouva 

Smlouva o finan�ním leasingu je složena z n�kolika smluvních typ�, proto je leasingová 

smlouva sjednávána jako typov� nepojmenovaná (tzv. inominátní) smlouva (15). 

U sepisování leasingových smluv se tedy vychází z�ásti dle paragraf� vyjmenovaných 

v podkapitole 1.2 a dle § 273 obchodního zákoníku (14). 

Podle § 273 obchodního zákoníku lze �ást obsahu smlouvy ur�it také odkazem 

na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými 

organizacemi nebo odkazem na jiné obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím 

smlouvu známé nebo k návrhu p�iložené. Odchylná ujednání ve smlouv� mají p�ednost 

p�ed zn�ním obchodních podmínek uvedených výše a k uzav�ení smlouvy lze také užít 

smluvních formulá�� užívaných v obchodním styku (18). 

V p�ípad� leasingových smluv mohou subjekty postupovat podle všeobecných 

podmínek, které zformulovala �LFA (14). 

V rámci leasingové smlouvy se používají následující základní pojmy:  

• leasingová cena – skládá se z po�izovací ceny p�edm�tu, z náklad�

vynaložených vlastníkem na daný p�edm�t a zisku leasingové spole�nosti, 

• leasingová marže – pokrývá náklady a zisk leasingové spole�nosti, cena 

p�edm�tu leasingu je zvýšena o leasingovou marži, 

• leasingové splátky – souhrn leasingových splátek p�edstavuje leasingovou cenu, 

zpravidla se jedná o pravidelné, rovnom�rné úhrady, 

• první zvýšená splátka – nazývána také jako nultá splátka, p�edstavuje nájemné 

placené dop�edu a vztahuje se na celou dobu nájmu, n�kdy bývá v leasingových 

smlouvách ozna�ena jako akontace, což není správn�, jelikož akontace znamená 

zálohu na kupní cenu najatého p�edm�tu (1). 

Mezi podstatné náležitosti leasingové smlouvy pat�í ur�ení smluvních stran a co 

nejp�esn�jší identifikace p�edm�tu smlouvy. Dále ve smlouv� musí být uvedena doba 

trvání nájmu, datum uzav�ení smlouvy a také datum ú�innosti smlouvy, pokud není 
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shodné s datem uzav�ení smlouvy (14). Pronajímatel ke dni ú�innosti smlouvy odevzdá 

nájemci p�edm�t do jeho užívání a nájemce ho p�evezme (den po�átku nájmu). Doklad 

potvrzující p�edání se nazývá protokol o p�edání p�edm�tu leasingu. Protokol o uvedení 

p�edm�tu do užívání p�edstavuje d�ležitý doklad pro pronajímatele. Tento doklad 

prokazuje, že p�edm�t je p�edán ve stavu zp�sobilém k užívání, to znamená, že 

pronajímatel m�že za�ít odpisovat daný p�edm�t ve svém obchodním majetku (1). 

Smlouva musí také obsahovat po�izovací cenu p�edm�tu leasingu, leasingové splátky, 

pop�ípad� první zvýšenou splátku nebo zálohy, prodejní cenu (kupní cena) po skon�ení 

doby nájmu. Ve smlouv� jsou zahrnuty ješt� další náležitosti, jako jsou pojišt�ní, 

splátkový kalendá�, podmínky o p�ed�asném ukon�ení leasingové smlouvy nebo 

o možném ru�ení atd. (14).  

1.4 Da�ová úprava finan�ního leasingu 

V minulých letech docházelo k podstatným zm�nám v zákon� o daních z p�íjm�, které 

se dotkly i finan�ního leasingu. Do konce roku 2007 mohli podnikatelé využívat da�ové 

výhody u finan�ního leasingu k da�ové optimalizaci. Nap�íklad pronajímatelé mohli 

hmotný movitý majetek odpisovat podle tzv. zrychlených leasingových odpis�. Doba 

odpisování majetku byla kratší než minimální doba odpisování stanovená zákonem 

o daních z p�íjm�. Zárove� i doba nájmu byla podstatn� kratší, než je v sou�asnosti. 

Tyto výhody byly zrušeny novelou zákona o daních z p�íjm� ú�innou od 1. 1. 2008 a 

krom� toho došlo i k dalším zm�nám. Minimální doba nájmu byla prodloužena a i 

v letech následujících po roce 2008 docházelo k ur�itým zm�nám. V následujícím textu 

je uvedena da�ová úprava vztahující se k finan�nímu leasingu platná od 1. 1. 2011 (1).  

Zákon o dani z p�íjm� povoluje pronajímateli, který je vlastníkem dlouhodobého 

majetku, si uplatnit da�ové odpisy. U da�ových odpis� postupuje pronajímatel dle § 31 

nebo § 32 zákona o daních z p�íjm�, uplat�uje tedy rovnom�rné nebo zrychlené odpisy 

(14). 

  

Nájemné u finan�ního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který 

lze podle zákona o daních z p�íjm� odpisovat, se považuje za da�ov� uznatelný náklad 
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pro nájemce za podmínek uvedených v § 24 odst. 4, zákona o daních z p�íjm�. Tyto 

podmínky jsou následující: 

• doba nájmu hmotného movitého majetku �iní alespo� minimální dobu 

odpisování uvedenou v § 30 odst. 1, ale zárove� lze dobu nájmu u hmotného 

movitého majetku zat�íd�ného v odpisové skupin� 2 nebo 3 podle p�ílohy �. 1 

k tomuto zákonu zkrátit až o 6 m�síc�, doba nájmu se po�ítá ode dne, kdy byla 

v�c p�enechána nájemci ve stavu zp�sobilém obvyklému užívání, 

• po skon�ení doby nájmu dochází k bezprost�ednímu p�evodu vlastnických práv 

najaté v�ci mezi pronajímatelem a nájemcem, 

• kupní cena najatého hmotného majetku nem�že být vyšší než z�statková cena, 

která se vypo�ítá ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by p�edm�t 

nájmu m�l p�i rovnom�rném odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona 

o daních z p�íjm� k datu prodeje, tato podmínka neplatí, pokud by ke dni koup�

najatý p�edm�t byl p�i rovnom�rném odpisování dle § 31 již odepsán ve výši 

100 % vstupní ceny,  

• po skon�ení finan�ního leasingu zahrne poplatník, který je fyzickou osobou, 

odkoupený majetek do svého obchodního majetku (20).�

Od 1. 1. 2008 byl také zrušen da�ový limit u finan�ního leasingu. Do té doby byl 

u osobních automobil� kategorie M1 stanoven da�ový limit 1 500 000 K� (cena v�etn�

DPH). Nájemce si mohl uplatnit nájemné jako da�ov� uznatelný výdaj jen do této sumy 

(1). 

Zm�nám ve finan�ním leasingu se nevyhnul ani zákon o dani z p�idané hodnoty. 

Od 1. 1. 2009 je nutné od sebe odlišit tyto dva následující zp�soby uplat�ování dan�

z p�idané hodnoty (15). 

Na finan�ní leasing se pohlíží jako na dodání zboží �i p�evod nemovitosti, jestliže je 

nájemce na základ� smlouvy povinen odkoupit najatý p�edm�t. Pronajímatel tedy p�izná 

a uhradí celou da� z p�idané hodnoty na výstupu ze všech splátek jednorázov�

p�i p�edaní v�ci nájemci. A zárove� nájemce si uplatní celou da� z p�idané hodnoty 

na vstupu ze všech splátek ve zda�ovacím období, kdy došlo k p�edání v�ci (15). 
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Na finan�ní leasing se pohlíží jako na poskytnutí služby, jestliže nájemce na základ�

smlouvy má možnost odkoupit najatý p�edm�t (není to povinnost). Den uskute�n�ného 

zdanitelného pln�ní je ozna�en u každé leasingové splátky ve splátkovém kalendá�i. 

K t�mto dat�m má nájemce nárok na odpo�et dan� z p�idané hodnoty a zárove�

pronajímatel musí p�iznat da� z p�idané hodnoty. V tomto p�ípad� se jedná o díl�í 

zdanitelná pln�ní, a ne o jednorázové vypo�ádání s daní z p�idané hodnoty jako 

v p�edchozím zp�sobu (15). 

Zrušení zákazu odpo�tu dan� z p�idané hodnoty u osobních aut p�edstavovalo d�ležitou 

zm�nu ve finan�ním leasingu. Od 1. 4. 2009 mají nájemci nárok na odpo�et dan�

z p�idané hodnoty u finan�ního leasingu. Avšak nárok na odpo�et dan� z p�idané 

hodnoty si mohou nájemci uplatnit jen u t�ch smluv, které byly sjednány od 1. 4. 2009 

(15).  

1.5 Vykazování finan�ního leasingu v souladu s �eskými ú�etními 
p�edpisy 

Podnikatelé, kte�í vedou ú�etnictví, se musí �ídit t�mito právními p�edpisy: 

• zákonem �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví (dále jen zákon o ú�etnictví), 

• vyhláškou �. 500/2002 Sb., 

• �eskými ú�etními standardy, atd. (13).  

Ú�etnictví vychází z ú�etních zásad. Hlavní zásadou ú�etnictví je v�rné a poctivé 

zobrazení. Tato ú�etní zásada je dodržena, pokud podnikatelé respektují ostatní ú�etní 

zásady. Mezi ostatní ú�etní zásady pat�í nap�íklad zásada p�ednosti obsahu p�ed formou, 

zásada opatrnosti nebo akruální princip atd. (13). 

Zásada v�rného a poctivého zobrazení skute�nosti 

Dle § 7 zákona o ú�etnictví je zobrazení v�rné, jestliže obsah položek ú�etní záv�rky 

odpovídá skute�nému stavu, který je p�itom zobrazen v souladu s ú�etními metodami, 

jejichž použití je ú�etní jednotce uloženo na základ� tohoto zákona. Dále, zobrazení je 

poctivé, když jsou p�i n�m použity ú�etní metody zp�sobem, který vede k dosažení 

v�rnosti. Tam, kde ú�etní jednotka m�že volit mezi více možnostmi dané ú�etní metody 
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a zvolená možnost by zastírala skute�ný stav, je ú�etní jednotka povinna zvolit jinou 

možnost, která skute�nému stavu odpovídá (19). 

Akruální princip 

D�sledky všech transakcí a ostatních skute�ností jsou zaú�továny a vykázány práv�

v tom ú�etním období, se kterým v�cn� a �asov� souvisí. Transakce, které jsou 

p�edm�tem ú�etnictví, jsou tedy sou�ástí toho období, ve kterém se uskute�nily nebo 

nastaly a nejsou sou�ástí toho období, ve kterém dochází k realizaci jejich p�íjm� nebo 

výdaj�. D�sledkem dodržování této zásady je, že výsledek hospoda�ení ú�etní jednotka 

zjiš�uje z rozdílu mezi výnosy a náklady, které nemusí být v souladu s p�íjmy a výdaji 

(2). 

Zásada p�ednosti obsahu p�ed formou 

Podle této ú�etní zásady by m�la ú�etní jednotka zaú�tovat a vykazovat ú�etní p�ípady 

dle jejich skute�né podstaty a neú�tovat je dle jejich právního ustanovení. Avšak 

u vykazovaného majetku najatého formou finan�ního leasingu tato zásada není 

respektována. O majetku ú�tuje pronajímatel, p�estože nájemci plyne veškerý prosp�ch 

z najatého majetku. V tomto p�ípad� p�evažuje forma nad obsahem (13). 

To, že majetek vykazuje v rozvaze a následn� jej odpisuje v p�ípad� finan�ního leasingu 

pronajímatel je dáno § 28 odst. 3 zákona o ú�etnictví. Dle § 28 odst. 3 zákona 

o ú�etnictví odpisuje majetek ú�etní jednotka, která jej poskytuje jiné osob� k užívání 

na základ� smlouvy o finan�ním leasingu, kterým se pro ú�ely zákona o ú�etnictví 

rozumí poskytnutí majetku za úplatu do užívání, jestliže je uživatel oprávn�n nebo 

povinen v pr�b�hu užívání nebo po jeho ukon�ení nabýt vlastnické právo 

k poskytnutému majetku (19). 

1.5.1 Vykazování finan�ního leasingu u nájemce 

Nájemce eviduje p�edm�t finan�ního leasingu jen v podrozvahové evidenci. Postup 

p�i ú�tování finan�ního leasingu závisí na leasingových splátkách, uhrazených zálohách 

�i na nulté splátce (13). 



21 

518 – Ostatní služby 379 – Jiné závazky 221 – Bank.  ú�et 

1) P�edpis splátek 

343- DPH 

042 – Po�ízení DHM 022 -DHM 

3) kupní cena p�edm�tu 4) za�azení do majetku 

3) DPH 

Ú�tování pravidelných splátek 

Finan�ní leasing s pravidelnými m�sí�ními splátkami nebývá �asto sjednáván. V tomto 

p�ípad� m�že nájemce ú�tovat nájemné rovnou do náklad� na ú�et 518 – Ostatní služby 

a nemusí ú�tovat p�es ú�et �asového rozlišení (13). Na konci nájmu zaplatí sjednanou 

cenu za koupi p�edm�tu pronájmu a za�adí ho do svého majetku (8). Nájemce m�že 

zaú�tovat po�ízený majetek jako drobný hmotný majetek, pak by se tento majetek 

ú�toval rovnou do náklad� (1). Na schématu 1 je znázorn�n postup ú�tování 

u pravidelných splátek u nájemce.  

Schéma 1: Ú�etní zachycení finan�ního leasingu u nájemce dle �eských ú�etních 
p�edpis�

Zdroj: Zpracováno dle literatury (13) 

Záloha na splátky nájemného 

Záloha na splátky nájemného je zaplacena na za�átku leasingu a pak je postupn�

zú�tována do jednotlivých m�sí�ních splátek. Nájemce zálohu v den její úhrady 

zaú�tuje na ú�et 314 – Poskytnuté provozní zálohy.  Ke snížení pom�rné �ásti zálohy 

p�ipadající na m�sí�ní splátku dojde v den platby m�sí�ní splátky (pop�ípad� v den 

p�edpisu) a sou�asn� se hodnota závazku, kterou má nájemce v��i leasingové 

spole�nosti z titulu m�sí�ní splátky, sníží o pom�rnou �ást zálohy. Nájemce pak platí 

jen rozdíl ze skute�né výše m�sí�ní splátky a pom�rné výše zálohy, která je s m�sí�ní 

splátkou spojena (13). 

2) úhrada splátek 

1) DPH 
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349 – Vyrovnávací ú�et k DPH 

2) Da�ový doklad k záloze 

4) Zú�tování pom�rné 

�ásti zálohy 

Schéma 2: Ú�etní zachycení poskytnuté zálohy a její zú�tování u nájemce 
dle �eských ú�etních p�edpis�

Zdroj: Vlastní zpracování 

1.5.2 Vykazovaní finan�ního leasingu u pronajímatele 

Leasingová spole�nost je vlastníkem pronajatého majetku po celé období pronájmu. 

Tento majetek také odpisuje, i když není ekonomickým uživatelem pronajatého 

majetku. Pronajímatel si sestavuje ú�etní odpisy podle odpisového plánu a v souladu 

s § 56 vyhlášky �. 500/2002 Sb. (13). Pronajímatel m�že p�i sestavování odpisového 

plánu zohlednit p�edpokládanou z�statkovou hodnotu majetku (1). 

Ú�tování pravidelných splátek 

Leasingová spole�nost ú�tuje pravidelné m�sí�ní splátky rovnou do výnos� na ú�et 

602 – Tržby za poskytnuté služby a nemusí ú�tovat p�es ú�et �asového rozlišení (13). 

Po skon�ení nájemní doby prodá za dohodnutou cenu p�edm�t nájemci a vy�adí daný 

p�edm�t ze svého majetku (8). Na schématu 3 na následující stran� je znázorn�n postup 

ú�tování u pravidelných splátek. 

343 - DPH 

518 – Ostatní služby 379 – Jiné závazky 

3) DPH 

5) Zú�tování DPH ze zálohy 

3) P�edpis splátky 

314 – Poskytnutá 

provozní záloha 221 – Bank. ú�et 

1) Úhrada zálohy 
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1) P�edpis splátky 

4) Prodej leas. majetku 

6) Vy�azení z majetku 

5) Odpis ZC prodaného DM 

3) Odpisy DHM PS x 

Schéma 3: Ú�etní zachycení finan�ního leasingu u pronajímatele dle �eských 
ú�etních p�edpis�

Zdroj: Zpracováno dle literatury (13) 

Záloha na splátky nájemného 

Pronajímatel zálohu v den p�ijetí úhrady zaú�tuje na ú�et 324 – P�ijaté provozní zálohy.  

Ke snížení pom�rné �ásti zálohy p�ipadající na m�sí�ní splátku dojde v den platby 

m�sí�ní splátky (pop�ípad� v den p�edpisu) a sou�asn� se hodnota pohledávky, kterou 

má leasingová spole�nost v��i nájemci z titulu m�sí�ní splátky, sníží o pom�rnou �ást 

zálohy. Nájemce platí jen rozdíl ze skute�né výše m�sí�ní splátky a pom�rné výše 

zálohy, která je s m�sí�ní splátkou spojena (13).  

Dle § 21 zákona o dani z p�idané hodnoty je plátce povinen p�iznat da� na výstupu 

ke dni uskute�n�ní zdanitelného pln�ní �i ke dni p�ijetí úplaty, a to k tomu dni, který 

nastane d�íve. Dále dle § 26 zákona o dani z p�idané hodnoty je plátce povinen vystavit 

602 – Tržby z prodeje služeb 378 – Jiné pohledávky 221 – Bank. ú�et 

2) Úhrada splátky 

343 - DPH 641 – Tržby z prodeje DHM 

4) DPH

082 – Oprávky 

k používanému aktivu 

541 – Z�statková cena 

prodaného DHM 

022 - DHM 551 - Odpisy 
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221 – Bank. ú�et 

da�ový doklad do 15 dn� ode dne p�ijetí úplaty za zdanitelné pln�ní pro osobu povinou 

k dani (17). 

Schéma 4: Ú�etní zachycení p�ijaté zálohy a její zú�tování u pronajímatele 
dle �eských ú�etních p�edpis�

Zdroj: Vlastní zpracování 

349 – Vyrovnávací ú�et 

k DPH 343 – DPH 

5) Zú�tování DPH ze zálohy 

3) DPH 

602 – Tržby z prodeje služeb 378 – Jiné pohledávky 

2) Da�ový doklad k záloze 

3) P�edpis splátky 

324 – P�ijatá provozní 

záloha

1) P�ijatá záloha 

4) Zú�tování pom�rné 

�ásti zálohy 
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2 Teoretická východiska vykazování finan�ního leasingu 
podle IFRS 

V��itelé, investo�i a další osoby p�i rozhodování vycházejí p�edevším z informací 

uvedených v ú�etních výkazech (6). Netransparentní a nespolehlivé informace zabra�ují 

obchodování nebo investování. Hlavním d�vodem rozdílnosti informací v ú�etnictví 

mezi státy je ten, že národní ú�etní systémy se od sebe ve v�tší �i menší mí�e liší. Tyto 

rozdíly jsou dány nap�íklad právním systémem stát�, da�ovým systémem, 

zohled�ováním inflace atd. (21). V sou�asné dob� existují t�i sm�ry, které mají vliv 

na mezinárodní harmonizaci ú�etnictví. Jde o ú�etní sm�rnice Evropské Unie, 

Mezinárodní standardy ú�etního výkaznictví (IFRS) a Všeobecn� uznávané ú�etní 

standardy US GAAP (3). 

US GAAP je soubor národních ú�etních standard� USA. US GAAP p�edstavuje 

kvalitní ú�etní systém. Standardy mají vliv na celosv�tovou harmonizaci ú�etnictví 

p�edevším kv�li významné pozici USA ve sv�t� (3). Další d�vodem je, že US GAAP 

jsou akceptovány na všech sv�tových burzách (6). 

2.1 Harmonizace v EU 

Za za�átek harmonizace ú�etnictví a ú�etních výkaz� v rámci EU lze považovat první 

vydání direktivy zabývající se ú�etnictvím, jedná se o 4. sm�rnici. Sm�rnice musí 

�lenské státy zahrnout do své národní ú�etní legislativy v p�edepsané dob�. 

Nejvýznamn�jší sm�rnice regulující ú�etnictví v rámci EU jsou následující: 

• 4. sm�rnice Rady o ro�ních ú�etních záv�rkách ur�itých forem spole�ností, 

• 7. sm�rnice Rady o konsolidovaných ú�etních záv�rkách, 

• sm�rnice Rady o ro�ních a konsolidovaných ú�etních záv�rkách pro banky a 

ostatní finan�ní instituce, 

• sm�rnice Rady o ro�ních a konsolidovaných ú�etních záv�rkách pro pojiš�ovny 

(21). 

Sm�rnice sice zlepšily kvalitu dokument� ú�etní záv�rky stát� EU, ale zárove�

informace v ú�etních výkazech nebyly srovnatelné mezi státy kv�li právu volby, které 
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obsahuje 4. sm�rnice. Právo volby dovolovalo zemím EU ponechat si jejich národní 

specifika. Kv�li nesrovnatelnosti ú�etních výkaz� spole�nosti nemohly obchodovat 

na sv�tových burzách cenných papír� (6). Tento problém vy�ešila EU tak, že povolila 

spole�nostem, které cht�li obchodovat na trhu s cennými papíry, vykazovat ú�etní 

výkazy dle IFRS. Od roku 2000 však EU p�estoupila na novou harmoniza�ní strategii 

zabývající se používáním IFRS. Tuto strategii podpo�ila na�ízením, ve kterém bylo 

uvedeno, že nejpozd�ji od roku 2005 spole�nosti dávající do ob�hu ve�ejn�

obchodovatelné cenné papíry musí sestavovat konsolidované ú�etní výkazy dle IFRS 

(3). Dále mohou státy EU rozší�it používaní IFRS i na individuální ú�etní výkazy nejen 

spole�ností emitující ve�ejn� obchodovatelné cenné papíry, ale i na ostatní subjekty (6). 

Spole�nosti dávající do ob�hu jen dluhové cenné papíry a spole�nosti používající 

p�ed tímto na�ízením jiné mezinárodní standardy, mohly za�ít používat IFRS až od roku 

2007 (3). 

Aplikace IFRS v �eské republice 

Krom� zat�íd�ní IFRS do národního práva �lenských zemí Evropská Unie také 

doporu�ila �lenským stát�m, aby do svých národních ú�etních pravidel zavedly, jak 

nejvíce to je možné, �ešení používaná podle IFRS. To vyvolává ur�ité potíže. Zásadní 

problém je ten, že IFRS se nepod�izují da�ovým a neú�etním p�edpis�m. V �eské 

republice je však silná vazba mezi ú�etnictvím a da�ovými zákony. Také neú�etní 

p�edpisy v �eské republice ovliv�ují ú�etnictví. Ty mohou zp�sobit, že n�které ú�etní 

zásady nejsou respektovány a tím dochází k znehodnocení ú�etních výkaz�, a tudíž 

ú�etní výkazy nemohou informovat o skute�né finan�ní pozici podniku. �eská 

republika ale i ostatní státy EU by m�ly nejprve zamezit pod�izování ú�etnictví ostatním 

p�edpis�m, aby se ú�etní systém mohl p�iblížit postup�m dle IFRS. Další problém je 

ten, že kdyby se p�estalo postupovat dle �eských ú�etních pravidel a p�ešlo by se 

v budoucnu k IFRS vyvolá tato zm�na náklady na školení ú�etních, auditor� atd. 

Na druhou stranu, výhodou tohoto p�echodu by byly více spolehlivé, srovnatelné 

informace z ú�etních výkaz� (6). 
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V sou�asné dob� jsou do zákona o ú�etnictví zakomponovány § 19a o použití 

mezinárodních ú�etních standard� pro ú�tování a sestavení ú�etní záv�rky a § 23a 

použití mezinárodních ú�etních standard� v konsolidaci (19). 

Avšak spole�nosti, které ú�tují a sestavují ú�etní záv�rku dle IFRS, musí pro zjišt�ní 

základu dan� z p�íjm� vycházet z �eských ú�etních p�edpis�. To znamená, že 

spole�nost musí výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním stanovit dle zákona o daních 

z p�íjm�. P�i ur�ování základu dan� z p�íjm� ú�etní jednotky postupují bez p�sobení 

IFRS (12). 

2.2 Mezinárodní standardy ú�etního výkaznictví 

Za za�átek mezinárodních ú�etních standard� lze považovat rok 1973, kdy byl založen 

Výbor pro tvorbu mezinárodních ú�etních standard� (IASC). Výbor IASC byl 

samostatná, privátní profesní instituce. Na založení se podílely profesní ú�etní 

organizace z r�zných zemí z celého sv�ta, tedy z USA, Austrálie, Mexika, Japonska, 

Kanady a ze zemí z Evropy to byly státy Velká Británie a Irsko, Francie, N�mecko a 

Nizozemí. Od roku 1983 profesní instituce, které byly sou�ástí Mezinárodní federace 

ú�etních (IFAC), jsou p�íslušníky IASC. Rada IFAC jmenovala �leny Rady, která 

regulovala �innost výboru IASC. Výbor IASC se zabýval vydáváním Mezinárodních 

standard� ú�etnictví (IAS). Dále v roce 1995 vznikl Poradní sbor (SAC). �lenové 

Poradního sboru byli specialisté z ú�etního oboru. Poradní sbor se zabýval nap�íklad 

hledáním finan�ních prost�edk� pro �innost IASC nebo zapojováním odborné ve�ejnosti 

do �innosti IASC. �innost IASC je financována nap�íklad p�ísp�vky IFAC, ú�etními 

podniky nebo ziskem z prodeje publikací atd. Rada v roce 1997 nechala vzniknout Stálý 

interpreta�ní výbor (SIC), který �ešil sporné ú�etní problémy a k nim zformuloval 

interpretace, které m�ly v názvu zkratku SIC. Po roce 2000 došlo ke zm�n� organiza�ní 

struktury a vznikla Nadace Výboru pro mezinárodní ú�etní standardy (v roce 2010 

zm�nila název na IFRS Foundation). Zm�nám se nevyhnuly ani ostatní orgány (3). 

V roce 2001 Výbor IASC nahradila Rada pro Mezinárodní ú�etní standardy (IASB). 

Od tohoto roku za�ala IASB vydávat Mezinárodní standardy ú�etního výkaznictví 

(IFRS), které nahradily Mezinárodní ú�etní standardy. Celkem bylo vydáno 



28 

41 standard� IAS a n�které z nich jsou stále platné. Nový název IFRS m�l diferencovat 

nové standardy od standard�, která vydával výbor IASC a také m�l zd�raznit, že 

standardy se orientují na výkaznictví a ne na klasické ú�tování (7). 

Výbor pro interpretace Mezinárodních standard� ú�etního výkaznictví (IFRS 

Interpretations Committee) byl p�edtím nazýván jako Výbor pro interpretace standard�

mezinárodního ú�etního výkaznictví (IFRIC). Vyst�ídal Stálý interpreta�ní výbor. 

Cílem výboru je vytvo�it interpretace, tak aby u problematických otázek bylo zavedeno 

jednotné použití IFRS (3). 

Koncep�ní rámec 

Koncep�ní rámec je významnou sou�ástí Mezinárodních standard� ú�etního 

výkaznictví. V koncep�ním rámci jsou vymezeny nap�íklad cíle, p�edpoklady a zásady 

ú�etní záv�rky nebo definice základních prvk� ú�etní záv�rky. Koncep�ní rámec je 

východiskem pro jednotlivé standardy (3). 

Poskytování informací o finan�ní pozici, výkonnosti a o zm�nách ve finan�ní situaci 

podniku uživatel�m pat�í mezi cíle ú�etní záv�rky. Finan�ní pozici lze vy�íst z rozvahy, 

p�edevším z aktiv, závazk� a vlastního kapitálu. Z výnos� a náklad� ve výsledovce lze 

zjistit výkonnost podniku (7). 

Aktivum je zdroj kontrolovaný podnikem, jenž je výsledkem minulých skute�ností a 

od n�hož se p�edpokládá budoucí ekonomický prosp�ch pro podnik. Aktivum 

podnikatel vykáže v rozvaze, je-li budoucí ekonomický prosp�ch z aktiva dostate�n�

jistý a je-li zdroj ovládaný podnikem spolehliv� ocenitelný (7). 

Závazek p�edstavuje sou�asnou povinnost podniku, jež vznikla jako následek minulých 

skute�ností. Od vypo�ádání povinnosti se p�edpokládá odliv zdroj� poskytující podniku 

ekonomický prosp�ch. Závazek podnikatel vykáže v rozvaze, pokud úbytek zdroj�

poskytující ekonomický prosp�ch musí být dostate�n� jistý a zárove� je povinnost 

podniku spolehliv� ocenitelná (7). 
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Vlastní kapitál p�edstavuje zbytkovou �ást aktiv po ode�tení veškerých závazk�

podniku (7). 

Výnos p�edstavuje r�st ekonomického prosp�chu v pr�b�hu ú�etního období. K tomuto 

zv�tšení ekonomického prosp�chu dojde bu� nár�stem aktiv, nebo snížením závazk�. 

To má za následek nár�st vlastního kapitálu avšak nikoliv vkladem do vlastního 

kapitálu (11). 

Náklad p�edstavuje úbytek ekonomického prosp�chu v pr�b�hu ú�etního období. 

K tomuto úbytku ekonomického prosp�chu dojde snížením aktiv �i vznikem závazk�. 

To má za následek úbytek vlastního kapitálu avšak nikoliv pod�lením vlastního kapitálu 

mezi vlastníky. K vykázání výnos� a náklad� dochází tehdy, je-li jejich cena �i hodnota 

spolehliv� ocen�na (11). 

2.3 IAS 17 - Leasingy 

IAS 17 vymezuje pravidla pro klasifikaci leasing�, jejich zaú�tování a požadavky 

na zve�ej�ované informace. Cílem IAS 17 je: 

• odlišit finan�ní leasing od operativního leasingu, který prezentuje službu 

nabízející používání aktiva,  

• ur�it takové postupy zaú�tování a vykázání obou typ� leasingu, aby souhlasily 

s v�cnou podstatou t�chto operací (3). 

Ke standardu se vážou následující interpretace:  

• IFRIC 4 Ur�ení, zda smlouva obsahuje leasing,  

• SIC 15 Operativní leasingy – pobídky, 

• SIC 27 Vyhodnocování podstaty transakcí uzav�ených právní formou leasingu 

(7). 

Standard se však nepoužívá na leasingové smlouvy, jejichž p�edm�tem je pr�zkum �i 

využívání neobnovitelných p�írodních zdroj�, dále pak na licen�ní smlouvy k hrám, 

film�m, videozáznam�m, autorským práv�m, patent�m nebo na biologická aktiva (3).  
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Pro správné zaú�tování a vykázání finan�ního leasingu dle IFRS je nutné znát pojmy 

vztahující se k leasingu. Leasing, finan�ní leasing a další pojmy, které jsou definovány 

standardem, jsou popsány níže. 

Leasing je dohoda, ve které se pronajímatel zaváže poskytnout nájemci právo užívat 

aktivum po vymezenou dobu za jednorázovou úhradu nebo za sérii plateb po dohodnuté 

období (5).  

Finan�ní leasing je pronájem, p�i n�mž jsou v podstat� veškerá rizika a všechny 

odm�ny plynoucí z vlastnictví aktiva p�enesena na nájemce. Avšak p�evod vlastnického 

práva nemusí být na konci pronájmu proveden (7). P�edpokládané užitky z aktiva 

mohou nap�íklad být výnosy z používání aktiva. Naopak rizika plynoucí z používání 

aktiva mohou být nap�íklad rychlé morální opot�ebení, fyzické opot�ebení nebo 

neprodejnost aktiva. Nájemce m�že v p�ípad�, že pronájem aktiva nenese 

p�edpokládané užitky ukon�it leasing, ale ponese ztráty a rizika spojená s ukon�ením 

nájmu. Kup�íkladu musí nalézt osobu, které leasing postoupí (3). 

Operativní leasing je definován jako jiný, než leasing finan�ní. Je to takový leasing, 

u n�hož nedochází k p�evedení všech rizik a užitk� vyplývající z vlastnictví aktiva (11).  

Odlišení finan�ního leasingu od operativního leasingu je velice d�ležité vzhledem 

k jejich odlišující se ekonomické podstat� a rozdílnému zaú�tování. Standard se touto 

problematikou d�kladn� zabývá. Pro ur�ení o jaký leasing se jedná, je rozhodující obsah 

smlouvy, který je nutno náležit� rozebrat a ur�it, zda spl�uje podmínky definice 

finan�ního leasingu. P�i klasifikaci leasingu se nelze �ídit formou smlouvy, nap�íklad 

názvem smlouvy. V n�kterých p�ípadech, zvláštn� u dlouhodobých leasing�, je t�žké 

rozlišit, o jaký leasing se jedná (3). 

Ve standardu IAS 17 jsou popsány n�které situace, které nazna�ují, že daná smlouva 

spl�uje definici finan�ního leasingu. Jedná se o následující indikátory:  

• k p�evedení vlastnictví aktiva na nájemce dochází na konci nájemní doby, 
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• nájemce má právo na odkup aktiva za �ástku, o které lze soudit, že bude k datu 

p�ípadného využití práva výrazn� nižší než fair value, a je dostate�n� jisté, že 

právo bude využito,  

• doba trvání leasingu p�edstavuje podstatnou �ást ekonomické životnosti daného 

aktiva, p�estože nedochází k p�evodu vlastnictví, 

• sou�asná hodnota minimálních leasingových plateb na za�átku leasingu se rovná 

nebo je v�tší než fair value daného aktiva, 

• specifická povaha je typická pro aktiva finan�ního leasingu, která pak m�že 

používat bez realizace v�tších úprav jen nájemce,  

• nájemce m�že ukon�it leasing (má-li takové právo), ale p�enášejí se na n�j 

všechny ztráty leasingové spole�nosti související s tímto ukon�ením, 

• zisky �i ztráty plynoucí z pohybu fair value zbytkové hodnoty získává nájemce, 

• nájemce je schopen nep�estávat v pronájmu v dalším období za nájemné, které je 

výrazn� nižší než tržní nájemné (7). 

Všechny tyto situace nazna�ují, že podstatné užitky a rizika pocházející z vlastnictví 

daného aktiva jsou p�enesena na nájemce. U všech t�chto situací lze vyvodit, že 

nájemce smí používat p�edm�tné aktivum, jako by pat�ilo do jeho vlastnictví. Je-li 

známo, že z n�jakého d�vodu nebudou n�které d�ležité užitky nebo rizika p�enesena, 

pak nejde o finan�ní leasing. Nap�íklad odkoupí-li aktivum na konci leasingu za tržní 

cenu (7).  

Den platnosti leasingové smlouvy je den, kdy dojde k uzav�ení leasingu �i den, 

od kterého se pronajímatel i nájemce zavázaly splnit výchozí ustanovení leasingové 

smlouvy (3). A je to ten den, který nastane d�íve. K tomuto dni se ur�í, zda se jedná 

o finan�ní �i operativní leasing a pokud by bylo dané aktivum klasifikováno jako 

finan�ní leasing, pak se vymezí hodnoty pro uznání leasingu (11).   

Den zahájení leasingu je den, od kterého má nájemce právo užívat daný p�edm�t 

leasingové smlouvy. K tomuto dni nájemce i pronajímatel mohou zahájit ú�tování 

o leasingu (3).  
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Zbytková hodnota p�edstavuje odhad fair value aktiva, kterou by m�lo mít na konci 

nájmu. Se zbytkovou hodnotou se musí po�ítat v p�ípad�, kdy nájemce odevzdává 

p�edm�t finan�ního leasingu zp�t leasingové spole�nosti na konci nájmu. Zbytkovou 

hodnotu lze �lenit na nezaru�enou zbytkovou hodnotu �i zaru�enou zbytkovou hodnotu 

(7). 

Zaru�ená zbytková hodnota p�edstavuje minimální cenu, která má být leasingové 

spole�nosti odevzdána. Jestliže v okamžiku odevzdání p�edm�t leasingu nebude 

dosahovat této ceny, pak nájemce musí vzniklý rozdíl uhradit. Pop�ípad� tento rozdíl 

m�že doplatit t�etí strana sp�ízn�ná s nájemcem (3). 

U nezaru�ené zbytkové hodnoty nájemce odevzdá p�edm�t leasingu a není po n�m 

vyžadována žádná platba (3). 

Hrubá investice do leasingu se skládá z minimálních leasingových plateb a ze sumy 

nezaru�ené zbytkové hodnoty. Jedná se o celkový p�íjem, který pronajímatel obdrží 

z leasingu, obsahující pen�žní i nepen�žní p�íjem. Celkový úrokový výnos, který 

vznikne za celou dobu trvání pronájmu, se ur�í jako rozdíl mezi hrubou a �istou 

investicí (3). 

�istá investice do leasingu p�edstavuje hrubou investici do leasingu, která je 

diskontovaná implicitní úrokovou mírou leasingu (3).  

Implicitní úroková míra leasingu p�edstavuje takovou úrokovou míru, pro kterou 

platí, že sou�asná hodnota leasingových plateb eventuáln� navýšená o nezaru�enou 

zbytkovou hodnotu se rovná fair value aktiva navýšená o p�ípadné po�áte�ní p�ímé 

náklady pronajímatele. Pro stanovení implicitní úrokové míry je nutné znát minimální 

leasingové platby, dobu leasingu, nezaru�enou zbytkovou hodnotu, fair value aktiva 

nabízeného k pronájmu, a po�áte�ní p�ímé náklady pronajímatele (3). 

Minimální leasingové platby zahrnují platby v pr�b�hu leasingu, prodejní cenu aktiva 

na konci nájmu a zaru�enou zbytkovou hodnotu. Platby v pr�b�hu leasingu jsou sumou 
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všech plateb, které nájemce uhradil leasingové spole�nosti v dob� trvání leasingu. 

Sou�ástí t�chto plateb je da� z p�idané hodnoty, která se nezahrnuje do minimálních 

leasingových plateb. Splátky uhrazené nájemcem mohou být složeny z �ástky hrazené 

za používání aktiva a z náhrady náklad� placených leasingovou spole�ností. Do t�chto 

náklad� spadá pojistné, opravy �i údržba. Tyto �ástky za služby, které poskytuje 

pronajímatel a následn� je hradí t�etímu subjektu, se do minimálních leasingových 

plateb nezahrnují. Do minimálních leasingových plateb se nesmí zahrnout také 

podmín�né nájemné (7). 

Podmín�né nájemné p�edstavuje dodate�né platby, které nájemce musí uhradit 

na základ� událostí, které mohly vzniknout v pr�b�hu nájmu. Tyto dodate�né platby 

plynoucí ze zm�n okolností souvisejí s užíváním aktiva a na za�átku nájmu není jisté, 

zda vzniknou. Tyto platby se ú�tují rovnou do náklad� na stran� nájemce a do výnos�

na stran� pronajímatele (7). 

Po�áte�ní p�ímé náklady související se sjednáním leasingové smlouvy navýší fair 

value z d�vodu vypo�ítání implicitní úrokové míry, ale jen tehdy, je-li pronajímatelem 

leasingová spole�nost a nikoliv výrobce (3). 

Fair value p�edstavuje cenu, která m�že být dohodnuta na trhu za b�žných podmínek 

k datu ocen�ní. V tomto p�ípad� je den ocen�ní den platnosti leasingové smlouvy. 

Stanovení fair value je jednodušší, jestliže se s p�edm�tným aktivem obchoduje na trhu. 

Fair value by se patrn� nem�la výrazn� diferencovat od �ástky, za kterou bylo aktivum 

nakoupeno leasingovou spole�ností, jestliže neub�hla delší doba mezi dnem ocen�ní a 

dnem nákupu (3). 

Doba leasingu p�edstavuje nevypov�ditelnou dobu, na již má nájemce sjednán leasing 

aktiva spole�n� s jinými lh�tami. V t�chto jiných lh�tách má nájemce nárok nep�estávat 

v leasingu. Musí být však dostate�n� jisté, že ke dni platnosti leasingové smlouvy tento 

nárok nájemce využije (3). 
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2.4 Vykazování finan�ního leasingu v souladu s IFRS 

Standard IAS 17 d�sledn� dodržuje ú�etní zásadu p�ednosti obsahu p�ed formou. Tím se 

zásadn� liší od �eských právních p�edpis�, které tuto zásadu sice vymezují, ale 

v p�ípad� finan�ního leasingu ji krom� nájmu podniku nedodržují.  To má za následek, 

že finan�ní leasing je zaú�tován jinak dle �eských právních p�edpis� a jinak dle IFRS. 

Vztah mezi leasingovou spole�ností a nájemcem u finan�ního leasingu se podobá 

získání zdroje financování pro nájemce, respektive z pohledu pronajímatele poskytnutí 

p�j�ky �i dlouhodobého úv�ru. Po dobu trvání nájmu nájemce postupn� splácí 

leasingové spole�nosti splátky za toto „zap�j�ení“ zdroje financování. Nájemce m�že 

uzav�ít leasing úhradou celého závazku ze svých finan�ních prost�edk� nebo 

odevzdáním opot�ebovaného p�edm�tu p�edstavující neuhrazený zbytek „p�j�ky“ 

po uplynutí nájemní doby. Pokud se nájemce s pronajímatelem domluvil v p�ípad�

vracení aktiva na zaru�ené zbytkové hodnot�, odevzdá nájemce krom� tohoto aktiva 

také možný finan�ní doplatek (3). 

2.4.1 Vykazování finan�ního leasingu u nájemce  

P�edm�t nájmu u nájemce spl�uje definici aktiva podle koncep�ního rámce, a proto 

nájemce zahrne p�edm�t nájmu do své rozvahy. Toto aktivum vykázané v rozvaze a 

závazek, který mu vznikl, mají být ke dni uzav�ení smlouvy ocen�ny ve stejné výši. 

Aktivum ocení nájemce ve fair value p�íslušného aktiva, je-li nižší než sou�asná 

hodnota minimálních leasingových splátek. Nájemce vykáže tedy majetek v aktivech a 

zárove� mu vznikne dlouhodobý závazek ve stejné výši v pasivech v rozvaze. 

Kv�li reálnému vykazování je závazek rozd�len na dlouhodobou a krátkodobou �ást 

v rozvaze. Tento závazek nájemce postupn� splácí. Výši minimálních leasingových 

splátek je nutno rozd�lit na úmor, který snižuje výši dlouhodobého závazku, a na �asov�

p�íslušné úroky, které nájemce hradí za používané aktivum. Krom� t�chto plateb m�že 

nájemce z bankovního ú�tu platit za služby, které nájemci poskytla leasingová 

spole�nost, nebo za podmín�né nájemné. To znamená, že nájemci vzniknou náklady 

za tyto služby a v rozvaze v aktivech dojde ke snížení pen�z na bankovním ú�tu. Tyto 

náklady vykáže ve výsledovce nájemce do období, se kterým v�cn� a �asov� souvisejí. 

Dále nájemce dle standardu IAS 16 Pozemky, budovy a za�ízení aktiva bude pronajaté 
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aktivum odpisovat. Toto aktivum bude ke dni ú�etní záv�rky v rozvaze uvád�no 

v hodnot� netto. Zaú�tování finan�ního leasingu z pohledu nájemce tak, aby bylo 

možné vykázat informace, které jsou požadovány v rámci IFRS, je znázorn�no 

na schématu 5 (7) (3). 

Schéma 5: Ú�etní zachycení finan�ního leasingu z pohledu nájemce dle IFRS 

Zdroj: Zpracováno dle literatury (3) 

2.4.2 Vykazování finan�ního leasingu u pronajímatele 

Pronajímatel po�ízené aktivum, jež je p�edm�tem leasingové smlouvy vy�adí 

ze své rozvahy, jelikož aktivum má vykazovat ve své rozvaze nájemce. Zárove� však 

022 - Aktivum 

479 – Dlouhodobý závazek 

z leasingu 

Za�átek nájmu aktiva 

Úmor 

562 - Úroky 221 – Bankovní ú�et 

Úroky 

Minimální leasingová platba 

343 - DPH 

Da� z p�idané hodnoty 

548 – Ostatní provozní náklady 

Úhrada za pronajímatelem poskytnuté služby 

Platba podmín�ného nájemného 

082 – Oprávky k používanému 

aktivu 551 - Odpisy 

Odpisy 
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Platba podmín�ného nájemného 

Za�átek nájmu aktiva PS x 

pronajímatel v den zahájení leasingu vykáže pohledávku ve výši fair value aktiva v��i 

nájemci v aktivech v rozvaze. Pohledávka z leasingu se stejn� jako závazek u nájemce 

rozd�luje na dlouhodobou a krátkodobou �ást (7). Z této pohledávky, neboli 

ze zap�j�ení nefinan�ního aktiva prost�ednictvím finan�ního leasingu plynou 

pronajímateli výnosy v podob� úrok�. V pr�b�hu nájmu p�íslušný úrok navyšuje výši 

pohledávky a zárove� je pohledávka snižována o �ást splátky hrazené nájemcem. To 

znamená, že výši minimálních leasingových splátek je nutno rozd�lit na úmor 

pohledávky a na úroky, které pronajímatel získá z poskytnutí aktiva. Dále plynou 

pronajímateli další výnosy ze služeb, které poskytl nájemci, a pop�ípad� výnosy 

z podmín�ného nájemného. Tyto výnosy podobn� jako nájemce své náklady musí 

vykázat do období, se kterým v�cn� a �asov� souvisejí (3). Zaú�tování finan�ního 

leasingu z pohledu pronajímatel tak, aby bylo možné vykázat informace, které jsou 

požadovány v rámci IFRS, je znázorn�no na schématu 6. 

Schéma 6: Ú�etní zachycení finan�ního leasingu z pohledu pronajímatel dle IFRS 

Zdroj: Zpracováno dle literatury (3) 

022 - Aktivum 

343 - DPH 

Da� z p�idané hodnoty 

662 - Úroky 221 – Bankovní ú�et 

Minimální leasingová platba 

648 – Ostatní provozní náklady 

Úhrada za pronajímatelem poskytnuté služby 

378 – Dlouhodobá pohledávka z 

leasingu

Inkaso splátky 

pohledávky

Úroky 
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3 Analýza rozdíl� ve vykazování finan�ního leasingu dle 
IFRS a dle �eských ú�etních p�edpis�

Spole�nost ROSS Holding, a. s., jež má sídlo v Havlí�kov� Brod�, byla založena v roce 

1996 a v následujících letech se úsp�šn� rozr�stala a vyvíjela. Nap�íklad v roce 2009 se 

ze spole�nosti s ru�ením omezeným stala akciová spole�nost. Spole�nost podniká 

v oborech elektroinstalací, m��ení a regulace, �ídicích systém� a automatizace. Krom�

t�chto obor� se zam��uje i na generální dodávky staveb nebo na facility management. 

Spole�nost obchoduje nejen na �eském stavebním trhu, ale i na mezinárodních trzích 

prost�ednictvím dce�iné spole�nosti a organiza�ních složek (9). Spole�nost je plátcem 

DPH. Spole�nost má dva akcioná�e, kte�í se podílejí na základním kapitálu spole�nosti 

rovným dílem (10). P�estože se jedná o akciovou spole�nost, spole�nost nemá povinnost 

postupovat p�i vykazování ú�etní záv�rky dle IFRS, jelikož není emitentem cenných 

papír�, které jsou obchodovatelné na regulovaném trhu. 

Pro ú�ely podnikaní jsou ve spole�nosti používány osobní a užitkové automobily, které 

�asto po�izuje prost�ednictvím finan�ního leasingu. Dne 28. 6. 2011 spole�nost ROSS 

Holding, a. s. uzav�ela smlouvu o finan�ním pronájmu s následnou koupí najaté v�ci se 

spole�ností ALD Automotive, s. r. o. Dodavatelem automobilu je Olfin Car, s. r. o. 

P�edm�tem smlouvy je osobní automobil typu Volkswagen Golf 5 dv Kombi 1.6 

TDIDPF Trenline Variant. Vozidlo bylo p�edáno dle protokolu do užívání 25. 7. 2011. 

Doba nájmu je stanovena na 60 m�síc�. Ve smlouv� je sjednáno 60 m�sí�ních splátek. 

První m�sí�ní splátka je splatná již v den uzav�ení smlouvy tedy 28. 6. 2011 

p�ed za�átkem doby nájmu. U ostatních m�sí�ních splátek je stanovena splatnost 

na 15. den m�síce. 

Veškeré dokumenty vztahující se k finan�nímu leasingu jsou uvedeny v p�íloze 2 této 

bakalá�ské práce. Jedná se o splátkový kalendá�, p�edb�žný splátkový kalendá�, 

protokol o p�evzetí, smlouvu o finan�ním pronájmu s následnou koupí najaté v�ci a 

všeobecné smluvní podmínky finan�ního pronájmu. 

V tabulce 1 na následující stran� jsou uvedeny základní údaje z leasingové smlouvy, 

které jsou pot�eba pro zaú�tování leasingu.  
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Tabulka 1: Základní údaje z leasingové smlouvy 

Položky �ástka v K�

Po�izovací cena bez DPH 370 093,0 
 + 20 % DPH   74 019,0 
Nultá splátka           0,0 
Leasingová splátka     9 083,2 
 z toho:   

podíl po�izovací ceny     6 151,6 
finan�ní �ást        920,4 
+ 20 % DPH     1 414,4 
pojišt�ní        596,8 

Prodejní cena bez DPH     1 000,0 

+ 20 % DPH        200,0 
Zdroj: Vlastní zpracování dle leasingové smlouvy 

3.1 Vykazování finan�ního leasingu dle �eských ú�etních p�edpis�

Nájemce uzav�el smlouvu o finan�ním leasingu dne 28. 6. 2011. K tomuto datu obdržel 

p�edb�žný splátkový kalendá�, který neslouží jako da�ový doklad. Nájemce splátkový 

kalendá� (da�ový doklad) obdržel 28. 07. 2011. Do tohoto dne se dle podmínek 

leasingové smlouvy hledí na uhrazené m�sí�ní splátky jako na zálohy na tyto splátky. 

Nájemce ke dni uzav�ení smlouvy uhradil m�sí�ní splátku a k 15. 7. 2011 uhradil další 

m�sí�ní splátku. Tyto dv� úhrady budou zaú�továny jako zálohy, protože nájemce ješt�

neobdržel splátkový kalendá�. Do 15 dn� má pronajímatel povinnost vystavit da�ový 

doklad k t�mto zálohám. Výše jedné zálohy v p�ípad� této smlouvy p�edstavuje dop�edu 

zaplacenou celou jednu m�sí�ní splátku. První záloha bude zú�tována až s poslední 

splátkou, která je uvedena ve splátkovém kalendá�i. Jelikož již na za�átku uhradil celou 

tuto m�sí�ní splátku, zaú�tuje jen její p�edpis a zú�tuje ho se zálohou. Druhá záloha, 

která byla také zaplacena dop�edu, se zú�tuju již v m�síci �ervenci, nebo� v tomto 

m�síci za�íná doba nájmu a má být dle splátkového kalendá�e uhrazena m�sí�ní splátka. 

M�sí�ní pravidelné splátky nájemce ú�tuje p�ímo do náklad�, nájemné je tedy 

zaú�továno na ú�et 518 – Ostatní služby. Sou�ástí leasingových splátek je pojišt�ní, 

které je pro nájemce také nákladem. Pojišt�ní ú�tuje na ú�et 548 – Ostatní provozní 

náklady. Po skon�ení doby nájmu dochází k odkoupení automobilu za 1 000 K�

bez DPH. Následn� jej v této �ástce nájemce za�adí do svého majetku. 
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Tabulka 2: Ú�etní zachycení finan�ní leasingu u nájemce dle �eských ú�etních 
p�edpis�

Datum Obsah ú�etního p�ípadu �ástka v K� MD Dal 

28.06.2011 Poskytnutá záloha na splátku 
nájemného 

    9 083,2 314 221 

x.2011 Da�ový doklad k záloze     1 414,4 343 349 

15.07.2011 Poskytnutá záloha na splátku 
nájemného 

    9 083,2 314 221 

x.2011 Da�ový doklad k záloze     1 414,4 343 349 

28.07.2011

p�edpis 1. m�sí�ní splátky       

nájemné bez DPH     7 072,0 518   

+ 20 % DPH     1 414,4 343   

Pojišt�ní        596,8 548   

Celkem     9 083,2   379 

Zú�tování zálohy     9 083,2 379 314 

Zú�tování DPH ze zálohy     1 414,4 349 343 

1.08.2011
-  

1.05.2016 

P�edpis 2. - 59. m�sí�ních splátek       

nájemné bez DPH 410 176,0 518   

+ 20 % DPH   82 035,2 343   

Pojišt�ní   34 614,4 548   

Celkem 526 825,6   379 

15.08.2011
-  

15.12.2016
Úhrada 2. - 59. m�sí�ních splátek 526 825,6 379 221 

01.06.2016

P�edpis 60. m�sí�ní splátky       

nájemné bez DPH     7 072,0 518   

+ 20 % DPH     1 414,4 343   

Pojišt�ní        596,8 548   

Celkem     9 083,2   379 

Zú�tování zálohy     9 083,2 379 314 

Zú�tování DPH ze zálohy     1 414,4 349 343 

25.07.2016

Odkoupení automobilu       

kupní cena     1 000,0 042   

+ 20 % DPH        200,0 343   

Celkem     1 200,0   221 
25.07.2016 Za�azení majetku do užívání     1 000,0 022 042 

Zdroj: Vlastní zpracování dle leasingové smlouvy 

Postup zaú�tování finan�ní leasingu u pronajímatele je obdobný jako u nájemce. 

Nejprve musí pronajímatel zakoupit automobil od dodavatele. Následn� automobil 
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za�adí v po�izovací cen� do svého majetku. Tento automobil pronajímá nájemci. 

Dle �eských ú�etních p�edpis� pronajímatel odpisuje pronajatý majetek. Majetek má 

právo odpisovat pronajímatel a to z toho d�vodu, že v p�ípad� finan�ního leasingu má 

p�ednost právní forma p�ed ekonomickou podstatou. Výši odpisu pro jednotlivé roky si 

pronajímatel stanoví dle svého odpisového plánu a ve svém odpisovém plánu zohlední 

zbytkovou hodnotu. Ú�etní odpisy jsou po�ítány od prvního dne m�síce následujícího 

po za�azení. V tabulce 3 je uveden odpisový plán pronajímatele. 

Tabulka 3: Odpisový plán automobilu u pronajímatele

Rok  
Vstupní cena 

(v K�) 
Po�et 

m�síc�
Ú�etní odpis  

(v K�) 
Z�statková cena 

(v K�) 

2011 370 093  5 30 760 339 333 
2012   12 73 824 265 509 
2013   12 73 824 191 685 
2014   12 73 824 117 861 
2015   12 73 824  44 037 
2016    7 43 037    1 000 

Zdroj: Vlastní zpracování dle leasingové smlouvy 

Odpisy jsou pro pronajímatele nákladem, který ú�tuje na ú�et 551 – Odpisy 

dlouhodobého hmotného majetku. M�sí�ní ú�etní odpis se vypo�ítá jako podíl jedné 

šedesátiny z 369 093, což je 6152 K�. 

Zálohy, které zaplatil nájemce, ú�tuje pronajímatel na ú�et 324 – P�ijaté provozní 

zálohy. Pronajímatel musí ke dni p�ijetí záloh p�iznat da� z p�idané hodnoty. Zálohy 

zú�tuje ve stejných m�sících jako nájemce. M�sí�ní splátky ú�tuje p�ímo do výnos�

na ú�et 602 – Tržby za služby a na ú�et 648 – Ostatní provozní výnosy. Pronajímatel 

po skon�ení nájemní doby prodává automobil nájemci ve výši z�statkové ú�etní 

hodnoty automobilu, která je podle splátkového kalendá�e stanovena na 1 000 K�. 

Z�statkovou cenu zaú�tuje pronajímatel do náklad� na ú�et 541 – Z�statková cena 

prodaného DHM a pak majetek vy�adí v po�izovací cen�. V tabulce 4 na následující 

stran� je znázorn�n postup zaú�tování finan�ního leasingu u pronajímatele. 
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Tabulka 4: Ú�etní zachycení finan�ního leasingu u pronajímatele dle �eských 
ú�etních p�edpis�

Datum Obsah ú�etního p�ípadu �ástka v K� MD Dal 

Nákup automobilu     
2011 po�izovací cena 370 093,00 042 221 

  + 20 % DPH   74 019,00 343 221 

28.06.2011
P�ijatá záloha na splátku nájemného     9 083,20 221 324 

Da�ový doklad     1 414,40 349 343 

15.07.2011
P�ijatá záloha na splátku nájemného     9 083,20 221 324 

Da�ový doklad     1 414,40 349 343 

25.07.2011 Za�azení majetku do užívání 370 093,00 022 042 

25.07.2011

P�edpis 1. m�sí�ní splátky       
nájemné bez DPH    7 072,00   602 
+ 20 % DPH    1 414,40   343 
Pojišt�ní       596,80   648 

Celkem    9 083,20 378   
Zú�tování zálohy    9 083,20 324 378 
Zú�tování DPH ze zálohy    1 414,40 343 349 

1.08.2011
-  

1.05.2016 

P�edpis 2. - 59. m�sí�ních splátek       

nájemné bez DPH 410 176,00   602 

+ 20 % DPH   82 035,20   343 

Pojišt�ní   34 614,40   648 

Celkem 526 825,60 378   
15.08.2011

-  
15.12. 2011

Úhrada 2. - 59. m�sí�ních splátek 526 825,60 221 378 

2011-2015 Ú�etní odpisy 2011 - 2015 326 056,00 551 082 

01.06.2016

P�edpis 60. m�sí�ní splátky       

nájemné bez DPH     7 072,00   602 

+ 20 % DPH     1 414,40   343 

Pojišt�ní        596,80   648 

Celkem     9 083,20 378   

Zú�tování zálohy     9 083,20 324 378 

Zú�tování DPH ze zálohy     1 414,40 349 343 
2016 Ú�etní odpisy 2016   43 037,00 551 082 

25.07.2016

Prodej automobilu       

kupní cena     1 000,00 221 641 

+ 20 % DPH        200,00 221 343 

Z�statková ú�etní cena majetku     1 000,00 541 082 

Vy�azení majetku  370 093,00 082 022 

Zdroj: Vlastní zpracování dle leasingové smlouvy 
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3.2 Vykazování finan�ního leasingu dle IFRS 

Ke dni uzav�ení leasingové smlouvy nájemce i pronajímatel posuzují, zda se jedná 

o finan�ní leasing nebo operativní leasing. V tomto p�ípad� pomocí indikátor� zjistí, že 

se jedná o finan�ní leasing, jelikož z leasingové smlouvy vyplývá, že nájemce má právo 

na p�evod vlastnictví na konci nájmu �i doba nájmu se rovná dob� použitelnosti aktiva. 

K tomuto datu musí také nájemce ocenit aktivum a závazek. Nájemce ocení závazek 

nižší �ástkou z fair value automobilu nebo sou�asné hodnoty minimálních leas. plateb. 

Aktivum ocení ve stejné �ástce jako závazek. Aby nájemce mohl zjistit sou�asnou 

hodnotu minimálních leas. plateb, musí znát n�které údaje, p�edevším úrokovou míru. 

Nejlepší je taková úroková míra, která odpovídá implicitní úrokové mí�e pronajímatele. 

Implicitní úrokovou míru se nájemce m�že dov�d�t od pronajímatele nebo si ji m�že 

dopo�ítat. Implicitní úroková míra p�edstavuje takovou úrokovou míru, pro niž platí, že 

sou�asná hodnota leas. plateb se rovná fair value aktiva. Nájemce pomocí leasingové 

tabulky v Microsoft Excelu zjistí, že implicitní úroková míra je 6,01 %. Výše sou�asné 

hodnoty leas. plateb je uvedena v tabulce 5. 

Tabulka 5: Výpo�et sou�asné hodnoty minimálních leasingových plateb (v K�) 

Rok Platby 
Sou�asná hodnota min. 

leasingových plateb 

2011 49 504   48 978,86 
2012 84 864   80 137,70 
2013 84 864   75 474,60 
2014 84 864   71 082,83 
2015 84 864   66 946,62 
2016 36 360   27 472,39 

Celkem   370 093,00 
Zdroj: Vlastní zpracování dle leasingové smlouvy 

P�i implicitní úrokové mí�e 6,01 % se sou�asná hodnota minimálních leasingových 

splátek rovná fair value aktiva, které je 370 093 K�. Nájemce ocení tedy závazek a 

aktivum v �ástce 370 093 K�. V tabulce 6 na následující stran� je uvedena výše úroku a 

úmoru závazku pro jednotlivé roky. 
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Nájemci z automobilu po�ízeného prost�ednictvím finan�ního leasingu poplynou 

ekonomické užitky. Automobil spl�uje tedy definici aktiva uvedeného v koncep�ním 

rámci a nájemce má právo vykázat majetek ve své rozvaze. Vzhledem k tomu, že 

automobil za�adil do svého majetku, má právo jej i odpisovat. Nájemce za�ne automobil 

odpisovat již v m�síci za�azení do užívání. Dále uplat�uje rovnom�rné odpisy. Doba 

odpisování je stejná jako doba nájmu tedy 60 m�síc� M�sí�ní odpis se vypo�ítá jako 

podíl jedné šedesátiny z 370093, což je 6168,22 K�. V tabulce 7 je uveden odpisový 

plán nájemce. 

Tabulka 7: Odpisový plán automobilu u nájemce 

Rok Vstupní cena Ú�etní odpis 
Po�et 

m�síc�
Z�statková cena 

2011 370 093 37 009,30  6 333 083,70 
2012   74 018,60 12 259 065,10 
2013   74 018,60 12 185 046,50 
2014   74 018,60 12 111 027,90 
2015   74 018,60 12  37 009,30 
2016   37 009,30  6           0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování dle leasingové smlouvy 

P�ed dnem zahájení leasingu, tedy dnem kdy nájemce za�ne prvn� ú�tovat o svém 

aktivu a závazku, nájemce uhradil pronajímateli dv� zálohy. Výše t�chto záloh se skládá 

ze závazku, pojišt�ní a dani z p�idané hodnoty. V den zahájení leasingu tedy 

25. 07. 2011, kdy zaú�tuje aktivum a závazek ve fair value (výše fair value je bez DPH) 

zárove� sníží závazek o dv� již zaplacené zálohy, ale jen ve výši, která p�ipadá 

na závazek ze záloh. Pojišt�ní, které je nákladem pro nájemce, zú�tuje až v tom období 

se kterým v�cn� a �asov� souvisí. V tabulkách 8 a 9 na následujících stránkách je 

uveden postup zaú�tování finan�ního leasingu dle IFRS. 
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Tabulka 8: Ú�etní zachycení finan�ního leasingu u nájemce v souladu s IFRS 

Datum Obsah ú�etního p�ípadu �ástka v K� MD Dal 

28.06.2011

Záloha       
úmor závazku     7 072,00 052   

+ 20 % DPH     1 414,40 343   

Pojišt�ní        596,80 314   

Celkem     9 083,20   221 

15.07.2011

Záloha       

úmor závazku     7 072,00 052   

+ 20 % DPH     1 414,40 343   

Pojišt�ní        596,80 314   

Celkem     9 083,20   221 

25.07.2011

Za�azení do rozvahy a vznik 
závazku (bez DPH) 

370 093,00 022 479 

2 x zú�tování zálohy - úmor 
závazku (bez DPH) 

  14 144,00 479 052 

Zú�tování pojišt�ní        596,80 548 314 

2011 

Úhrada splátek       
úmor závazku    26 712,64 479   
úrok       8 647,36 562   

Pojišt�ní      2 984,00 548   

+ 20 % DPH      7 072,00 343   
Celkem    45 416,00   221 

Odpisy 2011     37 009,30 551 082 

2012 

Úhrada splátek       

úmor závazku   66 899,68 479   

úrok    17 964,32 562   

Pojišt�ní     7 161,60 548   

+ 20 % DPH   16 972,80 343   

Celkem 108 998,40   221 

Odpisy 2012   74 018,60 551 082 

2013 

Úhrada splátek       

úmor závazku   71 032,99 479   

úrok    13 831,01 562   

Pojišt�ní     7 161,60 548   

+ 20 % DPH   16 972,80 343   

Celkem 108 998,40   221 

Odpisy 2013   74 018,60 551 082 
Zdroj: Vlastní zpracování dle leasingové smlouvy 
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Tabulka 9: Ú�etní zachycení finan�ního leasingu u nájemce v souladu s IFRS 
(pokra�ování) 

2014 

Úhrada splátek       

úmor závazku  75 421,67 479   

úrok     9 442,33 562   

Pojišt�ní    7 161,60 548   

+ 20 % DPH  16 972,80 343   

Celkem 108 998,40    221 

Odpisy 2014  74 018,60 551 082 

2015 

Úhrada splátek       

úmor závazku  80 081,50 479   

úrok     4 782,50 562   

Pojišt�ní    7 161,60 548   

+ 20 % DPH  16 972,80 343   

Celkem 108 998,40    221 

Odpisy 2015  74 018,60 551 082 

2016 

Úhrada splátek       

úmor závazku  34 810,44 479   
úrok        549,56 562   

Pojišt�ní    2 984,00 548   

+ 20 % DPH    7 072,00 343   

Celkem  45 416,00   221 

Zú�tování pojišt�ní       596,80 548 314 

Odkoupení automobilu       

úmor závazku       990,08 479   

úrok            9,92 562   

+ 20 % DPH       200,00 343   

Celkem    1 200,00   221 

Odpisy za rok 2016  37 009,30 551 082 
Zdroj: Vlastní zpracování dle leasingové smlouvy 

Pronajímatel ú�tuje o finan�ním leasingu dle IFRS podobn� jako nájemce. Nejprve 

po�ídí dané aktivum. Následn� jej vy�adí z majetku a zárove� mu vzniká pohledávka 

z finan�ního leasingu ve výši fair value vy�azeného aktiva. V den zahájení tedy 

25. 07. 2011 prvn� ú�tuje o své pohledávce. P�ed tímto dnem p�ijme zálohy od nájemce 

a zú�tovává je ve stejném okamžiku jako nájemce. Postup zaú�tování finan�ního 

leasingu je uveden v tabulce 10 a 11 na následujících stranách. 
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Tabulka 10: Ú�etní zachycení finan�ního leasingu u pronajímatele v souladu 
s IFRS 

Datum Obsah ú�etního p�ípadu �ástka v K� MD Dal 

2011 

Nákup automobilu       

po�izovací cena 370 093,00 022   

+ 20 % DPH   74 019,00 343   

Celkem 444 112,00   221 

28.6.2011 

Záloha       

snížení pohledávky     7 072,00   324 

+ 20 % DPH     1 414,40   343 

Pojišt�ní        596,80   475 

Celkem     9 083,20 221   

15.7.2011 

Záloha       

snížení pohledávky     7 072,00   324 

+ 20 % DPH     1 414,40   343 

Pojišt�ní        596,80   324 

Celkem     9 083,20 221   

25.7.2011 

Vy�azení z rozvahy a vznik 
pohledávky 

370 093,00 378 022 

2 x zú�tování zálohy - úmor 
závazku 

  14 144,00 324 378 

Zú�tování pojišt�ní        596,80 324 648 

2011 

Úhrada splátek       

snížení pohledávky   26 712,64   378 

úrok      8 647,36   662 
Pojišt�ní     2 984,00   648 

+ 20 % DPH     7 072,00   343 
Celkem   45 416,00 221   

2012 

Úhrada splátek       

snížení pohledávky   66 899,68   378 

úrok    17 964,32   662 

Pojišt�ní     7 161,60   648 

+ 20 % DPH   16 972,80   343 

Celkem 108 998,40 221   

2013 

Úhrada splátek       

snížení pohledávky   71 032,99   378 

úrok    13 831,01   662 

Pojišt�ní     7 161,60   648 

+ 20 % DPH   16 972,80   343 

Celkem 108 998,40 221   
Zdroj: Vlastní zpracování dle leasingové smlouvy 
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Tabulka 11: Ú�etní zachycení finan�ního leasingu u pronajímatele dle IFRS 
(pokra�ování) 

2014 

Úhrada splátek       

snížení pohledávky  75 421,67   378 

úrok     9 442,33   662 

Pojišt�ní    7 161,60   648 

+ 20 % DPH  16 972,80   343 

Celkem 108 998,40  221   

2015 

Úhrada splátek       

snížení pohledávky  80 081,50   378 

úrok     4 782,50   662 

Pojišt�ní    7 161,60   648 

+ 20 % DPH  16 972,80   343 

Celkem 108 998,40  221   

2016 

Úhrada splátek       

snížení pohledávky  34 810,44   378 

úrok        549,56   662 

Pojišt�ní    2 984,00   648 

+ 20 % DPH    7 072,00   343 

Celkem  45 416,00 221   

Zú�tování pojišt�ní       596,80 324 648 

Odkoupení automobilu       

snížení pohledávky       990,08   378 

úrok            9,92   662 

+ 20 % DPH       200,00   343 

Celkem    1 200,00 221   
Zdroj: Vlastní zpracování dle leasingové smlouvy 

Pro lepší porovnání obou ú�etních systém� a zjišt�ní rozdíl� mezi nimi jsou 

vypracovány rozvahy za jednotlivé roky z pohledu nájemce i pronajímatele. Aktivum je 

v rozvahách dle IFRS vykázáno v hodnot� netto. 
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Schéma 7: Rozvahy za období 2011 – 2016 u nájemce dle IFRS (v K�) 

Rozvaha 2011 Rozvaha 2012 

Aktivum 333 083,70 VH -49 237,46 Aktivum    259 065,10 Ner. ztráta -49 237,46

Záloha 596,80 Leasingový závazek Záloha            596,80 VH -99 144,52

DPH 9 900,80 krátkodobý  66 899,68 DPH       26 873,60 Leasingový závazek 

Peníze -63 582,40 dlouhodobý 262 336,68 Peníze      -172 580,80 krátkodobý  71 032,99

Celkem 279 998,90 Celkem 279 998,90   dlouhodobý 191 303,69

Celkem 113 954,70 Celkem 113 954,70

Rozvaha 2013 Rozvaha 2014 

Aktivum 185 046,50 Ner. Ztráta -148 381,98 Aktivum 111 027,90 Ner. ztráta -243 393,19

Záloha         596,80 VH -95 011,21 Záloha 596,80 VH -90 622,53

DPH   43 846,40 Leasingový závazek DPH 60 819,20 Leasingový závazek 

Peníze      -281 579,20 krátkodobý  75 421,67 Peníze       -390 577,60 krátkodobý  80 081,50

  dlouhodobý 115 882,02   dlouhodobý 35 800,52

Celkem -52 089,50 Celkem -52 089,50 Celkem -218 133,70 Celkem -218 133,70

Rozvaha 2015 Rozvaha 2016 

Aktivum   37 009,30 Ner. ztráta -334 015,72 Aktivum                0,00 Ner. ztráta -419 978,42

Záloha         596,80 VH -85 962,70 DPH      85 064,00 VH -41 149,58

DPH   77 792,00 Leasingový závazek Peníze       -546 192,00 Leasingový závazek 

Peníze         -499 576,00 krátkodobý 34 810,44   0,00

  dlouhodobý 990,08   

Celkem -384 177,90 Celkem -384 177,90 Celkem -461 128,00 Celkem -461 128,00

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Schéma 8: Rozvahy za období 2011 – 2016 u nájemce dle �eských ú�etních 
p�edpis� (v K�) 

Rozvaha 2011 Rozvaha 2012 

Záloha 9 083,20 VH -46 012,80 Záloha 9 083,20 Ner. ztráta -46 012,80

DPH 9 900,80 Vyr. k DPH 1 414,40 DPH 26 873,60 VH -92 025,60

Peníze -63 582,40   Peníze -172 580,80 Vyr. k DPH 1 414,40

Celkem -44 598,40 Celkem -44 598,40 Celkem -136 624,00 Celkem -136 624,00

Rozvaha 2013 Rozvaha 2014 

Záloha 9 083,20 Ner. ztráta -138 038,40 Záloha 9 083,20 Ner. ztráta -230 064,00

DPH 43 846,40 VH -92 025,60 DPH 60 819,20 VH -92 025,60

Peníze -281 579,20 Vyr. k DPH 1 414,40 Peníze -390 577,60 Vyr. k DPH 1 414,40

Celkem -228 649,60 Celkem -228 649,60 Celkem -320 675,20 Celkem -320 675,20

Rozvaha 2015 Rozvaha 2016 

Záloha 9 083,20 Ner. ztráta -322 089,60 Majetek 1 000,00 Ner. ztráta -414 115,20

DPH 77 792,00 VH -92 025,60 DPH 85 064,00 VH -46 012,80

Peníze -499 576,00 Vyr. k DPH 1 414,40 Peníze -546 192,00     

Celkem -412 700,80 Celkem -412 700,80 Celkem -460 128,00 Celkem -460 128,00

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Schéma 9: Rozvahy za období 2011 - 2016 u pronajímatele dle IFRS (v K�) 

Rozvaha 2011 Rozvaha 2012 

Pohledávka z leasingu VH 12 228,16 Pohledávka z leasingu Ner. zisk 12 228,16

krátkodobá 66 899,68 Záloha 596,80 krátkodobá 71 032,99 VH 25 125,92

dlouhodobá 262 336,68 dlouhodobá 191 303,69 Záloha 596,80

DPH 64 118,20   DPH 47 145,40

Peníze -380 529,60     Peníze -271 531,20     

Celkem 12 824,96 Celkem 12 824,96 Celkem 37 950,88 Celkem 37 950,88

Rozvaha 2013 Rozvaha 2014 

Pohledávka z leasingu Ner. zisk 37 354,08 Pohledávka z leasingu Ner. zisk 58 346,69

krátkodobá  75 421,67 VH 20 992,61 krátkodobá  80 081,50 VH 16 603,93

dlouhodobá 115 882,02 Záloha 596,80 dlouhodobá 35 800,52 Záloha 596,80

DPH 30 172,60 DPH 13 199,80

Peníze -162 532,80     Peníze -53 534,40     

Celkem 58 943,49 Celkem 58 943,49 Celkem 75 547,42 Celkem 75 547,42

Rozvaha 2015 Rozvaha 2016 

Pohledávka z leasingu Ner. zisk 74 950,62 Pohledávka z leasingu Ner. zisk 86 894,72

krátkodobá 34 810,44 VH 11 944,10 krátkodobá 0,00 VH 4 140,28

dlouhodobá 990,08 Záloha 596,80 dlouhodobá 0,00 DPH 11 045,00

Peníze 55 464,00 DPH 3 773,00 Peníze 102 080,00     

Celkem 91 264,52 Celkem 91 264,52 Celkem 102 080,00 Celkem 102 080,00

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Schéma 10: Rozvahy za období 2011 – 2016 u pronajímatele dle �eských ú�etních 
p�edpis� (v K�) 

Rozvaha 2011 Rozvaha 2012 

Aktivum 370 093,00 VH 15 252,80 Aktivum 370 093,00 Ner. zisk 15 252,80

Oprávky -30 760,00 Záloha 9 083,20 Oprávky -104 584,00 VH 18 201,60

DPH 64 118,20   DPH 47 145,40 Záloha 9 083,20

Vyr. k DPH 1 414,40 Vyr. k DPH 1 414,40

Peníze -380 529,60   Peníze -271 531,20   

Celkem 24 336,00 Celkem 24 336,00 Celkem 42 537,60 Celkem 42 537,60

Rozvaha 2013 Rozvaha 2014 

Aktivum 370 093,00 Ner. zisk 33 454,40 Aktivum 370 093,00 Ner. zisk 51 656,00

Oprávky -178 408,00 VH 18 201,60 Oprávky -252 232,00 VH 18 201,60

DPH 30 172,60 Záloha 9 083,20 DPH 13 199,80 Záloha 9 083,20

Vyr. k DPH 1 414,40 Vyr. k DPH 1 414,40

Peníze -162 532,80   Peníze -53 534,40   

Celkem 60 739,20 Celkem 60 739,20 Celkem 78 940,80 Celkem 78 940,80

Rozvaha 2015 Rozvaha 2016 

Aktivum 370 093,00 Ner. zisk 69 857,60 Aktivum 370 093,00 Ner. zisk 88 059,20

Oprávky -326 056,00 VH 18 201,60 Oprávky -370 093,00 VH 2 975,80

Vyr. k DPH 1 414,40 Záloha 9 083,20 Peníze 102 080,00 DPH 11 045,00

Peníze 55 464,00 DPH 3 773,00   

Celkem 100 915,40 Celkem 100 915,40 Celkem 102 080,00 Celkem 102 080,00

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3 Základní rozdíly ve vykazování finan�ního leasingu dle IFRS a 
dle �eských ú�etních p�edpis�

Z p�edchozího zaú�tování a vykázání finan�ního leasingu jsou na první pohled vid�t 

základní rozdíly mezi ob�ma ú�etními systémy. Nejvýrazn�jší rozdíl mezi ob�ma 

systémy je vykazování automobilu v rozvaze. Dle IFRS vykazuje automobil v rozvaze 

nájemce. Dle �eských ú�etních p�edpis� je to p�esn� naopak. Automobil vykazuje 

v �eském ú�etnictví v rozvaze pronajímatel. Tento rozpor je dán odlišným dodržováním 

ú�etních pravidel. Standardy IFRS ur�ují pravidla a postupy, ale zárove� tyto standardy 

vycházejí ze zásad a definic uvedených v koncep�ním rámci IFRS. IFRS dodržuje 

zásadu p�ednosti skute�ného obsahu p�ed právním vlastnictvím na rozdíl od �eského 

ú�etnictví. Dále i z definice aktiva vyplývá, že právo vykázat majetek v rozvaze má 

nájemce. Jak již bylo zmín�no, �eské ú�etní p�edpisy nedodržují zásadu p�ednosti 

obsahu p�ed právní formou v p�ípad� finan�ního leasingu. V tomto p�ípad� je právo 

vlastnictví pronajímatele nad�azeno nad ekonomickým prosp�chem nájemce. Kdyby se 

dodržovala tato zásada, pak by nájemce vykazoval v rozvaze majetek a zárove� by ho i 

odpisoval jako tomu je u finan�ního leasingu vykázaného v souladu s IFRS. Z tohoto 

rozdílu vyplývá další rozpor mezi ob�ma ú�etními systémy a to je odpisování majetku. 

Dle IFRS odpisuje automobil nájemce, ekonomický uživatel p�edm�tu a dle �eských 

ú�etních p�edpis� odpisuje majetek pronajímatel, který daný majetek vlastní.  

Další rozdíly se vztahují k výnos�m a náklad�m. Podle �eských ú�etních p�edpis� se 

výnosy a náklady v pr�b�hu doby nájmu ú�tují rovnom�rn�. V tomto p�ípad� se 

náklady a výnosy ú�tují do období, se kterým v�cn� a �asov� souvisejí. Za každý m�síc 

nájmu se tedy do náklad� a výnos� dostane stejná �ástka. IFRS ú�tuje a vykazuje 

náklady a výnosy jinak. Dle IFRS se na finan�ní leasing pohlíží jako na úv�r �i p�j�ku. 

Z toho vyplývá, že pronajímatel poskytne k pronájmu automobil, který vy�adí ze svého 

majetku a tedy i z rozvahy, aby ho nájemce mohl vykázat ve své rozvaze, a zárove�

pronajímateli vzniká pohledávka z finan�ního leasingu. Nájemci vzniká závazek. Z této 

pohledávky plynou pronajímateli finan�ní úroky, které splácí nájemce. Výše úrok� se 

za každý m�síc postupn� zmenšuje a za jednotlivé roky se vykáže jiná výše výnos� a 

náklad� z úrok�. V této leasingové smlouv� se dle �eských ú�etních p�edpis� náklady 

na nájemné skládají z po�izovací ceny a finan�ní �ásti. Celá �ástka z t�chto dvou �ástí 
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se ú�tuje do náklad� na ú�et 518 – Ostatní služby. Kdežto dle IFRS se tato �ástka 

rozd�luje na úrok a úmor závazku z pohledu nájemce (z pohledu pronajímatele na úrok 

a snížení pohledávky) A jen úroky vstupují do náklad� (z pohledu pronajímatele 

do výnos�). Pojišt�ní, které je sou�ástí leasingové smlouvy, se ú�tuje a vykáže stejn�

v obou ú�etních systémech. Náklady �i výnosy na pojišt�ní se vykazují do období, se 

kterým v�cn� a �asov� souvisejí. 

Dále existuje i odlišný p�ístup k dani z p�idané hodnoty. Zatímco dle �eských ú�etních 

p�edpis� se u záloh používá vyrovnávací ú�et k dani z p�idané hodnoty a pozd�ji se 

zú�tovává da� z p�idané hodnoty ze zálohy, IFRS da� z p�idané hodnoty u záloh takto 

složit� v�bec ne�eší, jak je vid�t ze zaú�tování finan�ního leasingu dle IFRS u nájemce 

nebo pronajímatele. Další rozdíl, který m�žeme vid�t z rozvahy je výše zú�tované 

zálohy. Dle �eských ú�etních p�edpis� je záloha zú�tována v posledním roce v celé své 

výši, kdežto dle IFRS je v posledním roce zú�tována jen �ást p�ipadající na pojišt�ní, 

zbytek zálohy bez dan� z p�idané hodnoty byl zú�tován již v den zahájení leasingu 

proti snížení závazku nebo snížení pohledávky. Tyto vyjmenované rozdíly mají 

samoz�ejm� vliv na podnik. Dopady t�chto rozdíl� jsou znát na finan�ní pozici jak 

u nájemce, tak i u pronajímatele, ale také na výkonnosti podniku.  

3.4 Analýza rozdíl� dopadu ve vykazování finan�ního leasingu na 
finan�ní situaci podniku dle IFRS a dle �eských ú�etních p�edpis�

Jak již bylo zmín�no, rozdíly mezi ob�ma systémy vyplývají z odlišného pohledu, 

postupu a dodržování pravidel obou systém�. Zajímavé je, že cílem obou ú�etních 

systém� je poctivé a v�rné zobrazení skute�ností, tak aby uživatelé mohli srovnávat 

informace z ú�etních výkaz�. V p�ípad� finan�ního leasingu je vid�t, že ú�etní systémy 

na v�rné a poctivé zobrazení skute�nosti hledí odlišn�. Standard IAS 17 dodržuje 

zásady a definice definované v koncep�ním rámci a vykazuje tedy informace vztahující 

se k finan�nímu leasingu v�rn� a poctiv�. �eské ú�etní p�edpisy, jak již bylo uvedeno, 

nedodržují zásadu p�ednosti obsahu p�ed právní formou. Podmínkou hlavní zásady 

poctivého a v�rného zobrazení skute�nosti je respektování zásad vymezených v �eských 

ú�etních p�edpisech. V �eském ú�etnictví dochází tedy k zásadnímu rozporu a 

d�sledkem je, že podnik nem�že zobrazovat poctiv� a v�rn� skute�nosti, pokud po�izuje 
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majetek prost�ednictvím finan�ního leasingu nebo jej poskytuje. Tím jsou samoz�ejm�

ovlivn�ny i ú�etní výkazy, informace z nich poskytnuté jsou nespolehlivé.  Mezi ú�etní 

výkazy pat�í i rozvaha. Rozvaha je d�ležitý ú�etní výkaz pro analyzování finan�ní 

situace podniku a ze složení aktiv, závazk� a vlastního kapitálu lze zjistit údaje, které 

mohou být rozhodující pro podnik.  

Vykazuje-li nájemce nebo pronajímatel ú�etní výkazy a tedy i rozvahu v souladu s IFRS 

a cht�l by nap�íklad provád�t finan�ní analýzu svého podniku, aby zjistil, jaká je jeho 

skute�ná finan�ní situace, nebude muset upravovat položky v rozvaze, jelikož rozvaha 

podává poctivé a v�rné zobrazení skute�nosti. Naopak je tomu v p�ípad� sestavování 

ú�etních výkaz� dle �eských ú�etních p�ípad�, u nich jak z p�edchozího textu vyplývá, 

nezobrazují v�rn� a poctiv� zobrazení skute�ností v p�ípad� finan�ního leasingu. 

Nájemce by m�l mít ve skute�nosti v rozvaze vykázaný majetek a závazek z finan�ního 

leasingu, m�l by uplat�ovat odpisy a pronajímatel by m�l zase vykazovat pohledávku 

z finan�ního leasingu a zárove� vy�adit majetek z rozvahy. Samoz�ejm� i výsledek 

hospoda�ení by m�l za jednotlivá období jiné hodnoty, než uvádí rozvaha sestavená 

dle �eských ú�etních p�edpis�. Znamená to tedy, že pronajímatel má nadhodnocená 

aktiva, jelikož ve svých ú�etních výkazech uvádí majetek, který by tam být nem�l, 

odpisuje z n�j náklady, které ovliv�ují výsledek hospoda�ení. Nájemce má naopak 

aktiva podhodnocena a chce-li v�d�t, jak si jeho podnik doopravdy vede, musí zohlednit 

již výše uvedené skute�nosti. Také p�i porovnání ú�etních výkaz� s konkurencí 

na národní úrovni musí zohlednit, že on jako nájemce má podhodnocena aktiva, ale i 

druhý subjekt na tom m�že být podobn�, pokud po�izuje majetek prost�ednictvím 

finan�ního leasingu. 

Pokud nájemce nebo pronajímatel pot�ebuje porovnat informace z ú�etních výkaz�

na mezinárodní úrovni, existuje zde velký problém a to je ten, že ú�etní výkazy se 

od sebe budou lišit. Nájemce nebo pronajímatel bude muset pracovat s p�ílohou 

k ú�etním výkaz�m, aby upravil údaje ve výkazech a mohl porovnat informace z nich 

plynoucí. Z tohoto d�vodu by m�li mezi ú�etními systémy existovat co možná nejmenší 

rozdíly, aby uživatelé ú�etních výkaz� neztráceli �as a peníze p�i upravování ú�etních 

výkaz�. 
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3.5 Analýza rozdíl� dopadu ve vykazování finan�ního leasingu na 
výkonnost podniku dle IFRS a dle �eských ú�etních p�edpis�

Výkonnost podniku je ovlivn�na výší náklad� a výnos�. Rozdílem výnos� a náklad� se 

vypo�ítá ú�etní výsledek hospoda�ení, se kterým se následn� pracuje, aby se zjistil 

základ dan� pro da� z p�íjm� právnických osob. Výše výnos� a náklad� pro jednotlivé 

roky stanovených podle IFRS se nerovnají výši výnos� a náklad� pro jednotlivé roky 

vypo�ítaných dle �eských ú�etních p�edpis�, jelikož existují odlišn�jší postupy 

p�i ú�tování obou ú�etních systém�. 

3.5.1 Dopad rozdíl� ve vykazování finan�ního leasingu na výkonnost podniku dle 
IFRS a dle �eských ú�etních p�edpis� u nájemce 

Dle �eských ú�etních p�edpis� ú�tuje nájemce náklady na nájemné a náklady 

na pojišt�ní v rovnom�rné výši za každý m�síc doby nájmu. Dle IFRS se minimální 

leasingové platby d�lí na úrok a snížení závazku. Tyto úroky se nevykazují 

v rovnom�rné výši za každý m�síc nájemní doby jako náklady na nájemné dle �eských 

ú�etních p�edpis�. Zárove� u postup� dle IFRS nelze opomenout pojišt�ní, které není 

sou�ástí minimálních leasingových plateb, a je pro nájemce nákladem. V tabulce 12 

jsou uvedeny náklady nájemce v�etn� pojišt�ní za jednotlivé roky u obou ú�etních 

systém� a jejich dopad na výsledek hospoda�ení. 

Tabulka 12: Výpo�et výsledku hospoda�ení u obou systém� vykazování u nájemce 
(v K�) 

Rok 
�eské ú�etnictví 

náklady 
Dopad na výsledek 

hospoda�ení 
IFRS  

náklady 
Dopad na výsledek 

hospoda�ení 

2011   46 012,8   - 46 012,80   49 237,46   - 49 237,46 
2012   92 025,6   - 92 025,60   99 144,52   - 99 144,52 
2013   92 025,6   - 92 025,60   95 011,21   - 95 011,21 
2014   92 025,6   - 92 025,60   90 622,53   - 90 622,53 
2015   92 025,6   - 92 025,60   85 962,70   - 85 962,70 
2016   46 012,8   - 46 012,80   41 149,58   - 41 149,58 

Celkem 460 128,0 - 460 128,00 461 128,00 - 461 128,00 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z tabulky 12 je vid�t, jak již bylo zmín�no, že náklady dle �eských ú�etních p�edpis�

jsou za jednotlivé roky stejn� vysoké. Krom� prvního a posledního roku, kdy náklady 

jsou nižší, a to z toho d�vodu, že nájemní doba za�ala b�žet v �ervenci. Dopady 

na výsledky hospoda�ení v letech 2012 – 2015 jsou rovnom�rné. U náklad� dle IFRS je 

vid�t, že náklady se postupn� snižují a nejsou ve stejné výši. Z toho vyplývá, že i 

dopady na výsledky hospoda�ení za jednotlivé roky jsou rozdílné. Jak je patrné

z tabulky 12, celkové náklady dle �eských ú�etních p�edpis� se odlišují o 1 000 K�

od celkových náklad� stanovených dle IFRS. To má za následek, že i celkový výsledek 

hospoda�ení dle �eských ú�etních p�edpis� se také odlišuje o 1 000 K� od celkového 

výsledku hospoda�ení stanoveného dle IFRS. Je to z toho d�vodu, že nájemce odpisuje 

automobil v celé po�izovací cen� dle IFRS a dle �eských ú�etních p�edpis� si 

pronajímatel stanovil z�statkovou ú�etní hodnotu (1000 K�), za kterou prodal majetek 

nájemci. Kdyby nájemce majetek koupený za symbolickou �ástku ú�toval rovnou 

do náklad�, pak by se výše celkových náklad� stanovených dle IFRS a výše celkových 

náklad� vypo�ítaných dle �eských ú�etních p�edpis� rovnala. 

Tabulka 13: Rozdíly mezi výsledky hospoda�ení u nájemce (v K�) 

Rok 
Dopad na VH dle 
�eského ú�etnictví 

Dopad na VH dle 
IFRS 

Rozdíl 

2011   - 46 012,80   - 49 237,46 - 3 224,66 
2012   - 92 025,60   - 99 144,52 - 7 118,92 
2013   - 92 025,60   - 95 011,21 - 2 985,61 
2014   - 92 025,60   - 90 622,53   1 403,07 
2015   - 92 025,60   - 85 962,70   6 062,90 
2016   - 46 012,80   - 41 149,58   4 863,22 

Celkem - 460 128,00 - 461 128,00 - 1 000,00 
Zdroj: Vlastní zpracování  

V tabulce 13 jsou uvedeny výše rozdíl� mezi výsledky hospoda�ení. Tyto rozdíly 

vznikají na základ� rozdílného postupu p�i ú�tování a vykazování finan�ního leasingu. 

Nap�íklad v roce 2012 je rozdíl mezi výsledky hospoda�ení ve výši - 7 118,9 K�, to 

znamená, že v tomto roce náklady stanovené dle �eského ú�etnictví byly nižší o tuto 

�ástku než náklady stanovené dle IFRS.  
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V sou�asné dob� spole�nosti, které sestavují ú�etní záv�rku dle IFRS, musí postupovat 

p�i zjišt�ní základu dan� dle �eských ú�etních p�edpis� a nem�žou zjistit da� z hodnot 

vypo�ítaných dle IFRS. 

�eská republika by mohla z IFRS p�evzít do své ú�etní legislativy postupy, které jsou 

používány pro vykazování finan�ního leasingu. Tím by zmizely rozdíly v p�ípad�

finan�ního leasingu mezi ob�ma ú�etními systémy. Pak by se da� stanovila  z hodnot 

vypo�ítaných dle IFRS.  

Pokud by zp�sob zaú�tování a vykazování dle standardu IAS 17 nahradil dosavadní 

postup zaú�tování v �eské republice, pak by nájemce vykázal v rozvaze majetek, který 

m�že odpisovat. Plusem této varianty je to, že by byla dodržována zásada p�ednosti 

obsahu p�ed formou a pak by ú�etní výkazy zobrazovaly poctivý a v�rný obraz. A 

p�i hodnocení skute�né finan�ní situace by nemuseli uživatelé ú�etních výkaz�

kv�li finan�nímu leasingu upravovat hodnoty z ú�etních výkaz�. Pokud by se nájemce 

rozhodl n�kdy v budoucnu porovnat ú�etní výkazy na mezinárodní úrovni, používáním 

této varianty by se rozdíly mezi ob�ma ú�etními systémy snížily a lépe by se pracovalo 

s ú�etními výkazy. Vzhledem k tomu, že sou�asný zp�sob ú�tování finan�ního leasingu 

je v �eských ú�etních p�edpisech pevn� zabudován a v�tšinou nikdo nemá rád velké 

zm�ny, lze p�edpokládat, že uplyne ješt� dlouhá doba než by tato varianta byla 

zakomponována do zákona o ú�etnictví.  

3.5.2 Dopad rozdíl� ve vykazování finan�ního leasingu na výkonnost podniku dle 
IFRS a dle �eských ú�etních p�edpis� u pronajímatele 

Pronajímateli dle �eských ú�etních p�edpis� plynou z finan�ního leasingu jak náklady, 

tak i výnosy. Výnosy získává z úhrad leasingových splátek. Tyto výnosy se ú�tují stejn�

jako náklady u nájemce rovnom�rn� a za každý m�síc. Sou�ástí leasingové smlouvy je i 

pojišt�ní, které je pro pronajímatele výnosem. Dle IFRS pronajímatel získává 

z finan�ního leasingu jen výnosy. Z pohledávky za finan�ním leasingem obdrží 

pronajímatel úroky a krom� nich ješt� získává výnosy z pojišt�ní. Úroky se nedostávají 

do výnos� ve stejné výši za jednotlivé m�síce, jako tomu je u pojišt�ní. V tabulce 14 
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jsou uvedeny náklady a výnosy pronajímatele a z nich je následn� vypo�ítán dopad 

na výsledek hospoda�ení u obou systém�. 

Tabulka 14: Výpo�et výsledku hospoda�ení u obou systém� vykazování 
u pronajímatele (v K�) 

Rok
�eské ú�etnictví

Dopad na VH
IFRS

Dopad na VH
Náklady výnosy náklady výnosy

2011   30 760   46 012,8 15 252,80 0 12 228,16 12 228,16

2012   73 824   92 025,6 18 201,60 0 25 125,92 25 125,92

2013   73 824   92 025,6 18 201,60 0 20 992,61 20 992,61

2014   73 824   92 025,6 18 201,60 0 16 603,93 16 603,93

2015   73 824   92 025,6 18 201,60 0 11 944,10 11 944,10

2016   44 037   46 012,8   1 975,80 0   4 140,28   4 140,28

Celkem 370 093 460 128,0 90 035,00 0 91 035,00 91 035,00

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 14 je z�ejmé, že rozdílné postupy p�i vykazování finan�ního leasingu mají 

vliv na výsledek hospoda�ení. Pokud by pronajímateli dle IFRS nevznikly žádné 

náklady, pak výnosy by odpovídaly výsledku hospoda�ení. Z dopad� na výsledky 

hospoda�ení stanovených dle IFRS je vid�t, že výnosy se postupn� snižují a nejsou 

ve stejné výši, jako tomu je u výnosu vykazovaných dle �eských ú�etních p�edpis�. 

V tabulce 15 jsou uvedeny výše rozdíl� mezi výsledky hospoda�ení u pronajímatele.  

Tabulka 15: Rozdíly mezi výsledky hospoda�ení u pronajímatele (v K�) 

Rok 
Dopad na VH dle 
�eského ú�etnictví 

Dopad na VH dle 
IFRS 

Rozdíl 

2011 15 252,80 12 228,16   3 024,64 
2012 18 201,60 25 125,92 - 6 924,32 
2013 18 201,60 20 992,61 - 2 791,01 
2014 18 201,60 16 603,93   1 597,67 
2015 18 201,60 11 944,10   6 257,50 
2016   1 975,80   4 140,28 - 2 164,48 

Celkem 90 035,00 91 035,00 - 1 000,00 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z tabulky 15 je patrné, že výše rozdíl� mezi výsledky hospoda�ení je v n�kterém roce 

velmi nízká nap�. v roce 2014, kdy rozdíl dosahuje �ástky 1 597,67 K� a jindy je rozdíl 

v�tší nap�. v roce 2012, kdy rozdíl dosahuje �ástky 6 924,32 K�. Tyto rozdíly mezi 

ob�ma ú�etními systémy vyplývají z rozdílné výše náklad� a výnos�, které si 

pronajímatel uplat�uje pro jednotlivá období. 

Jak již bylo uvedeno ú�etní jednotka, která sestavuje ú�etní výkazy dle IFRS musí 

p�i výpo�tu dan� z p�íjm� vycházet z �eských ú�etní p�edpis�. Kdyby spole�nosti 

mohly vycházet p�i stanovení základu dan� z výsledk� hospoda�ení stanovených 

dle IFRS, tak by i výsledné da�ové povinnosti za jednotlivé roky byly rozdílné. Da�

stanovená z hodnot vypo�ítaných dle postupu IFRS by byl možný, pokud by �eská 

republika u finan�ního leasingu p�evzala používání dle IFRS.  
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Záv�r 

Cílem mé bakalá�ské práce bylo vymezit rozdíly ve vykazování finan�ního leasingu 

dle �eské ú�etní legislativy a dle IFRS a definovat jejich dopady na výkonnost a 

finan�ní pozici podnikatelského subjektu. 

Teoretická východiska této bakalá�ské práce jsou rozd�lena na dv� �ásti. V první �ásti 

jsem se zam��ila na finan�ní leasing dle �eské ú�etní legislativy a v druhé �ásti 

na finan�ní leasing dle Mezinárodních standard� ú�etního výkaznictví. U finan�ního 

leasingu je nutné znát krom� ú�etní problematiky ješt� také da�ové podmínky a další 

okolnosti k leasingu jako nap�íklad leasingovou smlouvu a její náležitosti. V teoretické 

�ásti pojednávající o IFRS jsem se na za�átku ve zkratce zmínila o harmonizaci v rámci 

EU a vývoj IFRS a jejich dopad na �eskou republiku. Také jsem se zam��ila 

na koncep�ní rámec, jenž je základem pro všechny standardy.  Pak jsem se již v�novala 

standardu IAS 17 – leasingy, který vymezuje definice, pravidla pro vykazování 

finan�ního leasingu. Nejd�ležit�jší �ástí teoretických východisek byly postupy a 

zaú�tování finan�ního leasingu u obou systém�, které byly hlavním východiskem 

pro praktickou �ást této bakalá�ské práce.  

V praktické �ásti této bakalá�ské práce jsem vycházela z leasingové smlouvy, kterou mi 

poskytla spole�nost ROSS Holding, a. s., která tímto zp�sobem po�ídila automobil 

pro své podnikání. Na základ� dokument�, které jsou sou�ástí leasingové smlouvy, jsem 

nejprve zaú�tovala finan�ní leasing dle �eských ú�etních p�edpis� u nájemce a 

pronajímatele.  P�edtím než jsem zaú�tovala finan�ní leasing dle IFRS, jsem nejd�íve 

musela vypo�ítat implicitní úrokovou míru. Tuto úrokovou míru jsem pak použila 

pro stanovení výše úrok� pro jednotlivá období. Pak jsem teprve mohla vypracovat 

postup zaú�tování finan�ního leasingu v souladu s IFRS jak u nájemce, tak i 

u pronajímatele. Z hodnot, které jsem zaú�tovala, jsem následn� vypracovala rozvahy 

pro jednotlivé roky u pronajímatele i nájemce, abych mohla posoudit rozdíly 

mezi ob�ma ú�etními systémy.  

Na základ� teoretických východisek, ale p�edevším z praktické �ásti lze �íci, že postupy 

zaú�tování finan�ního leasingu a tím i následného vykazování finan�ního leasingu jsou 
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od sebe velmi odlišné, a proto lze o�ekávat, že i mezi ob�ma ú�etními systémy 

v p�ípad� finan�ního leasingu existují ur�ité rozdíly. Základní rozdíl mezi �eskými 

ú�etními p�edpisy a IFRS se vztahuje k vykazování majetku v rozvaze. Dle �eských 

ú�etních p�edpis� má právo vykazovat majetek v rozvaze pronajímatel, protože má 

vlastnické právo k majetku poskytovaného k pronájmu. Dle IFRS vykazuje v rozvaze 

majetek nájemce, protože mu z užívání daného majetku poplynou veškeré užitky, ale 

také i rizika. Další rozdíl vztahující se k majetku je jeho odpisování. Majetek odpisuje ta 

spole�nost, která má majetek za�azený v rozvaze. 

Další rozdíl mezi IFRS a �eskými ú�etními p�edpisy se vztahuje k náklad�m a 

výnos�m. Dle �eských ú�etních p�edpis� nájemce i pronajímatel ú�tuje náklady 

na nájemné respektive výnosy z nájemného lineárn� po celou dobu nájmu. Dle IFRS 

pronajímatel získává výnosy z finan�ního leasingu v podob� úrok�, které platí nájemce. 

Naopak pro nájemce jsou úroky nákladem. Výše úrok� se postupn� snižuje a výše 

m�sí�ních úrok� není stejná. 

Je-li v leasingové smlouv� sjednána záloha, tak i zde existují ur�ité rozdíly. Dle �eských 

ú�etních p�edpis� je záloha v pom�rné výši zú�tována s pravidelnými splátkami, kdežto 

dle IFRS je záloha v den zahájení leasingu zú�tována a dojde ke snížení závazku 

respektive pohledávky z finan�ního leasingu. 

Rozdíly mezi ob�ma ú�etními systémy mají dopady na finan�ní pozici a výkonnost 

podniku. Dopad rozdíl� na výsledek hospoda�ení na jednotlivé roky nájmu je ten, že 

dle IFRS je výsledek hospoda�ení pro každý rok r�zný, kdežto dle �eských ú�etních 

p�edpis� je výsledek hospoda�ení pro každý rok ve stejné výši, nepo�ítám-li první a 

poslední rok, kdy doba nájmu neb�ží po celý rok. Dopad rozdíl� na celkový výsledek 

hospoda�ení za celou dobu nájmu u nájemce v p�ípad� této leasingové smlouvy je ten, 

že ztráta stanovená dle �eských ú�etních p�edpis� je o 1 000 K� nižší než ztráta 

vypo�ítaná v souladu s IFRS. Pronajímatel v p�ípad� této leasingové smlouvy 

dle �eských ú�etních p�edpis� vykáže zisk, který je také o 1 000 K� nižší než zisk 

vypo�ítaný dle IFRS. 
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Ú�etní výkazy mají vypovídat o skute�né ekonomické situaci podniku. Rozvaha 

sestavená dle IFRS zobrazuje reálnou situaci v podniku, kdežto dle �eských ú�etní 

legislativy nájemce má v rozvaze podhodnocena aktiva a pronajímatel zase 

nadhodnocena. Rozvaha neinformuje tedy o skute�né realit� podniku.  

Na základ� teoretických poznatk� a provedené analýzy rozdíl� ve vykazování 

finan�ního leasingu dle IFRS a dle �eských ú�etních p�edpis� a z jejich dopadu 

na spole�nost usuzuji, že IFRS jako ú�etní systém je objektivn�jší než �eské ú�etnictví. 

IFRS dodržuje pravidla, která si stanovila. Výhodou IFRS je, že standardy IFRS jsou 

tvo�eny odborníky z ú�etní praxe z celého sv�ta a krom� nich se na tvorb� standard�

m�že podílet i odborná ve�ejnost. IFRS navíc p�edstavuje globální ú�etní systém, což je 

pro n� výhodou, protože nejsou omezeny podmínkami, historií zem�, právem, dan�mi 

státu, jako tomu je u �eské národní legislativy. 

Používání Mezinárodních standard� ú�etního výkaznictví se v �eské republice pomalu 

rozvíjí. Kv�li srovnatelnosti ú�etních výkaz� na mezinárodní úrovni a reálnému 

zobrazení skute�nosti je vhodné, aby tento trend i nadále pokra�oval. Nejlepším �ešením 

by bylo, kdyby se �eská republika nejprve snažila odstranit rozdíly u finan�ního 

leasingu mezi �eským ú�etnictvím a IFRS. Zakomponovala by tedy postupy používané 

u finan�ního leasingu podle IFRS do zákona o ú�etnictví. Tím by se všechny ú�etní 

jednotky pomalu a jist� p�ipravovaly na p�estup na IFRS a jejich aplikace by pro n�

nebyla až tak neznámá. A navíc by jejich ú�etní výkazy zobrazovaly skute�nou realitu. 

Spole�nost ROSS Holding, a. s. se nachází v pozici nájemce. U této leasingové smlouvy 

jsou celkové náklady pro ni dle �eských ú�etních p�edpis� o 1 000 K� nižší než náklady 

stanovené dle IFRS, což není až tak velký rozdíl. Na druhou stranu ale její rozvaha 

stanovená dle �eských ú�etních p�edpis� podává zkreslený obraz o situaci spole�nosti. 

Kdyby m�la v sou�asnosti na výb�r, zda by postupovala dle �eských ú�etních p�edpis�

nebo dle IFRS, nejspíš by si vybrala �eské ú�etní p�edpisy, nebo� spole�nost má vlastní 

ú�tárnu a spole�nosti by vznikly nemalé náklady na školení zam�stnanc�. Navíc 

standardy IFRS v �eské republice nejsou zatím moc rozší�ené. 
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