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Název diplomové práce: 

Analýza dopadu změny pravidel pro leasing v IFRS 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá změnami vznikajícími s nastupujícím standardem 

IFRS 16 Leasingy. Hlavním cílem je komparativně zhodnotit podstatu leasingu, jeho 

vyčíslení a zaúčtování s využitím rozdílných principů standardů IAS 17 a IFRS 16. Teoretická 

část popisuje východiska nového standardu IFRS 16 a zdůrazňuje základní odlišnosti 

od končícího standardu. Na základě tohoto srovnání jsou v další části ilustrovány rozdíly 

na praktických modelových příkladech a zhodnoceny dopady rozdílů na účetní výkazy 

účetních jednotek. Součástí praktické části je také analýza výročních zpráv společností 

kótovaných na Burze cenných papírů Praha, kde je sledován přístup účetních jednotek 

ke standardu IFRS 16 a zjednodušený propočet vlivu nekapitalizovaného operativního 

leasingu na aktiva a závazky společností. 
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Title of the Master’s Thesis: 

The impact analysis of Leases’ changes in IFRS 

Abstract 

The thesis focuses on changes, which arise due to the new accounting standard 

IFRS 16 Leases. The main goal is to compare an understanding of leases, a valuation of its 

components and accounting policies of the ending standard IAS 17 and substituting IFRS 

16. The theoretical part describes the main principles of IFRS 16 and emphasises 

the differences between IAS 17 and IFRS 16. Based on the theoretical part, the later 

section of the thesis displays the main differences, illustrated through practical examples. 

Furthermore, the impact of the differences on the companies’ financial statements are 

evaluated. The final part focuses on selected annual reports of the companies listed 

in the Prague Stock Exchange, which are analysed to define the companies’ approach 

of implementing the new standard. In addition, the figures of operating lease are used to 

evaluate the influence of capitalisation of operating leases on assets and debts 

of mentioned companies.  
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Úvod 

Je rok 2018 a svět se vlivem digitalizace a globalizace mění a vyvíjí čím dál rychleji. 

Všichni se změnám musí přizpůsobit a zvlášť společnosti v ekonomickém vývoji hrají 

významnou roli a jsou změnami nejvíce ovlivňovány. Existují však věci, které společnosti 

nemohou nebo ani nemají motivaci měnit, jestliže tato změna není „vynucena“ právními 

předpisy. Jednou z takových změn je i kapitalizace operativního leasingu v rozvaze. 

O problematice podhodnocení dlouhodobých aktiv a závazků z leasingu při využití 

operativního leasingu v podnikání nájemce se mluví již několik desítek let.  Vznikla řada 

studií poukazující na tento problém, přinášející postupy a propočty, kterými jsou vyčísleny 

důsledky využití operativního leasingu bez zachycení využívaného aktiva a budoucí 

povinnosti plnit v rozvaze. Kritika přicházela z různých stran, především od investorů 

a věřitelů, jelikož finanční ukazatele, na základě kterých se rozhodují, mohou být 

zkreslené. Uživatelé účetní závěrky tak byli nuceni vytvářet vlastní analýzy, aby přiblížili 

skutečnou hodnotu aktiv využívaných účetní jednotkou a skutečnou míru zadlužení. Tyto 

propočty však nebyly přesné a byly pracné a časově náročné. V roce 2005 Americká 

organizace pro regulaci prodeje cenných papírů (US SEC) odhadla, že na americkém trhu 

je u veřejných obchodních společností evidováno okolo 1,25 bilionů dolarů v operativních 

leasingách, které nejsou kapitalizovány. Rady FASB a IASB na tyto kritiky reagovaly 

a s cílem zvýšení transparentnosti účetních závěrek na návrhu nového standardu v roce 

2006 začaly společně pracovat. (PWC, 2016)  

Cílem této práce je analyzovat důsledky, které firmám způsobí aplikace nového 

standardu IFRS 16. Hlavní metodou pro naplnění cíle práce je vytvoření modelových 

situací, na kterých budu sledovat vývoj a dopady jednotlivých postupů. Doplňkově poté 

provedu zjednodušenou analýzu aktiv a závazků kapitalizací operativních leasingů 

na vzorku reálných společností.  

První část práce je především popisného charakteru, kdy je představen nový 

standard a definovány hlavní rozdíly oproti nahrazovanému standardu IAS 17 

(a souvisejících interpretací). Z této komparativní analýzy rozdílů vychází následně část 

druhá, praktická. Modelové příklady jsou vytvořeny tak, aby z praktického hlediska 

odrážely teoretické rozdíly mezi standardy a dopady byly vyčísleny a účetně zachyceny 
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v kontextu reálných situací. Praktická část se poté skládá nejen z již zmíněných 

modelových příkladů, ale také z analýzy výročních zpráv 13 společností kótovaných 

na burze cenný papírů Praha. Z výročních zpráv budu zjišťovat, jakým způsobem jsou dané 

společnosti připraveny nebo se připravují na přijetí nového standardu IFRS 16 a jakým 

způsobem předpokládají, že je nová pravidla ovlivní. Současně prostřednictvím dat 

o nezrušitelných platbách operativního leasingu, které mají společnosti povinnost vyčíslit 

pro budoucí období v příloze účetní závěrky, zjednodušenou analýzou spočítám přibližný 

vliv nového standardu na výkaz o finanční pozici společnosti. 
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Teoretická část 

1 Projekt nového IFRS 16 

Nový standard IFRS 16 zabývající se vykazováním leasingů účetních jednotek, jak 

ze strany nájemce, tak pronajímatele plně nahrazuje standard IAS 17 Leasingy a související 

interpretace (IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing, SIC 15 Operativní nájmy 

pobídky, SIC 27 Vyhodnocování podstaty transakcí uzavřených formou leasingu). 

(Dvořáková 2016, IASB 2016c).  

Předchozí standard (IAS 17) byl dlouhou dobu kritizován. Důvodem bylo, že jeho 

způsob klasifikace leasingu na operativní a finanční a následné rozdílné vykazování 

v účetnictví vedlo k tomu, že účetní jednotky měly možnost účelově ovlivňovat formu 

podmínek leasingu tak, aby byl klasifikován jako operativní. Při operativním leasingu 

potom účetní jednotka nevykazuje aktiva a finanční závazek v rozvaze, což ovlivňuje 

finanční ukazatele, které z těchto informací vycházejí. Nejde ovšem pouze o účelové 

ovlivňování, i při dodržení veškerých zásad etického podnikání, účetní závěrka 

neposkytovala komplexní informace o všech vlivech leasingů vzhledem k samotným 

zásadám obsaženým ve standardu.  (Dvořáková 2017) 

S cílem aktualizovat přístupy k účtování leasingu účetními jednotkami a sladit 

úpravu IFRS a US GAAP se spojila Rada IASB a FASB a společně pracovaly na stanovení 

nových leasingových principů1. Při svých jednáních se shodly na tom, že nájemce by měl 

být povinen rozeznat aktiva a finanční závazky bez ohledu na to o jaký druh leasingu se 

jedná (s výjimkou případů uvedených ve standardu). Stejného přístupu dostáhly také 

v otázkách ocenění leasingových závazků a účtování o leasingách, které byly původně 

klasifikovány jako finanční. I v problematice vykazování leasingů na straně pronajímatele 

došlo ke shodě; nedochází k výrazným rozdílům oproti původním principům a je 

zachována klasifikace jak operativních, tak finančních leasingů. Naopak se neshodli 

                                                      
1 Mezi lety 1999 a 2001 byl Výbor pro tvorbu mezinárodních účetních standardů (IASC) v rámci změny organizační 
struktury uspořádán jako samostatná organizace ve formě nadace (IASCF) zabezpečující financování a dohled nad Radou 
pro účetní standardy a také vznikla samotná Rada pro účetní standardy (IASB), která je nově odpovědna za globální 
tvorbu účetních standardů. Všechny nové standardy, vydávané pod záštitou IASB, mají označení IFRS (místo původního 
IAS, které však nadále zůstávají v platnost, jestliže nebyly nahrazeny) a jsou tvořeny s cílem konvergence principů US 
GAAP a IFRS. 
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v přístupu k leasingu, který byl původně klasifikován jako operativní. IASB rozhodlo, že 

účetní jednotky v těchto případech budou aplikovat „single lessee accounting“ neboli 

budou o všech leasingách účtovat stejným způsobem. FASB zde došla k závěru, že účetní 

jednotka uplatní model „dual lessee accountig“, což se zakládá na principech původního 

standardu US GAAP, který rozeznává operativní a finanční leasing a účtuje o nich rozdílně. 

(IASB 2016c) 

Rady se začaly novým standardem zabývat v roce 2006. 19. března 2009 byl 

publikován diskusní dokument („Discussion Paper DP/2009/1 Leases: Preliminary Views“), 

který dával prostor zástupcům široké veřejnosti se do 17. července 2009 k projektu 

nového leasingu vyjádřit. Diskuzní materiál obsahuje otázky a možná řešení, jaké budoucí 

standard bude pokrývat. Následně byl 17. srpna vydaný první draft navrhovaného 

standardu („Exposure Draft ED/2010/9 Leases“) s opětovnou možností předložit 

připomínky a návrhy a to do 15. prosince 2010. Přijaté podněty byly vzaty v potaz 

a k 16. květnu 2013 byl vydán druhý návrh standardu („ED/2013/6 Leases“). Opět zde byl 

prostor pro další připomínky a komentáře a to do 13. září 2013. Konečná verze standardu 

poté byla publikována k 13. lednu 2016. (Delloite Global Services Limited 2017) Každá 

z verzí návrhu standardu musela být před zveřejněním schválena IASB. 

Účetní jednotky řídící se pravidly vykazování na základě IFRS jsou povinny standard 

aplikovat nejpozději k 1.1.2019. Při dřívější aplikaci, která je možná, existuje podmínka 

předchozí aplikace standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, a to z důvodu blízkosti 

uplatňovaných principů v obou standardech. IFRS 15 je povinné aplikovat nejpozději 1.1. 

tohoto roku (2018). (IASB 2016c) 

Tímto způsobem vznikl v systému IFRS nový účetní standard IFRS 16, který má za cíl 

poskytovat vyšší transparentnost finanční pozice a rentability investovaného 

kapitálu   uživatele leasingu. 

IFRS a Evropská Unie 

Evropská Unie (EU) v rámci sbližování hospodářského prostoru jednotlivých 

členských států podniká také kroky k všeobecné harmonizaci účetnictví, tedy 

zjednodušení mezipodnikové komunikace z hlediska účetních informací. Prvotní směrnice 

zabývající se společnými principy účetnictví sahají až do roku 1978, kdy byla vydána čtvrtá 
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směrnice Rady Evropského společenství o individuální účetní závěrce následovaná 

sedmou směrnicí Rady EHS z roku 1983 upravující konsolidované účetní závěrky. 

Přirozeným vývojem však tyto směrnice začínaly být zastaralé a jelikož ponechávaly 

významný prostor pro variantní účetní postupy jednotlivých členských států, nebyla 

harmonizace dostatečně hluboká. (Dvořáková, 2017) 

Jak uvádí Dvořáková (2017), „v roce 2000 vyhlásila Evropská komise tzv. novou 

harmonizační strategii, která obsahovala zásadní koncepční změnu.“ Tato harmonizační 

strategie byla postavena na aplikaci mezinárodních účetních standardů jako nástroje 

regulace evropského účetnictví. Pro vymezení konkrétních právních postupů vyšly 

v platnost směrnice a nařízení, které je upravovaly2. Následně v roce 2013 vešla v platnost 

nová směrnice 2013/34/EU, která sloučila problematiku čtvrté a sedmé směrnice (viz 

výše) a plně je nahradila. 

V rámci EU však nedochází k automatickému přijetí všech standardů vydaných 

Radou IASB, ale existuje tzv. schvalovací mechanismus IFRS, který probíhá v rámci Výboru 

pro regulaci účetnictví spolu s poradní skupinou EFRAG3. Tyto dvě instituce hodnotí 

jednotlivé standardy IFRS dle toho, zda korespondují s právním prostředním EU. Účetní 

jednotky členských zemí EU jsou následně povinny aplikovat pouze ty standardy, které 

jsou schváleny a zveřejněny v Úředním věstníku. 

IFRS 16 

Dle zprávy vydávané EFRAG „Endorsement Status Report“ z 29. března 2018, byl 

standard IFRS 16 Leasingy schválen pro použití v EU k 31. říjnu 2017 a publikován 

v Úředním věstníku k 9. listopadu 2017. EFRAG tak dodržela harmonogram ve kterém 

stanovila, že standard bude schválen ještě před dnem jeho povinné aplikace účetními 

jednotkami, což je 1. 1. 2019. (EFRAG, 2018) 

                                                      
2 Konkrétně se jedná o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/65, Nařízení ES 1606/2002 Evropského 
parlamentu a Rady, Směrnice 2003/51/ES Evropského parlamentu a Rady, Nařízení ES 1725/2002 Evropského 
parlamentu a Rady. 
3 EFRAG = European Financial Reporting Advisory Group 
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2 Podstata IFRS 16 

Cílem standardu IFRS 16, který koresponduje s celkovou podstatou účetního 

systému IFRS definovanou koncepčním rámcem, je zajistit, aby účetní závěrky byly co 

nejvíce vypovídající a jak strana nájemce, tak strana pronajímatele poskytovaly uživatelům 

účetní závěrky relevantní informace ohledně leasingových vztahů účetních jednotek, 

na základě kterých je možné spolehlivě hodnotit finanční výkonnost a pozici společností. 

Nově standard na straně nájemce zaujímá jednotný účetní model leasingu (tzv. „single 

lessee accounting model“), což znamená, že účetní zachycení je pro všechny leasingy 

stejné (s výjimkami uvedenými ve standardu). Strana pronajímatele se naopak zakládá 

na duálním modelu účtování leasingu. Zde je stále leasing klasifikován na operativní 

a finanční. Dvořáková (2016) ve své analýze konstatovala, že tímto odtržením účetního 

zobrazení u nájemce a pronajímatele vzniká otevřený problém standardu, ale dodává, že 

jde o řešení, které je opodstatněné, jelikož v případě zrušení klasifikace leasingu 

u pronajímatele by docházelo k problémům z hlediska částečného odúčtování aktiva 

účetní jednotky. KPMG (2016) ve svém dokumentu uvádí, že Rada IASB si při sestavování 

standardu, na základě zpětné vazby od zainteresovaných skupin, dala za cíl co nejméně 

měnit principy leasingu na straně pronajímatele, jelikož účetnictví na této straně 

leasingové smlouvy dle jejich slov „nebylo rozbité“. 

Standard se vztahuje na veškeré leasingy účetní jednotky s výjimkou následujících: 

- leasingové smlouvy o těžení a využívání minerálu, ropy, zemního plynu a další 
nerostných surovin (IFRS 6 – Průzkum a hodnocení nerostných zdrojů); 

- leasingy biologických aktiv, samostatně upraveno v IAS 41 – Zemědělství; 
- provozování koncesovaných služeb zahrnutých v IFRIC 12; 
- licence duševního vlastnictví poskytovaných pronajímatelem (IFRS 15 – Výnosy ze 

smluv se zákazníky); 
- licenční práva držena nájemcem, například k filmům, videím, divadelním hrám, 

rukopisům, patentům či autorským právům (IAS 38 – Nehmotná aktiva). 

2.1 Identifikace leasingu 

Prvním krokem po uzavření smlouvy by měla účetní jednotka stanovit, zda se jedná 

o leasing nebo ne. Leasing je definován jako přenesení práva užívat a řídit identifikované 

aktivum z pronajímatele na nájemce po určitou dobu výměnou za protihodnotu (úplatu) 
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a získat tak podstatnou část ekonomických užitků aktiva. Období užívání potom může být 

popsáno v časovém či výkonovém kontextu. Tato definice je základním pilířem 

pro rozhodnutí účetní jednotky, zda smlouva obsahuje leasing nebo ne. (IASB 2016c) 

Mohou existovat omezeni spojené s užíváním aktiva, které pronajímatel aplikuje 

ve smlouvě, a může tím za určitých okolností významně snižovat úroveň ekonomických 

užitků identifikovaného aktiva, které nájemce získává. Jde například o omezení v množství 

najetých km, počet strojových hodin či maximální výkon, jaký může nájemce aktiva využít.  

V případě těchto omezení musí pronajímatel zhodnotit, jak významná jsou a jestli i přes 

ně má stále právo získávat podstatné ekonomické užitky z identifikovaného aktiva 

po dobu nájmu. Pro posouzení je nutné porovnat celkový potenciál aktiva a úroveň, jakou 

je pronajímatel schopen využít. Jestliže jsou tato omezení vzhledem k celkové kapacitě 

aktiva významná, potom se nejedná o leasing ale službu. Vedle těchto omezení dochází 

také k situacím, kdy pronajímatel svými podmínkami omezuje právo nájemce řídit aktivum 

neboli právo na rozhodování o použití najímaného aktiva. Jestliže je nájemci umožněno 

řídit operativní využití aktiva, kterými ovlivní ekonomické užitky z daného aktiva či 

přizpůsobit aktivum (nebo jeho část) způsobem, který předurčuje, za jakým účelem bude 

v průběhu leasingu používáno, potom k významnému omezení práv na řízení aktiva 

nájemce nedochází. Při každém omezení je tedy nutné zanalyzovat úroveň dopadu 

omezení na nájemce a není možné ze samotné existence omezení vyvozovat, zda jde o 

leasing nebo ne. (Dvořáková, 2017). 

2.2 Předmět leasingu (identifikované aktivum) 

Předmět leasingu je ve standardu označováno jako identifikované aktivum. 

Opředmět leasingu jde v případě, že je aktivum explicitně specifikované ve smlouvě 

(například státní poznávací značka u aut, sériové číslo u strojů, aj.) nebo když je implicitně 

specifikováno, že je poskytnuto k užívání nájemci. Smlouva naopak neobsahuje 

identifikované aktivum, a tedy ani leasing, v případě, kdy je ve smlouvě specifikovaná 

činnost, kterou si účetní jednotka pronajme (například převoz nákladu lodí u logistické 

společnosti), ale je možné zaměnit aktivum, které tu činnost vykoná (pronajímatel sám 

rozhodne o tom, jaká loď bude využita například dle dostupnosti nebo vhodnosti 

vzhledem k charakteru nákladu). 
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Leasing také podporuje tzv. „portfolio přístup“, což znamená, že umožňuje 

agregovat více smluv do tzv. portfolia na základě jejich společných (podobných) 

charakteristik. Toto spojení individuálních leasingových smluv však nesmí významně 

ovlivnit podobu účetních výkazů oproti situaci, kdy by byly leasingové smlouvy vykazovány 

samostatně. Účetní jednotka má však povinnost agregovat smlouvy uzavřené ve stejném 

časovém období se stejným obchodním partnerem, jestliže je splněno alespoň jedno 

z následujících kritérií věcné či ekonomické vzájemné závislosti leasingových smluv: 

- smlouvy jsou uzavřeny jako součást jedné dohody, a tudíž dopady kontraktů nelze 

posoudit samostatně; 

- částky v jednotlivých smlouvách se vzájemně ovlivňují (jsou na sobě vzájemně 

závislé, např. uzavřením druhé smlouvy je poskytnuta výhodnější cena); 

- práva na užívání v jednotlivých smlouvách tvoří jednu samostatnou leasingovou 

komponentu. (Dvořáková, 2017) 

2.2.1 Substituční právo 

Substituční právo je právo pronajímatele vyměnit (substituovat) identifikované 

aktivum za jiné a musí být zakotveno ve smlouvě. Při posouzení, zda se jedná o leasing 

nebo ne je nutné je vzít v úvahu a zhodnotit, zda se jedná o podstatné substituční právo 

nebo nikoliv. Substituční právo je podstatné, jestliže jsou splněny obě následující 

podmínky: 

- pronajímatel má právo na to vyměnit identifikované aktivum kdykoliv v průběhu 

leasingu a nájemce nemá možnost substituci ovlivnit; a současně 

- pronajímatel by měl ekonomický prospěch z výměny aktiva. 

O nepodstatné substituční právo jde naopak v případě, když například 

pronajímatel vymění nefunkční aktivum za nové, což je případ, kdy nemá reálný prospěch 

ze substituce aktiva. 

2.2.2 Komponenty smlouvy 

Účetní jednotka při klasifikaci předmětu leasingu nebere vždy předmět smlouvy 

jako celek. Jestliže je ve smlouvě více než jeden předmět plnění je nutné analyzovat, které 

komponenty smlouvy jsou předmětem leasingu a které nejsou a následně o nich rozdílně 



 - 17 - 

účtovat a rozdílně k nim přistupovat. Standard IFRS 16 se při dekompozici leasingové 

smlouvy odkazuje na standard IFRS 15, jelikož zde jsou aplikovány shodné principy pro 

identifikování jednotlivých komponent smlouvy. Hlavním indikátorem pro identifikaci 

části předmětu smlouvy jako samostatné komponenty je fakt, že přináší užitek 

samostatně (nebo při použití s běžně dostupnými aktivy společnosti) a není vysoce závislé 

či propojené s jiným identifikovaným aktivem ve smlouvě (což znamená, že kdyby se 

nájemce rozhodl nepronajmout si dané aktivum, nedošlo by téměř žádným změnám 

v podmínkách smlouvy). (Dvořáková, 2017) 

Při určování ceny nájemce vychází z transakční ceny jednotlivých leasingových 

komponent (což je částka, která by musela být vynaložena, kdyby bylo s aktivem 

obchodováno separátně, pokud není možné tuto cenu zjistit, nájemce ji musí odhadnout 

na základě známých, pozorovatelných skutečností) a souhrnné transakční ceny složky 

smlouvy nepodléhající leasingu. Tato transakční cena se následně prostřednictvím 

relativní transakční ceny alokuje v daném poměru na jednotlivé komponenty smlouvy, 

maximálně do výše smluvní ceny. (IASB 2016c) 

Jestliže to klasifikace aktiva dovoluje (dle IFRS 15), je možné účetně neoddělovat 

předmět smlouvy nepodléhající leasingu, ale postupovat způsobem, kdy účetní jednotka 

nájemce identifikuje jednotlivé leasingové komponenty smlouvy a následně k nim přiřadí 

neleasingové komponenty (služby), které s ní úzce souvisí, a účtuje o nich jako o celku. Pro 

nájemce však tento přístup není příliš atraktivní, jelikož namísto aby si uznal náklady 

ze služby ihned v období vzniku, bude je rozpouštět do nákladů po dobu využívání 

najímaného aktiva. Pronajímatel by měl s využitím principů standardu IFRS 15 vždy 

alokovat službu k související leasingové komponentě. (IASB 2016c) 

A právě vzhledem k tomu, že tyto principy spojené se smlouvami jsou nové, 

existuje podmínka, že účetní jednotka může aplikovat standard IFRS 16 dříve, ale pouze 

v případě, že již aplikovala standard IFRS 15. 

2.3 Doba leasingu 

Standard pracuje se dvěma pojmy, které se se vztahují k časovému určení doby 

nájmu, jedná se o den vzniku leasingu (inception date) a den zahájení leasingu 

(commencement date). Vznik leasingu se určuje jako den, kdy byla podepsána leasingová 
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smlouva anebo došlo k zavázání nájemce a pronajímatele podmínkami leasingu, a to ten 

z uvedených, který nastane dříve. Den zahájení leasingu je potom okamžik, kdy 

pronajímatel dá k dispozici k užívání nájemci identifikované aktivum. 

Nevypověditelná doba leasingu je definována jako taková doba, po kterou leasing 

nemůže být jednostranně vypovězen ani jedním ze zúčastněných bez toho, aniž by byl 

následně povinen nahradit škodu protistraně, kterou zrušením způsobil. V novém 

standardu se do doby leasingu zahrnují také opce ovlivňující trvání leasingu, které je 

možné v průběhu využít. K nevypověditelné době leasingu se tedy 

- přičítá doba, o kterou nájemce může leasing prodloužit na základě opce, jestliže je 

využití této opce dostatečně jisté, či 

- odčítá doba, o kterou může nájemce leasing zkrátit na základě opce, jestliže je 

dostatečně jisté, že nájemce tuto opci využije. 

Při stanovování dostatečné pravděpodobnosti využití nebo nevyužití opce, 

nájemce zvažuje všechna relevantní fakta, okolnosti a následky vznikající z daného 

rozhodnutí (například srovnání podmínek s tržními podmínkami, zvážení výše nákladů při 

ukončení původního leasingu a uzavření nového leasingu, význam pronajatého aktiva pro 

nájemce, podnikatelský plán nájemce, aj.). 

Toto rozhodnutí nájemce provádí vždy na začátku leasingu. K rozvahovému dni je 

poté povinen zhodnotit, zda nedošlo ke změně okolností od prvotního rozhodnutí o využití 

či nevyužití opce. (IASB 2016c) 

2.4 Leasing z pohledu nájemce 

Jestliže je transakce identifikována jako leasing, je nájemce povinen ke dni zahájení 

leasingu rozpoznat právo k užívání aktiva a leasingový závazek. 

V rámci standardu existují dva případy, kdy se nájemce může rozhodnout nevyužít 

účetní principy pro leasing, přestože se o leasing jedná, a to při: 

- krátkodobém nájmu (do 12 měsíců), a 

- leasingu, kdy je předmětem aktivum nízké hodnoty. 
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V takovýchto případech nájemce platby spojené s leasingem zaúčtuje jako náklady 

období v okamžiku vynaložení, případně využije jiný způsob rozložení plateb v čase tak, 

aby co nejlépe zachytil využití aktiva. (IASB 2016c) 

Jako krátkodobý je nájem klasifikován na počátku leasingu. V průběhu trvání 

leasingu toto rozhodnutí už za stejných podmínek nelze změnit. Reklasifikovat nájem 

z krátkodobého je možné v případě změny doby nájmu oproti původním předpokladům 

(nájemce například využije opci, kterou při prvotní kategorizaci nebral v úvahu) či dojde 

k jiné modifikaci leasingové smlouvy. (IASB 2016) Jestliže se nájemce rozhodne výjimku 

využít a nebude na krátkodobé nájmy uplatňovat standard IFRS 16, potom musí tento 

princip dodržet vždy pro celou třídu aktiv konzistentně. (Dvořáková, 2017) 

Zda je aktivum nízké hodnoty se posuzuje na absolutní bázi bez ohledu na velikosti 

firmy či významnosti aktiva pro danou firmu. K posouzení se vždy využívá cena aktiva 

nového, a to i přesto, že podkladové aktivum nové není. Výjimku nelze uplatnit v případě, 

že nájemce bude aktivum dále pronajímat, či jeho využití bude úzce závislé na jiných 

aktivech účetní jednotky. O aplikaci výjimky bude účetní jednotka rozhodovat pro každou 

leasingovou smlouvu zvlášť, předpokladem však je, že pro obdobné smlouvy se bude 

využívat stejných principů. (Dvořáková, 2017) 

2.4.1 Počáteční ocenění 

Počáteční ocenění leasingového závazku 

Ke dni zahájení leasingu nájemce ocení leasingový závazek ve výši současné 

hodnoty budoucích leasingových plateb diskontovaných implicitní úrokovou mírou. 

Jestliže nájemce není schopen implicitní úrokovou míru zjistit, potom využije přírůstkovou 

úrokovou míru. 

„Implicitní úroková míra je taková úroková míra, při které se součet 

diskontovaných leasingových plateb a diskontované nezaručené zbytkové hodnoty aktiva 

rovnají součtu fair value pronajatého aktiva a počátečních přímých nákladů na leasing 

u pronajímatele.“ (Dvořáková, 2017). Data pro stanovení výše této úrokové míry jsou 

ve většině případů známá pouze pronajímateli, protože se jedná o interní informace. 

Jestliže se o ně pronajímatel dobrovolně nepodělí, neexistuje způsob, jakým by je nájemce 

získal, a proto implicitní úrokovou míru často není schopen využít. 
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„Přírůstková úroková míra je taková úroková míra, kterou by nájemce dostal, 

pokud by si na financování pořízení aktiva (práva k užívání aktiva) vzal půjčku 

za podobných ekonomických podmínek.“ (Dvořáková, 2017). 

Leasingové platby se skládají z následujících částí: 

- fixní platby4, snížené o pohledávky z leasingových pobídek vůči pronajímateli; 

- variabilní platby, jejichž výše se odvíjí od některého z tržních indexů či míry ke dni 

zahájení leasingu; jde například o index spotřebitelských cen, benchmarkovou 

úrokovou míru (LIBOR) nebo index odrážející tržní míru nájmu; 

- platby odhadované zaručené zbytkové hodnoty aktiva;  

- platba za odkup aktiva na konci doby nájmu, jestliže je dostatečné 

pravděpodobné, že nájemce opci na odkup aktiva využije; 

- platba penále za předčasné ukončení leasingu, pokud je dostatečně 

pravděpodobné využití této opce. (IASB 2016c) 

Počáteční ocenění práva k užívání aktiva 

Prvotní ocenění práva k užívání aktiva je založeno na metodě ocenění ve výši 

pořizovacích nákladů (tzv. cost model). Pořizovací náklady se v tomto případě skládající 

z následujících složek: 

- počáteční ocenění leasingového závazku; 

- leasingové platby, ke kterým došlo do dne zahájení leasingu (včetně), snížené 

o přijaté pobídky od pronajímatele (např. slevy); 

- počáteční přímé náklady spojené s leasingem, které vznikly nájemci (např. náklady 

na sjednání leasingové smlouvy) a současně náklady na pořízení daného aktiva 

(např. montáž, doprava); 

- odhad nákladů, které bude muset nájemce vynaložit ke dni ukončení leasingu 

(rozmontování/odstranění aktiva, uvedení prostoru/aktiva do původního stavu), 

jak bylo stanoveno v podmínkách leasingu. Nájemce zpravidla vynakládá tyto 

náklady v průběhu doby leasingu nebo na jeho konci a je povinen k nim vytvořit 

adekvátní rezervu ke dni vzniku leasingové smlouvy.  Jestliže tyto náklady vznikly 

                                                      
4 včetně fixních plateb, které mohou být formálně variabilní, ale ve své podstatě jsou nevyhnutelné, standard je označuje 
jako „in-substance fixed lease payments“, Dvořáková (2017) využívá termín „v podstatě fixní platby“ 



 - 21 - 

vlivem využití aktiva pro výrobu výrobků, potom jsou náklady alokovány dle 

standardů IAS 2 Zásoby. (IASB 2016c) 

2.4.2 Následné ocenění 

Následné ocenění leasingového závazku 

Leasingový závazek je v době trvání leasingu zvyšován o postupně přibývající úroky 

(vypočtené implicitní nebo přírůstkovou úrokovou mírou ze zbývající bilance závazků) 

a snižován o již zaplacené splátky. Jeho hodnota je také ovlivňována vyvíjejícími se 

podmínkami leasingu, které se mohou měnit a modifikovat a leasing tedy musí být 

přeceňován.  

Nájemce v průběhu leasingu účtuje o úrocích a o variabilních platbách spojených 

s leasingem (jestliže nebyly zohledněny na počátku leasingu a nejsou tedy „v podstatě fixní 

platby“ či variabilní platby závislé na indexu nebo míře, které jsou součástí ocenění 

závazku) jako o nákladech, pokud nejsou aktivovány do pořizovací ceny jiného aktiva 

(například zásoby, IAS 2). (IASB 2016c) 

Přecenění závazku leasingu 

Jestliže v průběhu leasingu dojde ke změně v podmínkách leasingu, je nájemce 

povinen přecenit závazek tak, aby odrážel veškeré změny, ke kterým došlo. Ocenění 

identifikovaného aktiva se odvíjí od výše leasingového závazku, tudíž nájemce v případě 

přecenění závazku musí upravit i hodnotu aktiva (a prospektivně s tím spojené odpisy 

aktiva). Nicméně jestliže dojde k tomu, že aktivum má nulovou hodnotu a došlo k dalšímu 

snížení závazku z leasingu, potom toto snížení bude promítnuto přímo do nákladů. 

Dle standardu dochází ke dvěma typům přecenění. 

1. Přecenění s revidovanou implicitní nebo přírůstkovou úrokovou mírou, kterou jsou 

diskontovány revidované leasingové platby, a to za situace: 

- změny doby leasingu – je vysoce pravděpodobné, že bude (nebude) využita 

opce na prodloužení/zkrácení doby nájmu, což je skutečnost, se kterou se při 

vzniku leasingu nepočítalo (počítalo); nebo 

- změny ve vlastnictví aktiva po době leasingu – došlo ke změně v uplatnění 

opce na odkup aktiva nájemcem po skončení leasingu. 
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Revidovaná implicitní úroková míra je úroková míra stanovená pro 

zbývající dobu trvání leasingu, případně revidovaná přírůstková úroková míra je 

výpůjční úroková míra nájemce ke dni přecenění. 

2. Přecenění s původní implicitní nebo přírůstkovou úrokovou mírou, kterou jsou 

diskontovány revidované leasingové platby, a to za situace: 

- změny ve výši zaručené zbytkové hodnoty aktiva 

- změny variabilních leasingových plateb závislých na indexu/míře vlivem 

změny indexu/míry. 

V této situaci by byla využita revidovaná úroková míra pouze v případě, že 

původní úroková míra má plovoucí charakter a od doby jejího předchozího využití 

došlo k její změně. Tato změna by musela být adekvátně reflektována využitím 

nové (revidované) úrokové míry. (IASB 2016c) 

Následné ocenění práva k užívání aktiva 

V průběhu doby trvání finančního leasingu využívá nájemce pro ocenění model 

pořizovacích nákladů. Výjimka nastává, jestliže nájemce uplatňuje k ocenění stejné 

skupiny aktiv, jako je identifikované aktivum, jiný způsob ocenění. Potom v některých 

případech je nutné dodržet konzistentnost způsobu ocenění aktiv v rámci jedné skupiny 

aktiv, anebo si účetní jednotka může vybrat mezi již užívaným modelem a modelem 

pořizovací ceny. 

Pro případ nutnosti konzistentního přístupu standard uvádí příklad investice do 

nemovitostí (IAS 40). Jestliže nájemce disponuje aktivy klasifikovanými dle IAS 40 a využívá 

pro jejich ocenění metodu fair value, potom je povinen investice do nemovitostí získané 

finančním leasingem také přeceňovat metodou fair value a tento dopad přecenění 

následně vykázat výsledkově. 

V situaci, kdy se identifikované aktivum klasifikuje dle standardu IAS 16 není 

standard IFRS tak přísný. Jestliže účetní jednotka přeceňuje skupinu aktiv pozemky, 

budovy a zařízení modelem revaluation, může se rozhodnout, zda aktivum leasingu bude 

také oceňovat modelem přecenění či modelem pořizovacích nákladů (dopady rozdílu 

z přecenění jsou kombinované – jak výsledkové, tak rozvahové, řídí se standardem IAS 16). 

(IASB 2016c) 
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Model pořizovací ceny 

V tomto modelu nájemce oceňuje aktivum ve výši pořizovacích nákladů snížených 

o sumu odpisů a ztrát ze snížení hodnoty aktiv (impairment) a upravuje o změny v ocenění 

závazku leasingu při jeho přecenění. 

Při stanovování pravidel pro odpisování aktiva (práva k užívání aktiva) se nájemce 

řídí podmínkami standardu IAS 16. Standard IFRS 16 pouze doplňuje dobu odpisování. 

V případě, že vlastnictví identifikovaného aktiva přejde na konci leasingu z pronajímatele 

na nájemce (nebo se to alespoň předpokládá vzhledem k tomu, že byla při prvotním 

ocenění identifikovaného aktiva zohledněna skutečnost využití opce na odkup aktiva a je 

tak vysoce pravděpodobné, že k tomu dojde), musí nájemce aktivum odepisovat po celou 

dobu jeho životnosti. Jestliže vlastnictví aktiva po konci doby leasingu nepřechází 

z pronajímatele na nájemce, účtuje nájemce o právu k užívání aktiva a odepisuje toto 

právo pouze po dobu trvání leasingu. 

Pro testování na snížení hodnoty aktiva jsou využívání pravidla standardu IAS 36 

Snížení hodnoty aktiv. (IASB 2016c) 

2.4.3 Modifikace leasingu 

Při změně/modifikaci leasingu, který již nájemce využívá, dochází ke dvěma 

rozdílným způsobům účtování – účtování jako o novém leasingu či úprava původního 

leasingu. 

Modifikace leasingu vedoucí k účtování o leasingu jako o novém 

Tato situace nastává v případě, že obsah smlouvy je rozšířen o práva k užívání více 

identifikovaných aktiv a dodatečné platby ze zvýšeného rozsahu smlouvy jsou úměrné 

cenám, které by byly vynaloženy na právo k užívání aktiva při samostatném uzavření 

smlouvy („standing alone price“), ceny na sobě tedy nejsou závislé. 

Modifikace leasingu vedoucí k účtování o leasingu jako o rozšíření původního 

V případě, že nejsou splněny podmínky výše, bude účetní jednotka o modifikaci 

účtovat úpravou původního leasingu. Nová výše plateb z leasingu musí být alokována na 

jednotlivé komponenty smlouvy (na původní i nové), účetní jednotka stanoví novou dobu 
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leasingu a přecení závazek leasingu na základě diskontovaných revidovaných leasingových 

plateb s využitím revidované úrokové míry. (IASB 2016c) 

2.4.4 Prezentace v účetních výkazech 

Výkaz o finanční situaci (rozvaha) 

Nájemce by měl právo na užívání aktiva prezentovat ve výkazu o finanční situaci 

v samostatném řádku, odděleně od ostatních aktiv. Jestliže je neuvádí odděleně, potom 

je zahrne do stejného řádku, kde by prezentoval dané aktivum, kdyby ho vlastnil 

a v příloze popíše z čeho se daná pozice rozvahy skládá, v jaké výši jsou práva k užívání 

aktiva. Předmět leasingu právo k užívání investice do nemovitostí (IAS 40) je vždy 

prezentováno v řádku rozvahy „investice do nemovitostí“. 

Závazky z leasingu by měly být v rozvaze také prezentovány odděleně 

na separátním řádku. Pokud tomu tak není, nájemce je povinen v příloze uvést, jaká výše 

závazku se týká leasingu. (IASB 2016c, Vašek 1FU486) 

KPMG (2016) vyjádřila obavu z nestálosti rozvahy a snížení schopnosti účetních 

jednotek predikovat budoucnost, jelikož klíčové odhady musí být společností 

přehodnoceny ke každému rozvahovému dni, a tak může docházet k častým změnám. 

Výkaz o úplném výsledku hospodaření 

Nákladové úroky z finančního leasingu a odpisy práva k užívání aktiva jsou vždy 

prezentovány odděleně. Úroky jsou prezentovány v rámci finančních nákladů. (Vašek 

1FU486) 

Výkaz Cash-flow 

Ve výkazu cash-flow se oddělují tři typy plateb v rámci finančního leasingu. Platby 

finančního leasingu, které jsou prezentovány v části CF financování, platby úroků 

k leasingovému závazku, součástí CF financování nebo provozní činnosti a nájemné u 

krátkodobých nájmů, aktiv nízkých hodnot a variabilních plateb, které nejsou zahrnuty do 

ocenění finančního leasingu společnosti, v rámci CF provozní činnosti. (Vašek 1FU486) 
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2.4.5 Požadavky na zveřejnění informací v komentářích k účetním 

výkazům 

V systému IFRS se obecně na komentáře k účetním výkazům kladou poměrně 

vysoké požadavky. Jejich úkolem je na co nejvyšší úrovni doplnit informace z jednotlivých 

výkazů tak, aby uživatel účetní závěrky dostal ucelenou představu o tom, jakým způsobem 

je finanční pozice a výkonnost společnosti ovlivněna leasingem. Informace není nutné 

duplikovat a jestliže již byla jedna věc zmíněna v jiné části, je vhodné na ni odkázat. 

Nájemce by měl přiložit následující hodnoty za sledované období v co 

nejpřehlednější formě, například tabulce: 

- výši odpisů práva k užívání aktiva; 

- výši nákladových úroků z leasingového závazku; 

- výši nákladů na krátkodobé leasingy delší než jeden měsíc; 

- výši nákladů na leasingy aktiv s nízkou hodnotou; 

- výši nákladů na variabilní platby související s leasingem, které ale nejsou zahrnuty 

ve výpočtu ocenění závazku z leasingu; 

- výnosy z poskytnutí dalšího leasingu aktiva využívaného prostřednictvím leasingu; 

- celkové výdaje spojené s leasingem; 

- přírůstky k právům k užívání aktiv; 

- výnosy (gains) a náklady (losses) vznikající z prodeje a zpětného leasingu 

prodaného aktiva; 

- zbytková hodnota práva k užívání aktiva na konci sledovaného období. 

Nájemce musí vždy brát v úvahu pokyny dalších standardů, které mohou mít vliv 

na vykazování určitých informací, například jestliže je právo k užívání aktiva klasifikováno 

jako investice do nemovitostí, je nutné se řídit pokyny standardu IAS 40, anebo v případě 

ocenění aktiva dle standardu IAS 16 je povinností vykazovat informace na základě tohoto 

standardu. (IASB 2016c) 

V komentářích k účetní závěrce by měla být přiložena časová analýza splatnosti 

závazků plynoucích z leasingu odděleně od analýzy ostatních finančních instrumentů a 

také dodatečné kvalitativní a kvantitativní informace o leasingu, které dokreslí celkový 

obrázek vlivů leasingu na účetní jednotku (například podstata leasingových aktivit 
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nájemce; budoucí výdaje, kterým je nájemce potenciálně vystaven a nejsou zahrnuty 

v ocenění leasingového závazku – variabilní leasingové platby, opce, zaručená zbytková 

hodnota či leasingy, které ještě nezačaly, ale nájemce už je k nim zavázán; restrikce a 

podmínky uvaleny na leasing; transakce prodeje a zpětného leasingu). (IASB 2016c) 

Přestože nájemce využije výjimku v případě krátkodobých leasingů a leasingů aktiv 

v nízké hodnotě, v komentáři k účetní závěrce se o nich musí objevit relevantní informace. 

(IASB 2016c) 

2.5 Leasing z pohledu pronajímatele 

Pronajímatel využívá jiný přístup při klasifikaci leasingu než nájemce. Stále ve svém 

účetnictví rozeznává finanční a operativní leasing, jak tomu bylo v zanikajícím standardu 

IAS 17. Jako finanční je leasing klasifikován v případě, že všechna rizika a užitky spojené 

s držením aktiva jsou přeneseny na nájemce a současně je nájemce schopen aktivum 

řídit/kontrolovat. Operativní je potom leasing, na základě kterého, rizika a užitky 

nepřechází. Pronajímatel musí při klasifikaci leasingu dbát na kritéria, která standard 

předesílá, hodnotit podstatu transakce, a ne formu smlouvy. (IASB 2016c) 

Standard stanovuje následující znaky, na základě kterých, pronajímatel rozhodne, 

zda se jedná o operativní či finanční leasing. Jestliže leasing splňuje jedno nebo více 

kritérií, jedná se o finanční leasing. 

- Nejpozději na konci doby nájmu bude vlastnictví aktiva, které je předmětem 

nájmu, převedeno na nájemce; 

- nájemce disponuje opcí na odkup aktiva na konci doby leasingu za cenu, která je 

nižší než fair value aktiva ke dni uplatnění opce; 

- doba leasingu pokrývá většinu ekonomického života aktiva bez ohledu na to, zda 

je vlastnictví aktiva na konci doby nájmu převedeno na nájemce nebo ne; 

- ke dni vzniku leasingu je současná hodnota leasingových plateb rovna reálné 

hodnotě aktiva leasingu; 

- aktivum, které je předmětem leasingu, je tak specifické, že pouze nájemce ho 

může bez velkých úprav využít. 

Další situace, které mohou vést ke klasifikaci leasingu jako finančního: 
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- v případě zrušení leasingové smlouvy nájemcem je povinen pronajímateli pokrýt 

veškerou ztrátu, kterou mu zrušením přivodil; 

- výnosy (gains) a náklady (losses) z kolísání reálné hodnoty aktiva připadají nájemci; 

- nájemce má možnost pokračovat v nájmu další periodu za cenu, která je 

přiměřeně nižší než tržní cena nájmu. 

Vždy je ovšem nejdůležitější, aby finanční leasing splňoval základní definici pro 

klasifikaci leasingu jako finančního uvedenou výše. 

Klasifikace leasingu probíhá ke dni vzniku leasingu a může být změněna pouze 

v případě, kdy dojde k jeho modifikaci. (IASB 2016c) 

2.5.1 Finanční leasing 

Ke dni zahájení leasingu pronajímatel určí, která aktiva nově podléhají finančnímu 

leasingu a ve výkazu finanční situace je začne prezentovat jako pohledávky ve výši čisté 

investice z leasingu. (IASB 2016c) 

Počáteční ocenění 

Při ocenění by měl pronajímatel využít implicitní úrokovou míru. Jestliže se jedná 

o sub-leasing a implicitní úroková míra není snadno zjistitelná, potom využije diskontní 

úrokovou sazbu užitou při hlavním leasingu. 

Počáteční přímé náklady leasingu pronajímatel, s výjimkou výrobců a prodejců5, 

zohledňuje do počátečního ocenění čisté investice do leasingu prostřednictvím implicitní 

úrokové míry a snižuje tak jeho výnos. (IASB 2016c) 

Ke dni zahájení leasingu jsou do ocenění čisté investice zahrnuty následující platby, 

které k tomuto dni ještě nebyly přijaty: 

- fixní platby snížené o zaplacené pobídky; 

- variabilní leasingové platby jejichž výše závisí na indexu nebo míře ke dni zahájení 

leasingu; 

- zaručená zbytková hodnota, která bude pronajímateli zaplacena nájemcem; 

                                                      
5 standard vymezuje některé rozdíly v účtování u poskytovatele leasingu pro výrobce a prodejce 
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- cena odkupu aktiva při využití opce v případě, že je přiměřeně pravděpodobné, že 

nájemce opci využije; 

- penále za předčasné ukončení nájmu, jestliže je přiměřeně pravděpodobné, že 

nájemce využije opci na předčasné ukončení leasingu. 

Výrobci a prodejci 

Výrobci a prodejci často nabízí zákazníkům jako vedlejší produkt koupi aktiva 

přes finanční leasing (Vaškem označován jako „prodejní finanční leasing“). V této situaci 

tedy nevzniká pouze výnos z finančního nástroje leasingu (úroky), ale také o zisku 

z prodeje, jelikož pořizovací náklady jsou odlišné od prodejní ceny, resp. současné 

hodnoty leasingových plateb. Přímé náklady spojené se sjednáním leasingu potom nejsou 

zahrnuty jako součást čisté investice do leasingu, ale identifikovány jako samostatné 

prodejní náklady období. (Vašek 1FU486) U těchto subjektů vznikají také tendence nalákat 

zákazníky na uměle sníženou úrokovou míru finančního leasingu. Celková cena, kterou 

zákazník zaplatí, je v této situaci stále stejná, avšak poměr se mění ve prospěch ceny 

při prodeji což vede k umělému zvýšení výnosu z prodeje a snížení výnosu z finanční 

služby. Standard těmto praktikám brání tím, že ukládá povinnost pronajímateli v této 

situaci snížit zisk z prodeje využitím tržní úrokové míry při diskontování leasingových 

plateb na současnou hodnotu. (Dvořáková 2017) 

Následné ocenění 

Pronajímatel by měl uznat výnosnost na základě modelu, který odráží konstantní 

periodickou míru návratnosti čisté investice do finančního leasingu. Cílem je, aby 

pronajímatel alokoval výnos z leasingu systematicky a racionálně do rozmezí celé doby 

poskytování leasingu. Měl by tedy leasingové platby spojené s obdobím účtovat proti 

hrubé investici do leasingu jako snížení jistiny a nerealizovaného finančního výnosu 

z leasingu. (IASB 2016c) 

Čistá investice do leasingu musí být testována na snížení hodnoty dle standardu 

IFRS 9. Pronajímatel pravidelně posuzuje, zda se odhad výše nezaručené zbytkové 

hodnoty užité pro výpočet hrubé investice do leasingu nesnížil. Pokud ano, musí být 

okamžitě opravena výše výnosů přiřazených do období leasingu. 
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Pronajímatel by měl aktivum, které podléhá finančnímu leasingu, klasifikovat jako 

aktivum držené k prodeji dle IFRS 5. (IASB 2016c) 

Modifikace finančního leasingu 

Stejně jako u nájemce, i zde nastávají dvě situace, které ústí z modifikace 

podmínek leasingu. 

Modifikace leasingu vedoucí k účtování o leasingu jako o novém 

Pronajímatel by měl účtovat o modifikaci finančního leasingu jako o novém 

leasingu, jestliže se zvýšil rozsah finančního leasingu přidáním jednoho či více aktiv 

a současně závazek ze smlouvy o finančním leasingu se zvýší o cenu, za kterou by bylo 

aktivum prodáno při samostatném obchodu (stand alone price). Tedy stejně jako 

u nájemce, cena za dodatečné komponenty smlouvy není zvýhodněna předešlou 

transakcí. 

Modifikace leasingu vedoucí k účtování o leasingu jako o rozšíření původního 

Jestliže je rozšířen finanční leasing o další komponenty, které jsou vzájemně 

propojené (cenově nebo věcně), potom pronajímatel aktualizuje výši pohledávky 

z leasingu, vzhledem k jejímu rozšíření a bude postupovat dle pravidel IFRS 9. (Dvořáková, 

2017) 

2.5.2 Operativní leasing 

Druhou možností leasingu je leasing operativní. Jestliže pronajímatel 

neidentifikuje leasing jako finanční dle kritérií daných standardem, jedná se o leasing 

operativní, který se liší jak podstatou, tak způsobem vykazování. (IASB 2016c) 

Ocenění 

Výnosy i náklady z operativního leasingu se vždy uznávají do období ke kterému se 

vztahují, a to včetně odpisů pronajímaného aktiva, které by měly být konzistentní 

s principy odpisování ostatních aktiv klasifikovaných do stejné skupiny aktiv držených 

pronajímatelem (řídit se standardy IAS 16 a IAS 38). Dodatečné přímé náklady spojené 

s operativním leasingem jsou potom uznány do ocenění pronajímaného aktiva a účtuje se 

o nich na stejném principu jako o výnosech z operativního leasingu. (IASB 2016c) 
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Aktivum podléhající operativními leasingu musí být vždy testováno na snížení jeho 

hodnoty dle IAS 36. 

Výrobci ani prodejci v tomto případě nerozeznávají žádné prodejní výnosy, jako 

tomu bylo u finančního leasingu, jelikož operativní leasing není obdoba prodeje. (IASB 

2016c) 

Modifikace operativního leasingu 

Pronajímatel by měl účtovat o jakékoliv modifikaci operativního leasingu jako 

o novém leasingu ode dne platnosti této modifikace a brát v úvahu všechny vytvořené 

dohadné položky a přijaté zálohy vztahující se k původnímu leasingu a zahrnout je 

do plateb leasingu nového. (IASB 2016c) 

Prezentace 

Operativní leasing je prezentován v rozvaze na řádku vykázání aktiva, které je 

pronajímáno na operativní leasing. (IASB 2016c) 

2.5.3 Požadavky na zveřejnění informací v komentářích k účetním 

výkazům 

Cílem komentářů k výkazům účetní závěrky je, stejně jako u nájemce, poskytnutí 

v rámci účetních výkazů a poznámek k účetním výkazům ucelené informace o tom, jak 

leasingy, které společnost poskytuje, ovlivňují její finanční pozici a výsledky. (IASB 2016c) 

Pronajímatel musí přiložit v přehledné formě (nejlépe tabulce) následující 

informace: 

- Finanční leasing: 

o zisk/ztráta z prodeje; 

o finanční příjem z čisté investice do leasingu; 

o příjem související s variabilními leasingovými platbami nezahrnutými 

do ocenění čisté investice do leasingu. 

- Operativní leasing: 

o příjmy z leasingu; 

o odděleně vyčíslené příjmy z variabilních plateb, které nejsou závislé 

na indexu nebo míře. 
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Důležité je, aby pronajímatel zveřejnil všechny kvantitativní, ale i kvalitativní 

informace o poskytnutých leasingách a podal tak komplexní obraz této důležité součásti 

daného podnikání. Mezi tyto informace patří například podstata leasingových aktivit 

pronajímatele, strategie řízení rizik spojených s právy na držení aktiv, aj. (IASB 2016c) 

Finanční leasing 

Pronajímatel musí poskytovat kvalitativní a kvantitativní vyjádření k významným 

změnám v účetní hodnotě čisté investice do finančního leasingu. Současně přikládá 

časovou analýzu doby splatnosti leasingových plateb v nediskontovaných částkách pro 

první rok, pro jeden až pět let a pro více jak pět let.  

Součástí musí být také informace o nerealizovaném finančním výnosu 

z leasingových plateb a diskontované nezaručené zbytkové hodnotě. (IASB 2016c) 

Operativní leasing 

U operativního leasingu aktiva vždy zůstávají po skončení leasingu ve vlastnictví 

pronajímatele a z toho důvodu je nutné zohlednit také požadavky na vykazování jiných 

standardů (IAS 16, 36, 38, 40, 41). Například dle pravidel na zveřejnění IAS 16 musí 

pronajímatel oddělit, ve skupině aktiv, ta aktiva, která pronajímá od těch, které jako účetní 

jednotka využívá. (IASB 2016c) 

Pronajímatel stejně jako u finančního leasingu musí přiložit analýzu doby splatnosti 

pohledávek z operativního leasingu a v nediskontovaných hodnotách, a to v obdobích 

do jednoho roku, od jednoho roku do pěti let a více než pět let. (IASB 2016c) 

2.6 Prodej a zpětný leasing 

K prodeji aktiva a jeho zpětnému leasingu se uchylují účetní jednotky nejčastěji 

v případech, kdy potřebují zajistit dodatečné prostředky pro financování jiných částí svého 

podnikání. Standard tuto situaci rozděluje na dvě skupiny, a to na základě toho, zda se při 

převodu aktiva jedná či nejedná o prodej.  

V případě, že jde o prodej, nájemce (prodejce) stanoví ocenění práva k užívání 

aktiva ve výši hodnoty aktiva, jakou mělo při prodeji. Současně by měl prodávající 

transakci přiřadit jen takový výnos, jaký se týká výše hodnoty identifikovaného aktiva 

převedeného na kupujícího. (IASB 2016c) 
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Jestliže dojde k tomu, že fair value prodávaného aktiva je jiné oproti úhradě 

za dané aktivum, anebo platby leasingu neodrážejí běžné tržní prostředí, potom by účetní 

jednotka měla provést následující úpravy proto, aby se tato skutečnost nepromítla 

do výnosů z prodeje aktiva: 

- V případě, že je prodejní cena aktiva pod požadavky trhu, potom účetní jednotka 

zaúčtuje rozdíl jako předplacené leasingové platby. 

- V případě, že je prodejní cena aktiva nad podmínkami daného trhu, potom účetní 

jednotka zaúčtuje tento rozdíl jako dodatečnou půjčku od kupujícího 

(pronajímatele) prodávajícímu (nájemci). (IASB 2016c) 

Tuto úpravu by účetní jednotka měla provést jako rozdíl zjištěný jednodušším 

z následujících způsobů: 

- rozdíl mezi fair value aktiva a výší úhrady za dané aktivum; nebo 

- rozdíl mezi současnou hodnotou smluvních leasingových plateb a současnou 

hodnotou leasingových plateb stanovenou na základě tržných sazeb. (IASB 2016c) 

Pokud se o prodej nejedná, prodávající (nájemce) dále eviduje aktivum ve svém 

vlastnictví a současně mu vznikne finančních závazek. Svým způsobem jde o jiný druh 

půjčky, kdy aktivum, které je předmětem transakce plní funkci zástavy. Kupující 

(pronajímatel) aktivum nezískává do svého majetku, takže ho ani neeviduje ve svém 

účetnictví. Na základě transakce účtuje v aktivech pouze o nově vzniklé finanční 

pohledávce, která se rovná sjednané transakční částce. (IASB 2016c) 

3 Srovnání IAS 17 a IFRS 16 

3.1 Definice finančního leasingu (resp. leasingu) 

Finanční leasing se v novém standardu od starého příliš neliší (u nájemce nazýván 

pouze „leasing“), principy postupu účtování zůstávají stejné, avšak definice samotná byla 

rozšířena. Zatímco ve standardu IAS 17 byl leasing definován jako finanční v případě, že 

na nájemce přecházela všechna rizika a odměny, ve standardu IFRS 16 jde o finanční 

leasing (resp. leasing) za situace, kdy nájemce získává všechny užitky z aktiva a současně 

ho řídí (kontroluje) (IASB 2010, 2016). Na základě této změny KPMG (2016) uvádí, že může 
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dojít i k situaci, kdy nějaká smlouva byla při IAS 17 klasifikována jako finanční leasing, ale 

v IFRS 16 nepůjde o leasingovou smlouvu, ale o službu, jelikož bude splněna pouze 

podmínka získání všech užitků z aktiva, ale nájemce nebude aktivum kontrolovat.   

3.2 Prodej a zpětný nájem 

Principy pro prodej a zpětný leasing bylo nutné vlivem ostatních změn 

ve standardu a přijetím standardu IFRS 15 také aktualizovat. Na rozdíl od standardu IAS 

17, kdy bylo rozhodující, zda je zpětný leasing operativní či finanční, se standardem IFRS 

16 vznikla nová klasifikace, a to zda se jedná o prodej s přenesením vlastnictví aktiva 

na kupujícího, a nebo se nejedná o prodej v pravém slova smyslu a transakce má 

především formu financování s hmotnou zárukou. Principiálně jsou si klasifikace dle 

jednotlivých standardu blízké, ale sledujeme následující změny. 

Jestliže je zpětný leasing dle IAS 17 operativní, potom v případě, že se jedná 

o prodej i stanovení leasingových plateb na úrovni reálné hodnoty, je zisk i ztráta uznána 

okamžitě v daném období. V situaci, kdy prodejní cena je nižší než reálná hodnota se zisk 

i ztráta uznají okamžitě (s výjimkou situace, kdy je ztráta kompenzována nižšími platbami), 

a pokud je prodejní cena nad reálnou hodnotou, umořuje se rozdíl reálné a prodejní ceny 

po dobu trvání leasingu. Kdežto dle IFRS 16, když jde o situaci prodeje s převedením 

vlastnictví na kupujícího, potom jakýkoliv zisk (resp. platba je nad podmínkami trhu) 

vznikající z transakce je evidován jako dodatečná půjčka a jakákoliv ztráta (resp. platba je 

pod podmínkami trhu) jako předplacené platby leasingu. Také se zde tedy pracuje s rozdíly 

tržní hodnoty a prodejní ceny, ale nikdy nenastává situace, že by zisk či ztráta z prodeje 

ovlivňovala hospodářský výsledek daného období v plné výši. 

Srovnání prodeje a zpětného finančního leasingu dle IAS 17 a transakce zpětného 

leasingu bez prodeje dle IFRS 16 přináší více společných znaků. V obou případech jde 

prakticky o poskytnutí prostředků prodávajícímu (nájemci) s pronajímaným aktivem jako 

zárukou. Transakcí vznikne na straně prodávajícího finanční závazek (aktivum zůstane 

nadále v rozvaze) a na straně kupujícího finanční pohledávka. Nájemce i prodávající se 

v tomto případě řídí pravidly standardu IFRS 9 Finanční nástroje. 
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3.3 Strana nájemce 

Hlavní změnou oproti původnímu standardu IAS 17 je zrušení klasifikace leasingu 

na finanční a operativní. Zatímco standard IAS 17 se primárně zabýval rozdíly mezi těmito 

dvěma leasingy a definoval konkrétní postup pro identifikaci finančního leasingu, standard 

IFRS 16 na straně nájemce leasingy nerozlišuje a hlouběji definuje rozdíl mezi službou 

a leasingem. Klíčové je posouzení, zda uzavřené smlouvy jsou smlouvami leasingovými 

nebo alespoň z dílčí části leasing obsahují. 

3.3.1 Zvýšení bilanční sumy 

Účetní vykazování operativního leasingu se z hlediska vypovídací schopnosti jevilo 

jako nedostatečné, a proto veškeré leasingy (s výjimkou leasingu do 12 měsíců a leasingu 

aktiva nízké hodnoty – po zvážení účetní jednotky) nově vstupují do rozvahy.  

Na straně aktiv tak nově nevchází do bilanční sumy pouze aktivum, jehož vlastnictví 

přechází z pronajímatele na nájemce (resp. bylo využíváno většinu doby životnosti aktiva), 

ale také to, které je po skončení nájmu vráceno zpět pronajímateli. Takové aktivum je 

vykazováno ve formě práva k užívání aktiva a účetní jednotka odepisuje jeho hodnotu 

po dobu trvání práva k užívání aktiva. V případě, že vlastnictví aktiva po konci nájmu 

přechází na nájemce, je odepisováno po celou dobu životnosti aktiva. 

Na pasivní straně rozvahy je nově vždy účtováno o dlouhodobém závazku 

vznikajícím současně s právem k užívání aktiva. Je oceněn v současné hodnotě budoucích 

leasingových plateb a každý rok zvýšen o odpovídající nákladový úrok a snížen 

o leasingovou splátku. Ve standardu IAS 17 naproti tomu žádný závazek, v případě že 

aktivum zůstávalo ve vlastnictví pronajímatele (a nebyla splněna jiná podmínka 

pro klasifikaci transakce jako finanční leasing), nevznikal a celá platba byla rozlišena 

v nákladech období, se kterým věcně souvisely.  

3.3.2 Změna struktury nákladů a plateb 

Se zrušením klasifikace operativního leasingu na straně nájemce došlo také 

ke změně struktury vykazovaných nákladů a plateb spojených s leasingy. Nájemci už 

nevznikají náklady na nájemné vykazované v operativní části výkazu zisků a ztrát, což 
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ovlivní hospodářský výsledek z této oblasti, EBITDA6. EBITDA je účetními jednotkami hojně 

využívaný „ukazatel“ jelikož jde o zisk z provozní oblasti podniku a vyjadřuje tak, kolik 

společnost vydělala svojí běžnou činností. Náklady mají nově podobu odpisů a úroků. 

Zrcadlově se změny promítnou také ve výkazu cashflow, kde se zvýší operativní část 

cashflow a sníží část financování vlivem změny klasifikace plateb z nájemného, na splátku 

závazku a platbu úroku. 

3.3.3 Ocenění leasingu 

Prvotní ocenění závazku z finančního leasingu je v novém standardu definováno 

odlišně. Pro stanovení výše závazku již požadováno srovnání a výběr nižší ze současné 

hodnoty budoucích leasingových plateb a fair value aktiva, které je předmětem leasingu. 

Důvodem je obtížná kvantifikace fair value práva z užívání aktiva. Další změna je v souhrnu 

leasingových plateb. Zatímco ve standardu IAS 17 byly z tzv. „minimálních leasingových 

plateb“ vyřazeny variabilní platby (například platby závislé svojí výší na tržním indexu nebo 

míře, opce na prodloužení/zkrácení leasingu, aj.), v novém standardu IFRS 16 se s těmito 

platbami při počátečním ocenění leasingového závazku počítá. Standard zde tedy nově 

pracuje se zvýšeným množstvím odhadů a pravděpodobností uskutečnění či 

neuskutečnění určitých situací. Tuto změnu někteří odborníci kritizují vzhledem 

k nekonzistentnosti s definicí závazku v Koncepčním rámci, který říká, že závazek by měl 

být uznán a vykázán v rozvaze, jestliže je vysoce pravděpodobné, že jeho vypořádání 

vyvolá odliv nositelů ekonomického prospěchu a lze jeho výši spolehlivě ocenit. 

Při rozhodování účetní jednotky o využití opce na budoucí nájemné, je dle Janasové (2013) 

určení nejvíce pravděpodobné varianty velice subjektivní a může vést ke zkreslení výkazů 

účetní závěrky. I přes tuto kritiku byl v této formě standard přijat, jelikož v praxi se účetní 

jednotky setkávají se smlouvami, které definují platby pouze ve variabilní formě, případně 

by mohly být smlouvy uzavírány pouze na rok s možností desítek opcí na konci každého 

roku. Na základě takové smlouvy by s přístupem minulého standardu nebylo možné 

leasingové platby ocenit anebo by dávaly nájemci možnost využít praktickou výjimku 

na leasing krátkodobý, přestože by svou podstatou krátkodobý nebyl vzhledem k opcím, 

které by nájemce následně využil. Nový standard tedy vede nájemce k tomu, aby 

                                                      
6 „Earnings before interest, tax, depreciation and amortization“ = Zisk před úroky, zdaněním a odpisy 



 - 36 - 

při identifikaci leasingu stanovili jeho období v co nejvyšším rozsahu s dodržením 

podmínky dostatečné pravděpodobnosti takové délky.  

Při prvotním ocenění práva k užívání aktiva se v IFRS 16 stejně jako v IAS 17, 

vychází z ocenění závazku z leasingu zvýšeném o vedlejší pořizovací náklady. V IFRS 16 je 

však nově uvedena specifikace těchto vedlejších pořizovacích nákladů. 

3.3.4 Přecenění v průběhu leasingu 

Následné ocenění práva k užívání aktiva je v novém standardu ošetřeno tak, aby 

ocenění více navazovalo na očekávaný způsob užitku, jaký pronajímané aktivum účetní 

jednotce přinese a zvyšuje se tak konzistentnost oceňování aktiv v rozvaze. Na rozdíl od 

IAS 17 totiž účetní jednotky mohou nově ocenit práva k užívání aktiva stejně, jako oceňují 

skupinu aktiv, mezi které je najímané aktivum klasifikováno. Jestliže tedy využívá účetní 

jednotka k přecenění aktiv dle IAS 16 či IAS 40 fair value, může i právo k užívání aktiva 

patřící do této skupiny aktiv přecenit na fair value (v situaci IAS 40 dokonce musí). Dopady 

přecenění se následně řídí zmíněnými standardy. V případě nákladové metody ocenění 

aktiva zde však také vzniká prostor pro přecenění v průběhu doby leasingu, a to nejen 

z důvodu snížení hodnoty aktiva (impairment), jak tomu je při platnosti standardu IAS 17, 

ale i v důsledku přecenění leasingového závazku. 

Leasingový závazek může (a dokonce standard IFRS 16 vyžaduje přehodnocení 

některých klíčových odhadů a úsudků k rozvahovému dni) být, na rozdíl od podmínek 

standardu IAS 17, přeceněn v průběhu leasingového období. Důvody mohou být například 

změna indexu/míry na které jsou závislé variabilní platby, přehodnocení doby leasingu, 

opce na koupi či změna garantované zůstatkové hodnoty aktiva. Při změně současné 

hodnoty leasingového závazku musí být také změněna zůstatková hodnota aktiva 

a rekalkulován odpisový plán. 

Vzhledem k neexistenci zaúčtovaného aktiva při operativním leasingu při IAS 17, 

nemohl být takový leasing testován na snížení hodnoty (impairment). Existoval však jiný 

nástroj, který testoval úroveň operativního leasingu, zda není pro účetní jednotku přítěží 

a zda výhody jeho využití převyšují nevýhody (anglický výraz „onerous“) (KPMG 2016). 



 - 37 - 

3.3.5 Smlouvy 

Se standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vznikl nový způsob chápání 

smluv. Standard vymezuje zachycení smluv individuálně, ale také portfoliově, jestliže to 

charakter smluv a předmětů smluv dovoluje (věcně nebo ekonomicky spolu souvisí) 

a jejich uskupení do portfolií neovlivní informace získávané z účetní závěrky. Mimo 

agregaci smluv standard také zavedl tzv. dekompozici smluv na jednotlivé komponenty. 

Samostatná komponenta smlouvy je taková část, která je oddělitelná od ostatních částí 

smlouvy (je samostatně použitelná) a současně při vyřazení této komponenty ze smlouvy 

by nebyly ovlivněny smluvní podmínky pro zbylé části smlouvy. Při alokaci celkové smluvní 

ceny na jednotlivé komponenty se vychází z jejich tržních cen, které slouží jako váhy pro 

určení relativních tržních ceny. Tento pohled na smlouvy a způsob vykazování s nimi 

spojený byl plně využit ve standardu IFRS 16 a mírně rozšířen, aby co nejvíce odpovídal 

potřebám leasingu. 

Při uzavření smlouvy účetní jednotkou, která se řídí novými pravidly standardu 

IFRS 16 dochází k situaci, kdy účetní jednotka zkoumá, zda jde o leasingovou smlouvu 

nebo smlouva alespoň obsahuje leasing. To je rozdíl oproti standardu IAS 17, při kterém 

se především hledělo na identifikaci finančního leasingu ve smlouvě, operativní leasing 

způsobem rozpoznání v účetních výkazech připomínal spíše službu vzhledem k jeho 

mimobilančnímu financování; jediným požadavkem byla analýza výše budoucího závazku 

z operativního leasingu v určitých časových úsecích.  

Při identifikaci leasingu ve smlouvě by měla účetní jednotka provést dekompozici 

smlouvy, dle IFRS 15 a identifikovat jednotlivé komponenty smlouvy – identifikovaná 

aktiva podléhající leasingu a služby (neleasingové platby). Účetní jednotka se může 

rozhodnout, že přiřadí leasingové komponentě smlouvy neleasingovou platbu, která s ní 

přímo souvisí a eviduje je společně jako identifikované aktivum leasingu. 

Aktivum, které je rozeznáno jako identifikované aktivum leasingu musí být 

explicitně vymezeno ve smlouvě. Ze smlouvy musí být patrné, že jde o nájem konkrétního 

aktiva, a ne pouze služby, kterou pro nás dodavatel zprostředkuje prostřednictvím 

jakéhokoliv aktiva. 
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3.4 Strana pronajímatele 

Na straně pronajímatele se Rada IASB uchýlila k podstatně skromnějším změnám. 

K tomuto závěru dospěla společně s Radou FASB na základě podnětů získaných 

od zainteresovaných stran, které v účetnictví pronajímatele nevidí výraznější problém.  

Pro zajištění základní konzistentnosti, byla změněna definice finančního leasingu, 

aby korespondovala s definicí leasingu na straně nájemce. Současně byla upravena 

pravidla pro přístup k modifikaci leasingu, pro zajištění konzistentnosti se standardem 

IFRS 15. 

Nastává změna i v ocenění leasingového závazku, kdy stejně jako v případě 

nájemce pronajímatel zařazuje variabilní platby závislé na indexu nebo míře a pracuje 

s pravděpodobností využití opcí (na nákup i prodloužení). Rozdíl oproti nájemci je 

v případě opcí povinnost přehodnocovat okolnosti přijatého prvotního rozhodnutí, kdy 

pronajímatel rozhodnutí přehodnocovat nemusí kdežto nájemce ano. 

Nově standard stejně jako u nájemce rozšiřuje povinnosti zveřejňování, aby byla 

co nejvíce podpořena transparentnost účetních výkazů a přílohy účetní závěrky. Standard 

více do hloubky popisuje a vypisuje veškeré povinnosti, které obě strany leasingu mají. 

 

 

 

Z analýzy rozdílů mezi starým a novým standardem nabývám dojmu, že aktualizace 

pravidel na straně pronajímatele jsou ve většině případů odezvou na změny 

významnějšího charakteru. Jinými slovy, jde o přirozený vývoj pravidel, který byl nutný, 

aby byla zajištěna konzistentnost s novým přístupem k leasingům na straně nájemce (kdy 

problém podkapitalizace aktiv a závazků byl hlavní hnací silou při rozhodnutí o vytvoření 

nového standardu) a také s novými principy přistupování k vykazování výnosů ze smluv 

se zákazníky ošetřeného v novém standardu IFRS 15.  Z tohoto důvodu jsem se rozhodla 

více specifikovat cíl této práce a v praktickém zobrazení změn mezi standardy se zaměřit 

na stranu nájemce. 
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Praktická část 

4 Analýza dopadu nových pravidel  

Cílem této kapitoly je demonstrovat na reálných příkladech leasingových smluv, 

jakým způsobem rozdílný přístup obou standardů ovlivní účetnictví společností. Příklady 

jsou extrahovány od daně z přidané hodnoty. 

4.1 Modelový příklad č. 1: Operativní leasing (IAS 17) vs. Leasing (IFRS 

16) 

Nájemce X uzavřel dne 20. 12. 2017 smlouvu s pronajímatelem Y na nájem 

obchodních prostor v nákupním centru o výměře 40 m2. Počátek nájmu je datován k 1. 1. 

2018. Dle smlouvy jsou fixní platby stanoveny ve výši CZK 85 000 měsíčně bez DPH, 

současně je nájemce povinen zaplatit obratové nájemné na úrovni 4 % z ročních tržeb 

obchodu, minimálně však CZK 120 000 bez DPH. Nájemné je placeno čtvrtletně vždy na 

začátku období, obratové nájemné je placeno vždy k 1. 4. v roce následujícím po vykázání 

tržeb, ze kterých je počítané (až v době, kdy jsou tržby za předchozí rok zveřejněny v 

účetních výkazech, respektive zauditovány). Smlouva je uzavřena na 5 let s možností 

využití opce na prodloužení nájmu o dalších 5 let za nezměněných podmínek. Aktivum po 

ukončení pronájmu zůstává ve vlastnictví pronajímatele. Pronajímatel stanovuje, že 

nájemce může prostor využívat pouze v době otevírací doby nákupního centra a musí 

dodržovat jeho bezpečnostní a protipožární předpisy. 

Počáteční přímé náklady vynaložené na právní služby spojené s vyjednáním 

leasingové smlouvy činí CZK 30 000 bez DPH, náklady na demontáž vybavení obchodu po 

ukončení nájmu jsou zanedbatelné. 

Pronajímané aktivum je přesně definované ve smlouvě svojí velikostí a umístěním 

na adrese nákupního centra. Přílohou smlouvy je vyobrazení půdorysu nákupního centra 

s označením pronajímaného místa, které je předmětem smlouvy. Pronajímatel si 

vyhrazuje právo na přemístění nájemce do jiného prostoru v případě potřeby s tím, že 

uhradí veškeré náklady na jeho přesun, ve smlouvě je ošetřena také problematika 
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vybavení na míru, které si bude nájemce pořizovat (nepředpokládá se, že by tyto náklady 

byly zanedbatelné). 

Výše tržeb nájemce v jednotlivých letech je vyčíslena v následující tabulce spolu 

s výpočtem obratového nájemného: 

Tabulka 1: Obratové nájemné v letech 2018 – 2027 (modelový př. 1) 

Rok Tržby Obratové 
nájemné 

Již zahrnuto ve 
fixních platbách 

Podmíněné 
nájemné 

2018 12 567 898 502 716 120 000 382 716 
2019 11 789 654 471 586 120 000 351 586 
2020 13 465 890 538 636 120 000 418 636 
2021 9 074 789 362 992 120 000 242 992 
2022 10 879 453 435 178 120 000 315 178 
2023 12 098 890 483 956 120 000 363 956 
2024 14 789 765 591 591 120 000 471 591 
2025 13 987 435 559 497 120 000 439 497 
2026 11 703 134 468 125 120 000 348 125 
2027 11 876 900 475 076 120 000 355 076 

Zdroj: autor 

4.1.1 IAS 17 

Leasing obsažený ve smlouvě je operativní 

Aktivum ve smlouvě, které je předmětem leasingu nesplňuje kritéria pro klasifikaci 

leasingu jako finančního, jelikož: 

- neexistuje možnost převedení vlastnictví do konce nájemní doby, nájemce tedy 

nemá právo na odkup aktiva za cenu podstatně nižší, než je fair value; 

- doba leasingu není sjednaná na podstatnou část životnosti aktiva; 

- současná hodnota minimálních leasingových plateb se na počátku leasingu 

nerovná fair value najímaného aktiva; a ani 

- nejde o aktivum zvláštní povahy. 

Z toho důvodu není v účetních výkazech nájemce vykázáno najímané aktivum ani 

dlouhodobý závazek z leasingu. 

Není také nutné se na začátku leasingu rozhodovat o tom, zda nájemce uplatní 

nebo neuplatní opci. Existuje určitá dohoda nájemce s pronajímatelem, která určí, jak 
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dlouho dopředu je nutné oznámit využití opce/prodloužení nájmu (z důvodu dostatečné 

časové rezervy pro vyhledání nového nájemce). Pro účetnictví však předchozí rozhodnutí 

není relevantní7. V tomto konkrétním případě se však pracuje se skutečností, že nájemce 

využil opci na prodloužení a účtování je tak zachyceno pro 10 let. 

Účetní zobrazení 

Veškeré platby související s leasingem jsou v tomto případě zachycovány jako 

náklady období, ve kterém vznikly. Obratové nájemné je závislé na výši tržeb, kterých 

nájemce dosáhne v jednotlivých letech, jde tedy o podmíněné nájemné. 

Kompletní účetní zobrazení ve všech letech viz příloha č. 1 – 11. 

 
Tabulka 2: 1. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2018 v CZK (IAS 17) 

Transakce Účet MD D 

Platba fixního nájemného Peníze  1 020 000 
N – nájemné  1 020 000  

Právní služby spojené s 
leasingem 

Peníze  30 000 
N – právní služby 30 000  

Vykázání obratového 
nájemného (fixní část) 

Výdaje př. období  120 000 
N – nájemné  120 000  

Vykázání obratového 
nájemného (variabilní část) 

Dohad. účet pasivní  382 716 
N – obratové nájemné 382 716  

Zdroj: autor 
 
Tabulka 3: 2. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2019 v CZK (IAS 17) 

Transakce Účet MD D 
Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  502 716 
Výdaje př. období 120 000  
Dohad. účet pasivní  382 716  

Platba fixního nájemného Peníze  1 020 000 
N – nájemné  1 020 000  

Vykázání obratového 
nájemného (fixní část) 

Výdaje př. období  120 000 
N – nájemné  120 000  

Vykázání obratového 
nájemného (variabilní část) 

Dohad. účet pasivní  351 586 
N – obratové nájemné 351 586  

Zdroj: autor 
 

                                                      
7 Avšak v případě, že smlouva obsahuje „free rent“, neboli zvýhodněné podmínky pronájmu po část doby trvání leasingu, 
je nutné tuto výhodu rozprostřít do celého období trvání, a to prostřednictvím účtů časového rozlišení. (nájemce 
v takové situaci bere v úvahu takovou dobu nájmu, která je při uzavření leasingové smlouvy nejvíce pravděpodobná) 
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V dalších letech nájemce účtuje totožným postupem jako v druhém roce nájmu, 

částky variabilní části obratového nájemného jsou vypočteny v tabulce č. 1. 

4.1.2 IFRS 16 

Smlouva obsahuje leasing. 

Ve smlouvě je definováno identifikované aktivum, kterým je obchodní prostor 

v nákupním centru. Existuje substituční právo pronajímatele, ale vzhledem k tomu, že 

náklady na přesun nájemce by byly vysoké, tak ekonomické užitky, které by vznikly 

z pronájmu prostor jinému nájemci (zájem o místo by vznikl například z důvodu rozšíření 

obchodní plochy jiného nájemce) nejsou významné, a tedy ani právo substituce není 

významné.  

Nájemce je oprávněn sám rozhodovat pro jaký účel prostor využije, jaké výrobky 

bude prodávat, za jakou cenu, aj., podmínky stanovené ve smlouvě pronajímatelem jsou 

pouze ochranná práva pronajímatele, kterými chrání hodnotu svého aktiva, ale nijak 

neomezují rozhodovací pravomoci nájemce. 

Diskontní míra = 8 % p.a. 

Nájemce není schopen zjistit výši implicitní úrokové míry. Nemá dostatečné 

informace k jejímu výpočtu a pronajímatel její výši nezveřejňuje. Z tohoto důvodu se 

nájemce rozhodl využít k diskontování přírůstkové úrokové míry, která by mu byla 

nabídnuta bankovní institucí za současných podmínek na trhu. 

Využití opce na prodloužení nájmu 

Nájemce zvážil všechny faktory, které vedly k tomuto rozhodnutí.  

- Finanční podmínky nájmu zůstanou stejné v dalších pěti letech jako nyní. Prognóza 

pro budoucí tržní ceny nájmů uvádí, že se budou pomalým tempem neustále 

zvyšovat. Z tohoto hlediska je tedy pro nájemce výhodné využít opci na 

prodloužení nájmu. 

- Lokace nákupního centra je v rušné části města, je zde tedy vysoká fluktuace 

potenciálních zákazníků, což je pro nájemce výhodné. 

- Nájemce bude nechávat navrhnout pro prostory obchodu designové vybavení 

sloužící k vystavování prodávaného zboží. Většina kusů bude na míru a životnost 
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je odhadována na 10 let. Při zohlednění této skutečnosti a dalších dodatečných 

nákladů vznikajících v souvislosti s hledáním nového prostoru nájemce usoudil, že 

je pro něj výhodné opci využít. 

- Nájemce se pohybuje na českém trhu maloobchodního zboží již několik let.  

Zhodnotil tedy, že jeho podnikatelský plán je nastaven dostatečně dlouhodobě a 

je vysoce pravděpodobné, že využije najímané prostory po celou dobu deseti let. 

Prvotní ocenění závazku leasingu 

Prvotní ocenění závazku leasingu je CZK 7 920 370. 

Fixní čtvrtletní platby: 

𝐴𝐴 = 255 000 +  ∑ 255 000
(1+0,02)𝑡𝑡𝑡𝑡=39   = CZK 7 115 160 

Fixní roční platby obratového nájemného: 

𝐵𝐵 =  ∑ 120 000
(1+0,08)𝑡𝑡𝑡𝑡= 10  = CZK 805 210 

Současná hodnota budoucích leasingových plateb: 

A + B = CZK 7 920 370 

Prvotní ocenění práva k užívání aktiva 

Počáteční ocenění práva z užívání aktiva je CZK 7 950 370 

Ocenění práva k užívání aktiva se skládá z: 

Leasingový závazek = CZK 7 920 370 

Počáteční přímé náklady = CZK 30 000 

Leasingový plán 

Leasingový plán je sestaven na 10 let a skládá se ze dvou druhů splátek.  

(1) Fixní leasingové splátky, placené čtvrtletně na začátku období; a 

(2) splátky fixní části obratového nájemného, placené ročně, zpětně za předcházející 

období. 

Platby se vždy skládají z nákladového úroku a úmoru leasingového závazku. 

Nákladový úrok je za každé období vyčíslen z aktuálního stavu závazku, a proto 
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v průběhu trvání leasingu jeho hodnota klesá8. Pro výpočet nákladového úroku se 

využívá efektivní úroková míra. Konkrétní vyčíslení úroku a úmoru z jednotlivých splátek 

je zobrazeno v příloze č. 12 a 13. 

Pro vyšší vypovídací schopnost účetnictví je každý rok zaúčtovaná reklasifikace 

krátkodobě splatného zůstatku z dlouhodobého zůstatku leasingového závazku. 

Odpisový plán 

Výše ročního odpisu: CZK 795 037 

Doba odpisování práva k užívání aktiva je vždy stanovena po dobu životnosti 

aktiva, respektive po dobu nájmu, je-li tato doba nižší. V této situaci, kdy aktivum 

nepřechází po ukončení leasingu do vlastnictví nájemce bude doba odpisování práva 

z užívání aktiva dlouhá 10 let, stejně tak, jako doba užití aktiva nájemcem. Vzhledem 

k tomu, že obchodní prostor bude využíván lineárně, bude také lineárně odpisován. 

Konkrétní vyčíslení oprávek a zbývající hodnoty práva k užívání aktiva v jednotlivých letech 

se nachází v příloze č. 14. 

Účetní zobrazení 

Kompletní účetní zobrazení všech sledovaných let viz příloha č. 15 – 25.  

Tabulka 4: 1. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2018 v CZK (IFRS 16) 

Transakce Účet MD D 

Uzavření leasingové 
smlouvy 

Právo k užívání aktiva 7 950 370  
Dlouh. leasingový závazek  7 920 370 
Dodavatel  30 000 

Reklasifikace 
krátkodobě splatného 
leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  615 505 

Dlouh. leasingový závazek 615 505  

Platba fixního 
nájemného 

Peníze  1 020 000 
Krátk. leasingový závazek 615 505  
N – nákladové úroky 404 495  

Zaúčtování odpisů Oprávky k právu k užívání A  795 037 
N – odpisy  795 037  

Vykázání úroků 
k obratovému 
nájemnému – fixní 

N – nákladové úroky 64 417  

Výdaje příštích období  64 417 

Vykázání obratového 
nájemného – variabilní 

N – obratové nájemné 382 716  
Dohadný účet pasivní  382 716 

                                                      
8  S výjimkou splátky prvního období, kdy je úrok nulový, jelikož platby jsou nastaveny vždy k počátku placeného období. 
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Reklasifikace 
krátkodobě splatného 
leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  570 812 

Dlouh. leasingový závazek 570 812  

Zdroj: autor 
 
Tabulka 5: 2. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2019 v CZK (IFRS 16) 

Transakce Účet MD D 

Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  502 716 
Krátk. leasingový závazek 55 583  
Výdaje příštích období 64 417  
Dohadný účet pasivní 382 716  

Platba fixního 
nájemného 

Peníze  1 020 000 
Krátk. leasingový závazek 515 229  
N – nákladové úroky 504 771  

Zaúčtování odpisů 
Oprávky k právu k užívání A  795 037 
N – odpisy  795 037  

Vykázání úroků 
k obratovému 
nájemnému – fixní 

N – nákladové úroky 59 970  

Výdaje příštích období  59 970 

Vykázání obratového 
nájemného – variabilní 

N – obratové nájemné 351 586  
Dohadný účet pasivní  351 586 

Reklasifikace 
krátkodobě splatného 
leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  660 582 

Dlouh. leasingový závazek 660 582  

Zdroj: autor 

V třetím až devátém roce leasingu je účetní zápis totožný se zápisem v druhém 

roce leasingu, zobrazení těchto let je zahrnuto v příloze práce. 

Tabulka 6: 10. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2027 v CZK (IFRS 16) 

Transakce Účet MD D 

Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  468 125 
Krátk. leasingový závazek 102 881  
Výdaje příštích období 17 119  
Dohadný účet pasivní 348 125  

Platba fixního 
nájemného 

Peníze  1 020 000 
Krátk. leasingový závazek 970 971  
N – nákladové úroky 49 029  

Zaúčtování odpisů Oprávky k právu k užívání A  795 037 
N – odpisy  795 037  

Vykázání úroků 
k obratovému 
nájemnému – fixní 

N – nákladové úroky 8 889  

Výdaje příštích období  8 889 

Vykázání obratového 
nájemného – variabilní 

N – obratové nájemné  335 076  
Dohadný účet pasivní  335 076 
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Vyřazení práva 
k užívání aktiva 

Právo k užívání aktiva  7 950 370 
Oprávky k právu k užívání A 7 950 370  

Reklasifikace 
krátkodobě splatného 
leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  111 111 

Dlouh. leasingový závazek 111 111  

Zdroj: autor 

Tabulka 7: 11. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 1. 4. 2028 v CZK (IFRS 16) 

Transakce Účet MD D 

Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  475 076 
Krátk. leasingový závazek 111 111  
Výdaje příštích období 8 889  
Dohadný účet pasivní 335 076  

Zdroj: autor 

4.1.3 Srovnání 

Tabulka 8: Srovnání aktiv, závazku a nákladů v letech 2018 - 2028 při účtování dle standardů IAS 
17 a IFRS 16 (modelový příklad 1) 

Rok 
IAS 17 IFRS 16 

Aktivum Leasingový 
závazek Náklad Aktivum Leasingový 

závazek Náklad 

2018 - - 1 552 716 7 155 333 7 304 865 1 646 664 
2019 - - 1 491 586 6 360 296 6 734 052 1 711 364 
2020 - - 1 558 636 5 565 259 6 116 321 1 731 139 
2021 - - 1 382 992 4 770 222 5 447 815 1 504 336 
2022 - - 1 455 178 3 975 185 4 724 361 1 521 159 
2023 - - 1 503 956 3 180 148 3 941 441 1 510 023 
2024 - - 1 611 591 2 385 111 3 094 167 1 552 820 
2025 - - 1 579 497 1 590 074 2 177 249 1 450 560 
2026 - - 1 488 125 795 037 1 184 963 1 283 255 
2027 - - 1 495 076 0 111 111 1 208 031 
2028 - - 0 0 0 0 

Zdroj: autor 

Aktivum a závazek 

Po zobrazení leasingu v obou systémech mezinárodního účetního výkaznictví je 

patrné, že suma aktiv společností využívající především leasingy operativní byla 

podhodnocována. Společnosti aktiva využívaly, avšak nezobrazovaly je v účetních 

výkazech a tím ovlivňovaly nejen balanční sumu, ale také řadu finančních ukazatelů. 

Jelikož bilanční suma nemůže být ovlivněna pouze jednostranně, v pasivech dochází 

k podhodnocování dlouhodobých závazků.  Nevykázání ve finančních standardech roku 
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2018 dlouhodobý závazek ve výši 7,3 mil. Kč (viz tabulka č. 8) zkresluje pohled na 

společnost z hlediska struktury financování společnosti. 

Vzhledem k rozdílnému přístupu vyčíslení odpisů a nákladových úroků dochází 

k tomu, že aktivum má po celou dobu leasingu nižší zůstatkovou hodnotu než dlouhodobý 

závazek. Aktiva jsou „rozpouštěny“ do nákladů prostřednictvím odpisů, které jsou 

povětšinou lineární (případně jsou založeny na reálném výkonu aktiva, např. km v případě 

pronájmu automobilu, jestliže tento způsob lépe odráží využití aktiva). Kdežto leasingový 

závazek klesá na začátku leasingu pomaleji a jeho pokles se postupně „zrychluje“. 

Důvodem jsou nákladové úroky, počítané přes efektivní úrokovou míru vždy ze zůstatkové 

hodnoty dlouhodobého závazku. Na počátku leasingového vztahu tedy zastupují 

poměrově vyšší část leasingové splátky na úkor úmoru závazku a až s postupným 

snižováním zůstatkové hodnoty závazku klesá i poměr nákladového úroku.  

Náklady 

Tabulka 9: Podrobné srovnání nákladů v letech 2018 – 2028 při účtování dle standardu IAS 17 a 
IFRS 16 (modelový příklad 1) 

Rok 

IAS 17 IFRS 16 Vliv na HV při 
účtování dle 

IFRS 16 oproti 
IAS 17 

Fixní 
náklady na 

leasing 

Náklady 
podmíněného 
(obratového) 

nájemného 

Fixní náklady na 
leasing (odpisy + 

úrok) 

Náklady 
podmíněného 
(obratového) 

nájemného 
2018 1 170 000 382 716 1 263 948 382 716 - 93 946 
2019 1 140 000 351 586 1 359 778 351 586 - 219 778 
2020 1 140 000 418 636 1 312 504 418 636 - 172 504 
2021 1 140 000 242 992 1 261 345 242 992 - 121 345 
2022 1 140 000 315 178 1 205 981 315 178 - 65 981 
2023 1 140 000 363 956 1 146 067 363 956 - 6 067 
2024 1 140 000 471 591 1 081 230 471 591 58 770 
2025 1 140 000 439 497 1 011 063 439 497 128 937 
2026 1 140 000 348 125 935 129 348 125 204 871 
2027 1 140 000 355 076 852 955 355 076 287 045 

Zdroj: autor 

Při detailnějším pohledu na náklady za jednotlivé roky je vidět, že při účtování 

operativního leasingu dle standardu IAS 17 byly náklady lineární po celou dobu trvání 

leasingu (s výjimkou prvního roku, kdy byly zaúčtované také počáteční přímé náklady). 

Naopak dle standardu IFRS 16 náklady v průběhu leasingu klesají, což je způsobeno 
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kombinací rovnoměrného odepisování a metody efektivní úrokové míry pro výpočet 

nákladových úroků (zahraniční zdroje tento jev označují slovem „frontloading“). Dle PWC 

China (2016) existují dvě skupiny lidí s rozdílnými názory na tuto skutečnost. První skupina 

tvrdí, že tento přístup není příliš zdařilý a spíše uměle vytváří nestálost ve výkazu zisků a 

ztrát, než že by odrážel skutečnou podstatu leasingu, a to především u pronájmu, kdy 

aktivum zůstává v majetku pronajímatele (tedy operativní leasing z pohledu 

pronajímatele). Na druhé straně jsou podporovatelé tohoto přístupu, kteří leasing vidí 

spíše jako druh nákupu aktiva a „frontloading“, neboli prvotní vyšší náklady, odráží právě 

vyšší počáteční náklady, které vznikají při nákupu aktiva (například instalace, doprava, 

instruktáž, aj.). 

Bližší pohled na vliv nového standardu na hospodářský výsledek ukazuje právě již 

zmíněné rozdílné rozložení nákladů v čase využití leasingových služeb. Celková výše 

vykázaných nákladů je však totožná v obou případech a suma rozdílů v nákladech 

v jednotlivých letech se za celkovou dobu leasingu rovná nule (pozn. v řešeném případu 

se rovná 2 vlivem zaokrouhlování). Nejedná se tedy o to, že by nový leasingový standard 

ovlivňoval celkovou výši vykazovaných nákladů za dobu využití leasingu, ale pouze mění 

jejich úroveň v jednotlivých letech. 

4.2 Modelový příklad č. 2: Finanční leasing (IAS 17) vs. Praktická 

výjimka z leasingu: aktivum nízké hodnoty (IFRS 16) 

Nájemce A si pronajímá od pronajímatele B výpočetní techniku při měsíčních 

splátkách ve výši CZK 1 600 bez DPH splatných vždy měsíčně na konci období. Pronájem 

trvá tři roky a na jeho konci aktivum přechází do vlastnictví nájemce. Smlouva byla 

uzavřena k 1. 3. 2018. Celková doba životnosti výpočetní techniky se odhaduje na 5 let. 

Tržní hodnota nového obdobného aktiva je CZK 60 000 bez DPH. Odkupní cena na konci 

doby nájmu je smluvně stanovena ve výši CZK 9 000 bez DPH. V době odkupu aktiva je FV 

předpokládaná ve výši CZK 19 000 bez DPH. 
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4.2.1 IAS 17 

Smlouva obsahuje finanční leasing 

Nájemce klasifikoval leasing jako finanční, jelikož se převádějí všechna podstatná 

rizika a odměny vyplývající z vlastnictví a jsou splněny i další podmínky: 

- vlastnictví aktiva je na konci nájemní smlouvy převedeno z pronajímatele 

na nájemce; 

- nájemce využije opce na odkup aktiva na konci doby leasingu a hodnota, za kterou 

je možné aktivum odkoupit je podstatně nižší než předpokládaná FV daného aktiva 

ke dni využití opce; 

- doba leasingu je sjednána na podstatnou část životnosti aktiva. 

Diskontní míra = přírůstková úroková míra: 10 % p.a. 

Implicitní úroková míra není nájemci známá, pro diskontování tedy využije 

přírůstkovou úrokovou míru, za kterou by si na trhu mohl vypůjčit prostředky v případě, 

že by si pořizoval stejné aktivum při obdobných podmínkách.  

Prvotní ocenění leasingového závazku 

Leasingový závazek je nájemcem oceněn v hodnotě CZK 56 262. 

Dle standardu IAS 17 je pro ocenění závazku vždy vybrána nižší hodnota z fair value 

aktiva a současné hodnoty minimálních leasingových plateb: 

fair value aktiva ke dni uzavření leasingové smlouvy je CZK 60 000, 

současná hodnota minimálních leasingových plateb je CZK 56 262. 

Postup výpočtu SH minimálních leasingových plateb: 

Současná hodnota leasingových splátek: CZK 49 586 

𝐴𝐴 = ∑ 1 600
(1+0,0083)𝑡𝑡𝑡𝑡=36   = 49 586 

Současná hodnota budoucí platby za odkoupení aktiva (měsíční diskontování): CZK 6 762 

𝐵𝐵 = 9 000
(1+0,0083)36

 = 6 676 

Současná hodnota minimálních leasingových plateb: 
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A + B = 56 262 

Prvotní ocenění aktiva 

Hodnota aktiva při prvotním ocenění je CZK 56 262. 

Hodnota aktiva se rovná prvotnímu ocenění leasingového závazku, jelikož nejsou 

brány v úvahu žádné počáteční přímé náklady, které by přímo souvisely s leasingovou 

smlouvou. 

Leasingový plán 

Leasingový plán je sestaven na 3 roky se splátkami hrazenými na konci každého 

měsíce. 

Dlouhodobý závazek leasingu se skládá ze současné hodnoty leasingových plateb 

a současné hodnoty odkupní ceny aktiva. V této situaci nákladové úroky připadající 

k fixním splátkám leasingu jsou přímo hrazeny v období, kdy vzniknou. Nákladové úroky 

vážící se k odkupní ceně aktiva jsou uhrazeny až na konci doby leasingu a navyšují tak 

závazek z leasingu po celé jeho období. 

Nájemce opět reklasifikuje pro každý rok krátkodobě splatnou část dlouhodobého 

leasingového závazku. 

Pro konkrétní výpočet leasingového plánu viz příloha č. 26. 

Odpisový plán 

Roční odpis aktiva: CZK 11 252 

V této situaci nájemce bude využívat aktivum po celou dobu jeho životnosti, jelikož 

po skončení nájmu přechází aktivum do jeho vlastnictví. Odhadovaná doba životnosti 

aktiva je stanovena na 5 let a předpokladem je jeho rovnoměrné využití, což znamená, že 

bude odpisováno lineárně po dobu 5 let. Konkrétní vyčíslení ročních odpisů, oprávek a 

zůstatkové ceny viz příloha č. 27. 

Účetní zobrazení 

Tabulka 10: 1. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2018 v CZK (IAS 17) 

Transakce Účet MD D 
Zařazení aktiva do užívání/vznik 
dl. závazku 

Dlouh. leasingový závazek  56 262 
Aktivum na leasing 56 262  
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Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  11 745 
Dlouh. leasingový závazek 11 745  

Platba fixního nájemného 
Peníze  16 000 
Krát. leasingový závazek 11 745  
N – nákladový úrok 4 255  

Zaúčtování odpisů (10M) Oprávky k aktivu na leasing  9 377 
N – odpis  9 377  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  15 443 
Dlouh. leasingový závazek 15 443  

 Zdroj: autor 

Tabulka 11: 2. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2019 v CZK (IAS 17) 

Transakce Účet MD D 

Platba fixního nájemného 
Peníze  19 200 
Krát. leasingový závazek 15 443  
N – nákladové úroky 3 757  

Zaúčtování odpisů (12M) Oprávky k aktivu na leasing  11 252 
N – odpis 11 252  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  17 061 
Dlouh. leasingový závazek 17 061  

Zdroj: autor 

Tabulka 12: 3. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2020 v CZK (IAS 17) 

Transakce Účet MD D 

Platba fixního nájemného 
Peníze  19 200 
Krát. leasingový závazek 17 061  
N – nákladové úroky 2 139  

Zaúčtování odpisů (12M) Oprávky k aktivu na leasing  11 252 
N – odpis  11 252  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  12 012 
Dlouh. leasingový závazek 12 012  

Zdroj: autor 

Tabulka 13: 4. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 28. 2. 2021 v CZK (IAS 17) 

Transakce Účet MD D 

Platba fixního nájemného 
Peníze  3 200 
Krát. leasingový závazek 3 012  
N – nákladové úroky 188  

Zaúčtování odpisů (2M) Oprávky k aktivu na leasing  1 875 
N – odpis  1 875  

Platba odkupní ceny aktiva Peníze  9 000 
Krát. leasingový závazek 9 000  

Zdroj: autor 



 - 52 - 

4.2.2 IFRS 16 

Smlouva obsahuje leasing, uplatnění výjimky na aktivum nízké hodnoty 

Smlouva na pronájem výpočetní techniky obsahuje leasing, jelikož je aktivum 

přesně definované a nejedná se o prodej služby zprostředkované jakýmkoliv aktivem. 

Současně pronajímatel nedisponuje právem substituce.  

Nájemce se však rozhodl, že vzhledem k hodnotě pronajímaného aktiva uplatní 

výjimku z leasingu a pohlíží na identifikované aktivum jako na aktivum nízké hodnoty. 

Standard neuvádí přesnou limitní hodnotu, do které může být aktivum považováno za 

aktivum nízké hodnoty, v praxi je na zvážení účetní jednotky, ale Rada při řešení této 

otázky zveřejnila informaci, že původní myšlenkou byla hodnota USD 5 000 za nové, 

totožné aktivum, což je při kurzu ČNB k 1. 3. 2018 CZK 104 490. 

Společnosti interně stanovují výši ocenění, při které nakupovaný majetek zařadí 

mezi dlouhodobá aktiva. Standard neuvádí přesnou výši a nechává ji na uvážení 

jednotlivých společností. V tomto případě je při následném odkupu aktivum pořizováno 

za CZK 9 000. Nájemce usoudil, že se jedná a nemateriální výši a rozhodl se nerozpoznávat 

ji v dlouhodobém majetku. Z toho důvodu je odkup účtován přímo do nákladů období 

(v případě, že by majetek byl klasifikován jako dlouhodobé aktivum, bylo by na konci doby 

leasingu účtováno o pořízení tohoto majetku v hodnotě odkupní ceny). 

Tabulka 14: 1. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2018 v CZK (IFRS 16) 

Transakce Účet MD D 

Platba leasingových splátek Peníze  16 000 
N – nájem 16 000  

Zdroj: autor 

Tabulka 15: 2. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2019 v CZK (IFRS 16) 

Transakce Účet MD D 

Platba leasingových splátek Peníze  19 200 
N – nájem  19 200  

Zdroj: autor 

Tabulka 16: 3. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2020 v CZK (IFRS 16) 

Transakce Účet MD D 

Platba leasingových splátek Peníze  19 200 
N – nájem  19 200  

Zdroj: autor 
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Tabulka 17: 4. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 28. 2. 2021 v CZK (IFRS 16) 

Transakce Účet MD D 

Platba leasingových splátek Peníze  3 200 
N – nájem  3 200  

Platba za odkup aktiva 
Peníze  9 000 
N – nákup aktiva 
nízké hodnoty 9 000  

Zdroj: autor 

4.2.3 Srovnání 

Tabulka 18: Srovnání aktiv, závazku a nákladů v letech 2018 - 2021 při účtování dle standardů 
IAS 17 a IFRS 16 (modelový příklad 2) 

Rok 
IAS 17 IFRS 16 

Aktivum Leasingový 
závazek Náklad Aktivum Leasingový 

závazek Náklad 

2018 46 957 44 588 13 632  -  - 16 000 
2019 35 687 29 118 14 999  -  - 19 200 
2021 24 417 12 024 13 376  -  - 19 200 

02/2021 22 539 0 2 054*  -  - 12 200 
*zahrnuty pouze odpisy aktiva za první dva měsíce roku 2021 (po dobu trvání leasingu) 
Zdroj: autor 

Aktivum a závazek 

V tomto případě dochází k situaci, kdy v IAS 17 nájemce rozpozná aktivum 

a dlouhodobý závazek, jelikož se jedná o finanční leasing. Dle IFRS 16 není povinen 

aktivum a závazek rozeznat, protože standard umožňuje využít výjimku z leasingu. Zde 

tedy dojde k opačnému jevu, než v příkladu č. 1 a účetní závěrka neobsahuje kapitalizaci 

najímaného aktiva. Poněkud překvapivé je pro uživatele účetní závěrky fakt, že nájemce 

je oprávněn využít výjimku z leasingu na aktivum nízké hodnoty na každou leasingovou 

smlouvu zvlášť. Pro posouzení tedy není podstatná celková hodnota všech aktiv nízké 

hodnoty, ale pouze jejich jednotková hodnota, což při velkém množství leasingových 

smluv aktiv nízké hodnoty může vést k signifikantní celkové sumě těchto aktiv, která 

ovlivní vypovídací schopnost účetní závěrky nájemce. Současně není důležitá velikost 

společnosti, Radou doporučená limitní hodnota pro klasifikaci aktiva jako aktivum nízké 

hodnoty není dána v relativní, ale v absolutní hodnotě. 
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Náklady 

Tabulka 19: Podrobné srovnání nákladů v letech 2018 – 2021 při účtování dle standardu IAS 17 
a IFRS 16 (modelový příklad 2) 

Rok 
IAS 17 IFRS 16 Vliv na HV při 

účtování dle IFRS 
16 oproti IAS 17 Úrok  Odpisy Náklady 

celkem 
Náklady 
období 

2018 4 255 9 377 13 632 16 000 - 2 368 
2019 3 757 11 252 15 009 19 200 - 4 191 
2020 2 139 11 252 13 391 19 200 - 5 806 

02/2021 188 1 875* 2 063 12 200 - 10 137 
*zahrnuty pouze odpisy aktiva za první dva měsíce roku 2021 (po dobu trvání leasingu) 
Zdroj: autor 

Suma nákladů uznaná po dobu leasingu je v případě účtování dle IAS 17 značně 

nižší než v IFRS 16. Důvodem je, že náklady v podobě odpisů se budou v IAS 17 do 

účetnictví rozpouštět další dva roky. Veškeré náklady v IFRS 16 jsou tedy rozpoznány 

v účetnictví po dobu trvání leasingu (ve 3 letech), kdežto v IAS 17 jsou náklady rozloženy 

do celkové doby životnosti aktiva. 

4.2.4 Materialita leasingu 

Nově se standardem IFRS 16 byla vzata v potaz materialita (významnost) 

leasingových smluv přímo ve standardu zabývající se leasingem. Vznikl zde prostor pro 

využití výjimky u aktiv leasingu nemateriální hodnoty a krátkodobého leasingu. Z těchto 

předpokladů se také vycházelo při řešení modelového příkladu č. 2.  

U IAS 17 není materialita leasingových smluv ošetřena v rámci tohoto standardu, 

je však možné při identifikaci leasingu přihlédnout k obecné materialitě účetních transakcí 

identifikované ve standardu IAS 8. Standard říká, že událost není materiální, jestliže její 

nezahrnutí do účetnictví společnosti významně neovlivní informace, které z účetní závěrky 

získávají její uživatelé a není ovlivněno jejich rozhodování.  

V příkladu č. 2 vzniká tedy nájemci možnost si vybrat, zda bude o transakci účtovat 

jako o finančním leasingu, anebo se rozhodne vykázat související platby jako náklady 

období, a to v případě obou standardů. Dopad přechodu na nový standard v případech 

podobných tomuto tedy není jasně definovatelný, protože může dojít i k situaci, že 

účtování a vyčíslení položek nebude nijak odlišné. 
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4.3 Modelový příklad č. 3: Finanční leasing (IAS 17) vs. Leasing 

(IFRS 16) 

Nájemce N uzavřel smlouvu s pronajímatelem P na dobu 7 let s počátkem k 1. 2. 

2018. Předmětem smlouvy je pronájem dodávky Ford Transit Van s poznávací značkou 

5A8 1357. Platby za daný měsíc jsou splatné vždy na jeho konci, součástí plateb je pojištění 

automobilu. Současně je nájemce povinen před počátkem leasingu, ke dni 26. 1. 2018, 

složit akontaci ve výši CZK 25 000 bez DPH. 

Výše měsíčních plateb při podepsání smlouvy je CZK 8 900 bez DPH. Nájemce je 

však povinen po každém třetím roce trvání leasingu rekalkulovat výši splátky, a to 

na základě vývoje hodnoty spotřebitelského indexu (oblast doprava spotřebního koše). 

Jedná se tedy o variabilní platby jejichž výše se odvíjí od indexu CPI. K 1.2. 2018 je tento 

cenový index na úrovni 1049. Po konci pronájmu pronajímatel nabízí nájemci opci 

na odkup automobilu za CZK 20 000 bez DPH.  

Fair value aktiva je v okamžiku uzavření smlouvy CZK 750 000 bez DPH. 

Doba životnosti aktiva je odhadována na 10 let. 

Nájemce není schopen vyčíslit hodnotu implicitní úrokové míry a z toho důvodu 

pro diskontování využije inkrementální úrokovou míru, která by mu byla nabídnuta 

peněžním ústavem v případě vypůjčení prostředků na nákup stejného aktiva. Tato 

přírůstková úroková míra je 10 % p.a. 

Tabulka 20: Vývoj spotřebního indexu (CPI) v oblasti doprava v letech 2018, 2021, 2024 

Datum CPI (doprava) 

02/2018 104 

02/2021 108 

02/2024 110 

Zdroj: 02/2018 čerpán z czso.cz, další roky odhadem 

                                                      
9 Od roku 2018 jsou indexy nově počítání dle klasifikace ECOICOP, která zavádí detailnější klasifikaci spotřebního koše. 
Současně základním obdobím je nově rok 2016. 
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4.3.1 IAS 17 

Smlouva obsahuje finanční leasing. 

Při analýze smlouvy nájemce došel k závěru, že smlouva obsahuje finanční leasing, 

a to na základě následujících skutečností: 

- rizika a odměny související s pronajímaným aktivem přešly na nájemce; 

- na konci doby leasingu bude vlastnictví aktiva převedeno na nájemce; 

- nájemci je nabídnuta opce na odkup aktiva po uplynutí doby leasingu; a 

- doba leasingu je sjednána na podstatnou část životnosti aktiva. 

Prvotní ocenění leasingového závazku 

Hodnota leasingového závazku: CZK 546 067 

Leasingový závazek je hodnota nižší z fair value aktiva (CZK 750 000) a současné 

hodnoty minimálních leasingových plateb (CZK 546 067). Do výpočtu minimálních 

leasingových plateb byla zahrnuta také odkupní cena aktiva, jelikož je na začátku leasingu 

dostatečně pravděpodobné, že nájemce opci na odkup využije. 

Výpočet současné hodnoty minimálních leasingových plateb: 

Současná hodnota leasingových splátek: CZK 536 106 

𝐴𝐴 = ∑ 8 900
(1+0,0083)𝑡𝑡𝑡𝑡=84   = 536 106 

Současná hodnota odkupní ceny aktiva: CZK 9 961 

𝐵𝐵 = 20 000
(1+0,0083)84

 = 9 961 

Celková současná hodnota minimálních leasingových plateb: 

A + B = 546 067 

Náklady období vznikající z důvodu přecenění 

Podmínky smlouvy udávají, že platby leasingu je nutné každé tři roky přecenit na 

základě úrovně indexu CPI (oblast doprava spotřebního koše). Standard IAS 17 uvádí, že 

nájemce je povinen vykázat podmíněné nájemné jako náklad období, ve kterém vzniklo a 

v tomto případě je nájemné podmíněno změnou CPI. Proto rozdíl, o který je leasingová 

platba po třech a šesti letech zvýšena je alokován přímo do nákladů období. 
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Výše plateb po 3. roce leasingu: CZK 9 157 

Rozdíl: vyšší platby o CZK 257/měsíčně 

(8 900/104) * 107 = 9 157 

9 157 – 8 900 = 257 

Výše plateb po 6. roce leasingu: CZK 9 413 

Rozdíl: vyšší platby o CZK 513/měsíčně 

(8 900/104) * 110 = 9 413 

9 413 – 8 900 = 513 

Pro vyčíslení podmíněného nájemného v jednotlivých letech viz příloha č. 28. 

Prvotní ocenění aktiva 

Hodnota aktiva: CZK 571 067 

Aktivum se skládá ze: 

Současné hodnoty závazku: CZK 546 067 

Akontace zaplacené před zahájením leasingu: CZK 25 000 

Leasingový plán 

Leasingový plán je stanoven na 7 let s měsíčními splátkami hrazenými na jeho 

konci. První tři roky jsou splátky ve výši CZK 8 900, čtvrtý až šestý rok CZK 9 157 a poslední 

rok CZK 9 413.  

Jak již bylo zmíněno, závazek leasingu je vypočítán pro celé období leasingu 

z plateb CZK 8 900 a vše co je placeno navíc z důvodu změny CPI je podmíněné nájemné, 

které se neodráží v ocenění leasingu, aktiva a ani ve výpočtu nákladového úroku. 

Pro vyčíslení poměru platby na nákladový úrok a splátku jistiny v jednotlivých 

měsících vizte přílohu č. 29. 

Odpisový plán 

Roční odpis aktiva: CZK 57 107 
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Životnost najímaného aktiva je 10 let. Jelikož vlastnictví přechází na konci leasingu 

z pronajímatele na nájemce, rozvrhne nájemce ihned na začátku odpisy aktiva po celou 

jeho životnost.  

Pro celkový odpisový plán viz příloha č. 30. 

Účetní zobrazení 

Kompletní účetní zobrazení všech let leasingu viz příloha č. 31 – 38. 

Tabulka 21: 1. rok – pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2018 v CZK (IAS 17) 

Transakce Účet MD D 
Zařazení aktiva do užívání/vznik 
dl. závazku 

Dlouh. leasingový závazek  546 067 
Dl. aktivum na leasing 546 067  

Platba akontace 
Peníze  25 000 
Dl. aktivum na leasing 25 000  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  49 888 
Dlouh. leasingový závazek 49 888  

Platba splátky leasingu 
Peníze  97 900 
Krát. leasingový závazek 49 888  
N – nákladový úrok 48 012  

Zaúčtování odpisů (11M) Oprávky k A na leasing  52 348 
N – odpis  52 348  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  59 877 
Dlouh. leasingový závazek 59 877  

Zdroj: autor 

Tabulka 22: 2. rok – pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2019 v CZK (IAS 17) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 
Peníze  106 800 
Krát. leasingový závazek 59 877  
N – nákladový úrok 46 923  

Zaúčtování odpisů  Oprávky k A na leasing  57 107 
N – odpis  57 107  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  66 147 
Dlouh. leasingový závazek 66 147  

Zdroj: autor 

Třetí rok má stejný průběh účtování jako rok druhý. 

Tabulka 23: 4. rok – pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2021 v CZK (IAS 17) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 
Peníze  106 800 
Krát. leasingový závazek 73 074  
N – nákladový úrok 33 726  
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Zaúčtování odpisů  Oprávky k A na leasing  57 107 
N – odpis  57 107  

Doplatek splátek leasingu 
vznikající z přecenění (11 M) 

Peníze  2 824 
N – podmíněné nájemné 2 824  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  80 725 
Dlouh. leasingový závazek 80 725  

Zdroj: autor 

Ve čtvrtém roce došlo poprvé k přecenění výše plateb leasingu, následující roky 

mají stejný průběh účtování jako tento rok. 

4.3.2 IFRS 16 

Smlouva obsahuje leasing 

Aktivum ve smlouvě je přesně definované a nájemce na základě smlouvy toto 

aktivum plně kontroluje a získává všechny jeho užitky, z toho důvodu nájemce 

identifikoval leasing. 

Prvotní ocenění leasingového závazku 

Hodnota leasingového závazku: CZK 546 067 

Současná hodnota leasingových splátek: CZK 536 106 

𝐴𝐴 = ∑ 8 900
(1+0,0083)𝑡𝑡𝑡𝑡=84   = 536 106 

Současná hodnota odkupní ceny aktiva: CZK 9 961 

𝐵𝐵 = 20 000
(1+0,0083)84

 = 9 961 

Celková současná hodnota budoucích leasingových plateb: 

A + B = 546 067 

Přecenění leasingového závazku k 1.2.2021 

Hodnota leasingového závazku k 31. 1. 2021: CZK 364 339 

Hodnota leasingového závazku po přecenění k 1. 2. 2021: CZK 374 462 

Rozdíl: zvýšení leasingového závazku o CZK 10 122 

CPI je k tomuto datu na úrovni 108. Jelikož se jedná o přecenění vlivem změny 

indexu, využívá se k diskontování historická, a ne revidovaná úroková míra. Při přecenění 
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dochází k výpočtu současné hodnoty z nové úrovně leasingových plateb, kdy diskontování 

probíhá pouze po zbývající období leasingu. V návaznosti na změnu leasingového závazku 

se změní také ocenění aktiva, které je s výší závazku úzce provázané a provádí se nový 

výpočet ročního odpisu aktiva pro zbývající dobu jeho životnosti. 

Rekalkulace leasingové splátky: 

(8 900/104) * 108 = 9 157 

Rekalkulace současné hodnoty leasingové splátky: 

𝐴𝐴 = ∑ 9 157
(1+0,0083)𝑡𝑡𝑡𝑡=48   = 361 033 

Rekalkulace současné hodnoty odkupní ceny: 

𝐵𝐵 = 20 000
(1+0,0083)48

 = 13 429 

Hodnota leasingového závazku po přecenění: 

A + B = 361 033 + 13 429 = 374 462 

Přecenění leasingového závazku k 1.2.2024 

Hodnota leasingového závazku k 31. 1. 2024: CZK 122 258 

Hodnota leasingového závazku po přecenění k 1. 2. 2021: CZK 125 178 

Rozdíl: zvýšení leasingového závazku o CZK 5 840 

CPI je k tomu datu na úrovni 110. Postup přecenění bude totožný s přeceněním 

v roce 2021. 

Rekalkulace leasingové splátky: 

(8 900/104) * 110 = 9 413 

Rekalkulace současné hodnoty leasingové splátky: 

𝐴𝐴 = ∑ 9 413
(1+0,0083)𝑡𝑡𝑡𝑡=12   = 107 074 

Rekalkulace současné hodnoty odkupní ceny: 

𝐵𝐵 = 20 000
(1+0,0083)12

 = 18 104 

Hodnota leasingového závazku po přecenění: 
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A + B = 110 254 + 18 104 = 125 178 

Leasingový plán 

Leasingový plán je sestaven na 7 let. Každé tři roky se ovšem musí aktualizovat, 

jelikož změna výše splátek ovlivní ocenění závazku, a tedy i výpočtu nákladových úroků. 

Jak již bylo zmíněno, důvod přecenění má takových charakter, že se k diskontování využívá 

historická úroková míra, tudíž i nákladový úrok je vypočten historickou přírůstkovou 

úrokovou mírou.  

Pro podrobný leasingový plán vizte přílohu č. 39. 

Prvotní ocenění aktiva 

Hodnota aktiva při vzniku leasingu: CZK 571 067 

Do ocenění aktiva jsou na počátku zahrnuty následující: 

Současná hodnota leasingového závazku: CZK 546 067 

Akontace hrazena před počátkem leasingu: CZK 25 000 

Přecenění aktiva k 1.2.2021 

Zůstatková hodnota aktiva k 31. 1. 2021: CZK 399 747 

Zůstatková hodnota aktiva po přecenění k 1. 2. 2021: CZK 409 869 

Spolu s leasingovým závazkem je přeceněné také leasingové aktivum, a to přesně 

o rozdíl mezi výší leasingového závazku před přeceněním a po přecenění. V praxi to tedy 

znamená, že zůstatková hodnota leasingového aktiva před přeceněním je navýšena o 

stejnou hodnotu jako leasingový závazek. 

Rozdíl leasingového závazku před a po přecenění: navýšení o CZK 10 123 

Přecenění aktiva k 1.2. 2024 

Zůstatková hodnota aktiva k 31. 1. 2024: CZK 234 211 

Zůstatková hodnota aktiva po přecenění k 1. 2. 2024: CZK 240 051 

Stejný postup pro přecenění jako v předchozím případě. 

Rozdíl leasingového závazku před a po přecenění: navýšení o CZK 5 840 
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Odpisový plán 

Předpokládaná využitelnost aktiva je 10 let, tudíž je tak nastaven i odpisový plán. 

Vlivem přecenění aktiva v letech 2021 a 2024 musí být však i odpisový plán aktualizován. 

Roční odpis k počátku leasingu (1. 2. 2018): CZK 57 107 

Roční odpisy k prvnímu přecenění (1. 2. 2021): CZK 58 553 

Roční odpisy k druhému přecenění (1. 2. 2024): CZK 60 013 

Pro kompletní vývoj odpisů v jednotlivých letech viz příloha č. 40. 

Účetní zobrazení 

První tři roky jsou z hlediska zaúčtování transakcí totožné s předchozím 

standardem IAS 17. Změny nastávají až při přecenění leasingového závazku a s tím 

spojeného přecenění aktiva. 

Jelikož vlastnictví aktiva přechází na konci doby leasingu na nájemce, rozhodl se 

nájemce zařadit aktivum ve výkazech mezi aktiva třídy PPE („Property, plant and 

equipment“ = Budovy, stroje a zařízení) a blíže ho specifikovat v příloze účetní závěrky. 

Pro přehled účetního zobrazení ve všech sledovaných letech viz příloha č. 41 – 48. 

Tabulka 24: 1. rok – pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2018 v CZK (IFRS 16) 

Transakce Účet MD D 
Zařazení aktiva do užívání/vznik 
dl. závazku 

Dlouh. leasingový závazek  546 067 
PPE 546 067  

Platba akontace Peníze  25 000 
Dl. aktivum na leasing 25 000  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  49 888 
Dlouh. leasingový závazek 49 888  

Platba splátky leasingu 
Peníze  97 900 
Krátk. leasingový závazek 49 888  
N – nákladový úrok 48 012  

Zaúčtování odpisů (11M) Oprávky k PPE  52 348 
N – odpisy  52 348  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  59 877 
Dlouh. leasingový závazek 59 877  

Zdroj: autor 
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Tabulka 25: 2. rok – pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2019 v CZK (IFRS 16) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 
Peníze  106 800 
Krátk. leasingový závazek 59 877  
N – nákladový úrok 46 923  

Zaúčtování odpisů  Oprávky k PPE  57 107 
N – odpisy  57 107  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  66 147 
Dlouh. leasingový závazek 66 147  

Zdroj: autor 

Tabulka 26: 3. rok – pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2020 v CZK (IFRS 16) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 
Peníze  106 800 
Krátk. leasingový závazek 66 147  
N – nákladový úrok 40 653  

Zaúčtování odpisů  Oprávky k PPE  57 107 
N – odpisy  57 107  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku* 

Krátk. leasingový závazek  73 074 
Dlouh. leasingový závazek 73 074  

* k přecenění dochází až v dalším roce, reklasifikuje se tedy ta hodnota krátkodobé části závazku, která je očekávaná 
z informací dostupných k 31. 12. 2020, což je původní výše leasingových plateb a původní ocenění leasingového závazku 
Zdroj: autor 

Tabulka 27: 4. rok – pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2021 v CZK (IFRS 16) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 

Peníze  109 624 
Krátk. leasingový závazek 73 074  
Dlouh. leasingový závazek 1 977*  
N – nákladový úrok 34 573  

Zaúčtování odpisů  Oprávky k PPE  58 432 
N – odpisy  58 432  

Přecenění leasingového závazku 
a aktiva 

Dlouh. leasingový závazek  10 123 
PPE 10 123  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  83 098 
Dlouh. leasingový závazek 83 098  

*rozdíl, o který se navíc snížil závazek vlivem přecenění, než se předpokládalo při reklasifikaci krátkodobě splatné části 
dlouhodobého závazku v předchozím roce 
Zdroj: autor 

V následujících letech jsou principy a postupy zaúčtování stejné. 

4.3.3 Srovnání 

V tomto příkladu jsou sledovány rozdíly ve vyčíslení jednotlivých položek rozvahy 

a výsledovky, které mohou nastat i v situaci, kdy IAS 17 obsah smlouvy definuje jako 
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finančních leasing a IFRS 16 jako leasing. Postupy nového standardu se principiálně velmi 

podobají postupům pro finanční leasing ve standardu starém, avšak došlo k vývoji určitých 

pravidel, a jak je z tabulky patrné, struktura i vývoj aktiv, závazku a nákladů se za určitých 

podmínek liší. 

Tabulka 28: Srovnání aktiv, závazku a nákladů v letech 2018 - 2025 při účtování dle standardů 
IAS 17 a IFRS 16 (modelový příklad 3) 

Rok 
IAS 17 IFRS 16 

Aktivum Leasingový 
závazek Náklady Aktivum Leasingový 

závazek Náklady 

2018 518 719 496 179 100 360 518 719 496 179 100 360 
2019 461 612 436 302 104 030 461 612 436 302 104 030 
2020 404 506 370 155 97 760 404 506 370 155 97 760 
2021 347 399 297 081 93 657 356 196 305 226 93 006 
2022 290 292 216 356 86 262 297 643 222 128 85 335 
2023 233 186 127 178 77 809 239 090 130 328 76 634 
2024 176 079 28 661 71 295 185 040 29 170 68 518 

01/2025 171 320 0 5 511 180 039 0 5 244 
Zdroj: autor 

Aktivum a závazek 

V tabulce jsou zobrazeny zůstatkové hodnoty aktiva a závazku leasingu 

v jednotlivých letech. Vzhledem k tomu, že aktivum je odpisováno 10 let a závazek 

umořován pouze 7 let, nedochází k v průběhu let leasingu k rychlejšímu snižování aktiva, 

jako v příkladu číslo 1. Závazek je snižován rychleji, jelikož jeho nulová zůstatková hodnota 

nastane dříve než nulová zůstatková hodnota aktiva. 

První tři roky jsou v obou případech totožné, leasingový závazek i dlouhodobé 

aktivum vychází ze stejného způsobu ocenění, a proto je vývoj stejný. Ve čtvrtém roce 

však dochází ke změně, jelikož nastává přecenění vlivem indexu spotřebitele. Při IFRS 16, 

který dovoluje přeceňovat závazek na základě změny variabilních plateb závislých na 

indexu, dochází k navýšení aktiva a závazku leasingu vlivem tohoto přecenění a 

v návaznosti je poté zprostředkovaně zvýšen i náklad vykázaný v dalších letech. IAS 17 

takovýto způsob přecenění nepovoluje a z toho důvodu je nutné celé navýšení plateb za 

daný rok promítnout přímo do nákladů období. 
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Náklady 

Tabulka 29: Podrobné srovnání nákladů v letech 2018 – 2025 při účtování dle standardu IAS 17 
a IFRS 16 (modelový příklad 3) 

Rok 

IAS 17 IFRS 16 Vliv na HV 
při účtování 
dle IFRS 16 

oproti IAS 17 
Úrok Odpisy Podm. 

nájemné Celkem Úrok Odpisy Celkem 

2018 48 012 52 348 0 100 360 48 012 52 348 100 360  - 
2019 46 923 57 107 0 104 030 46 923 57 107 104 030  - 
2020 40 653 57 107 0 97 760 40 653 57 107 97 760  - 
2021 33 726 57 107 2 824 93 657 34 573 58 432 93 006 651 
2022 26 075 57 107 3 081 86 262 26 782 58 553 85 335 927 
2023 17 622 57 107 3 081 77 809 18 081 58 553 76 634 1 175 
2024 8 284 57 107 5 905 71 295 8 627 59 891 68 518 2 777 

01/2025 239 4 759 513 5 511 243 5 001 5 244 267 
Zdroj: autor 

Náklady v jednotlivých letech jsou mírně vyšší při využití standardu IAS 17. Tato 

skutečnost je způsobena tím, že rozdíl po přepočtu leasingových plateb je součástí 

nákladů období pouze po následující čtyři roky, tedy do ukončení leasingu, kdežto při 

IFRS 16 je to let sedm, až po konec živostnosti aktiva. Náklady, které tedy vzniknou navíc 

novým přepočtem leasingových splátek jsou rozpouštěny po delší dobu v případě IFRS 16 

než v případě IAS 17. 

Za této situace při přechodu z IAS 17 na IFRS 16 dojde k mírnému zvýšení EBITDA, 

jelikož nejsou vykazovány žádné dodatečné náklady za podmíněné nájemné, ale 

přecenění je do nákladů promítnuto prostřednictví úroků a odpisů. Změní se tedy 

struktura vykazovaných nákladů. Na celkový hospodářský výsledek to bude mít jen 

nepatrný vliv ve zvýšení výsledku v obdobích po prvotním přecenění leasingové platby. 

4.4 Přepokládané dopady na finanční ukazatele společností 

Z předchozích příkladů je zřejmé, že změna standardu ovlivní tři části účetních 

výkazů což jsou aktiva, závazky a náklady společnosti (přes náklady společnosti 

zprostředkovaně také vlastní kapitál). Na těchto položkách je následně závislé velké 

množství finančních ukazatelů, které interním i externím zainteresovaným stranám účetní 

jednotky zprostředkovávají pohled na finanční pozici a výkonost dané společnosti 
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a dopomáhají jim se rozhodovat v důležitých otázkách. Mezi ovlivněné základní finanční 

ukazatele patří následující: 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Ukazatel je sestaven ze zisku v čitateli a aktiv ve jmenovateli. Jde o často využívaný 

finanční ukazatel situace společnosti a s novým standardem dojde k jeho významnému 

poklesu. Zisk totiž v porovnání roste i klesá v závislosti na fázi leasingového období, kdežto 

hodnota aktiv je v každém případě vyšší, a to výrazně, u společností využívajících 

operativní leasingy. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tento ukazatel je podílem zisku a vlastního kapitálu. Vliv kapitalizace operativních 

leasingů na vlastní kapitál není příliš významný, jakékoliv odchylky vznikají především 

vlivem minoritních změn ve výši vykazovaných nákladů v jednotlivých obdobích. Dopad 

na rentabilitu vlastního kapitálu tedy nelze jednoznačně definovat, může klesat i růst. 

EBITDA 

Tento typ zisku je definován jako zisk před úroky, zdaněním a odpisy a jde o zisk 

z provozní oblasti společnosti. Účetní jednotka vývojem EBITDA sleduje výši zisku 

generovanou hlavní činností společnosti a jde o důležitý ukazatel při přijímání rozhodnutí 

o směřování společnosti. Výše EBITDA se následky nového standardu zvýší, a to vlivem 

změny struktury vykazovaných nákladů. Z provozní části budou odebrány náklady 

na pronájem, což byl způsob vykazování operativních leasingů v systému IAS 17 a nově 

vznikají náklady ve formě odpisů a úroků, které jsou do výpočtu celkového výsledku 

hospodaření započítány až následně.  

EAT 

Na rozdíl od EBITDA čistý zisk novým standardem tolik ovlivněn nebude. 

V jednotlivých fázích leasingu může v porovnání růst nebo klesat oproti vývoji, který by 

nastal při IAS 17, ale nejde o významné změny.  

EPS 

Na čistý zisk navazuje výpočet čistého zisku na akcii, který bude mít stejný průběh 

jako vývoj čistého zisku, za podmínek že množství emitovaných akcií zůstává stejné. 



 - 67 - 

Na začátku leasingu tedy bude docházet k nižšímu čistému zisku na akcii a postupně se 

bude zvyšovat vlivem klesajícího nákladového úroku z leasingu. 

Obrat aktiv 

Obrat aktiv měří efektivnost využití aktiv účetní jednotkou. Výpočet je prováděn 

poměrem tržeb a celkových aktiv. Vzhledem k tomu, že změna vykazování leasingu nemá 

vliv na výši tržeb, ale pouze na hodnotu aktiv, ukazatel poklesne. 

Míra zadluženosti  

Přestože byl operativní leasing principiálně financován cizím kapitálem, v rozvaze 

se tato skutečnost neprojevovala, a proto ani neovlivňoval ukazatele zadluženosti. To 

ovšem s novým standardem končí a je tedy zřejmé, že ukazatelé zadluženosti budou 

významně růst. Výjimkou tedy není ani míra zadluženosti jejíž hodnota se získá poměrem 

cizího a vlastního kapitálu a dojde tedy k výraznému zvýšení, jelikož zatímco vlastní kapitál 

se nezmění, případně pouze mírně, cizí kapitál se změní výrazně a s tím i samotná míra. 

Firma tak bude vystupovat jako více zadlužená než při IAS 17 a bude indikovat vyšší riziko 

jak pro věřitele, tak pro investory. 

Celková zadluženost  

Celková zadluženost je poměrem aktiv a cizího kapitálu, udává tedy jaký poměr 

aktiv je financován cizími zdroji. Předpokládá se, že počáteční ocenění aktiva bude vyšší 

než ocenění závazku, jelikož aktivum je oceněno nejen výší závazku, ale i dalších 

plateb/nákladů jako například platby před začátkem leasingu, počáteční náklady spojené 

s aktivem či náklady po ukončení leasingu (např. na restrukturalizaci). Ukazatel celkové 

zadluženosti se změnou standardu poroste.  

Míra úrokového krytí 

Tento ukazatel sleduje kolikrát je účetní jednotka schopna ze zisku před zdaněním 

a úroky pokrýt své nákladové úroky. Jde tedy o poměr EBIT a nákladových úroků. V tomto 

případě tedy dochází k ovlivnění čitatele i jmenovatele prostřednictvím změny struktury 

nákladů při aplikaci nového standardu. EBIT bude vyšší vlivem vyřazení nákladů 

na pronájem a nákladové úroky vzrostou vlivem úročení leasingového závazku. Dojde tedy 

pravděpodobně k poklesu, jelikož jmenovatel i čitatel se navýší o podobné částky. 
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Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity je poměrem krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků. 

Práva k užívání aktiva jsou totiž dlouhodobá aktiva, tudíž nový standard nemá vliv 

na krátkodobá aktiva. Krátkodobě splatná část dlouhodobého závazku je však každoročně 

reklasifikována z dlouhodobých závazků do krátkodobých. Proto dochází k navýšení 

krátkodobých závazků a snížení ukazatele běžné likvidity. 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál se vyčíslí jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. 

Využívají se tedy stejné proměnné jako u běžné likvidity, avšak nejde o poměr, ale o rozdíl. 

Bude tedy docházet ke stejným situacím a těmi jsou konstantní oběžná aktiva a zvýšené 

krátkodobé cizí zdroje vždy o krátkodobě splatnou část leasingu. Dochází tedy k mírnému 

snížení čistého pracovního kapitálu vlivem nového standardu. 

5 Očekávaný dopad nového standardu na účetní závěrky 

společností 

1. 1. 2019 (případně později, jestliže hospodářský rok účetní jednotky začíná 

k jinému datu) budou společnosti, kterých se problematika týká, povinny aplikovat nový 

standard IFRS 16 Leasingy. Spektrum společností, kterých se toto opatření týká je velmi 

široké. Není možné generalizovat, jelikož každá společnost podniká při jiných vnitřních i 

vnějších podmínkách a její portfolio a potřeby majetku jsou jiné, avšak je možné 

identifikovat odvětví, která svými specifickými charakteristikami budou při přechodu na 

nový standard zaznamenávat významnější dopady na účetní závěrku jednotky než odvětví 

jiná. Ernst & Young (2016) definovala obchody se spotřebním zbožím (retail), 

telekomunikační společnosti, bankovní a finanční instituce, těžební a ropné společnosti a 

pojišťovny, jako odvětví, u kterých se předpokládá nejvyšší dopady implementace nového 

standardu. PWC (2016) ve výčtu uvádí také aerolinie a přepravní společnosti. Jedná se o 

odvětví, které ke svému podnikání využívají v porovnání vyšší množství aktiv na operativní 

leasing. 

Kostolansky a Stanko (2011) se zabývaly otázkou vlivu nového standardu a pro svoji 

analýzu vybrali společnosti různých odvětví zastoupené na burze Spojených států 
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amerických v rámci S&P 100 indexu. K analýze využili různé úrovně diskontování (3 %, 6 % 

a 9 %), pro širší pohled a zobrazení vlivu samotné úrovně úrokové míry. Ve své studii 

dospěli k závěrům, že došlo k významné změně balance celkových aktiv, závazků a 

ukazatele návratnosti aktiv. Odvětví nejvíce zasažené touto změnou je prodejní (retail) 

sektor, kde byl zaznamenán průměrný růst celkových závazků o 43,16 %, průměrný růst 

celkových aktiv o 20,3 % a průměrný pokles ukazatele návratnosti aktiv o 13,94 %. Wong 

a Joshi (2015) ve své studii také sledovaly velké společnosti z různých odvětví, avšak 

operovali na jiném trhu, a to Australském. Firmy byly vybrány z Australské burzy cenných 

papírů a byl sledován vliv kapitalizace operativních leasingů na účetní výkazy a na finanční 

ukazatele. Závěr vlivu na účetní výkazy je opět stejný, dochází k růstu aktiv a závazků 

společnosti. Zvýšení však není v absolutní hodnotě stejné, hodnota aktiva totiž klesá 

rychleji než hodnota závazku, a to z důvodu rozdílného výpočtu odpisů aktiv (lineární 

způsob) a nákladového úroku ze závazku (prostřednictvím efektivní úrokové míry). O 

vzniklý rozdíl je snížen vlastní kapitál. Wong a Joshi (2015) si stanovily na základě 

zkušeností poměr aktiva a závazku 75 %. V oblasti finančních ukazatelů došlo ke zvýšení 

poměru cizí kapitál/vlastní kapitál a současně míra zadluženosti roste. Rentabilita aktiv a 

vlastního kapitálu naopak klesá. Pokles vlastního kapitálu považují za překvapivý vzhledem 

k výsledkům jiných studií, ale je nesignifikantní.  

Goodacre (2003) se naopak zaměřil pouze na jedno odvětví, retail, a to konkrétně 

na anglickém trhu. Analyzoval jak velká část aktiv a závazků není vlivem účetních pravidel 

pro operativní leasingy zobrazována a jaké dopady tyto postupy mají. Zveřejnil, že 

nezaznamenané leasingové závazky tvoří 3,3krát vyšší hodnotu než dlouhodobé závazky 

v rozvaze. Nezobrazená aktiva tvořila 28 % celkových aktiv, EBIT by kapitalizací 

operativního leasingu vzrostl o 23 % a vliv na EAT je závislý na fázi leasingu, kdy na začátku 

vlivem vyšších nákladů je nižší a později se zvyšuje. Z pohledu finančních ukazatelů došlo 

k poklesu rentability aktiv, obratu aktiv, úrovně úrokového krytí a rentability 

investovaného kapitálu, naopak k růstu došlo u míry zadluženosti, celkové zadluženosti a 

rentability vlastního kapitálu. Jediná nesignifikantní ze sledovaných změn finančních 

ukazatelů byla změna rentability vlastního kapitálu.  

Tai (2013) analyzoval dopady nového standardu u dvou významných řetězců fast-

foodu v Hong Kongu. Zjištěním je opět zvýšení balanční sumy rozvahy, vycházel z přístupu 
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studie Imhoff (1991) a identifikoval poměr leasingového aktiva a leasingového závazku na 

úrovni 82 %, rozdíl mezi položkami je zvýšení nákladů, které kapitalizace operativního 

leasingu přinesla. Pracoval s více diskontními mírami a konstatoval, že ukazatelé jsou 

rozdílně citlivé na změnu úrokové míry u různých společností. Nový standard bude mít za 

následek zhoršení ukazatelů návratnosti aktiv a poměru cizích a vlastních zdrojů, což může 

negativně ovlivnit tržní cenu akcií společností, odměny exekutivy společností či dokonce 

zmiňují i schopnost společnosti pokračovat v podnikání („going concern“ princip). 

5.1 Přístup společností ke změně 

Společnosti pro sledování přístupu k novému standardu a k samotné analýze 

operativních leasingů byly vybrané z Burzy cenných papírů Praha. Jedná se o 13 

společností operujících mimo jiné na českém trhu, které k sestavování účetnictví a účetní 

výkazů využívají principy mezinárodních účetních standardů IFRS. Každá ze sledovaných 

společností je součástí větší skupiny, a proto veškerá data jsou čerpána z konsolidovaných 

účetních výkazů (pokud není řečeno jinak). Na pražské burze je v současnosti kótováno 14 

společností, avšak společnost Central european media enterprises ltd. vykazuje účetnictví 

v systému GAAP, a proto nebyla do vzorku vybrána. Seznam vzorku společností je 

následující: 

- ČEZ a.s. (výroba, prodej a rozvod elektřiny a tepla); 

- Erste Group Bank AG (bankovnictví pro retailové a firemní klienty); 

- Fortuna Entertainment Group N.V. (provozovatel kurzových sázek); 

- Kofola ČeskoSlovensko a.s. (výrobce a distributor nealkoholických nápojů); 

- Komerční banka a.s. (poskytování drobného, podnikového a investičního 

bankovnictví); 

- MONETA Money Bank a.s. (bankovnictví pro retailové klienty, živnostníky a malé a 

střední firmy); 

- O2 Czech Republic a.s. (poskytovatel telekomunikačních služeb a internetového a 

televizní vysílání); 

- PEGAS NONWOVENS a.s. (výrobce netkaných textílií); 

- Philip Morris ČR a.s. (výrobce a prodejce tabákových výrobků); 

- STOCK SPIRITS GROUP PLC. (výrobce destilátů); 
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- Tatry mountain resorts a.s. (provoz horských středisek a poskytování turistických 

služeb); 

- UNIPETROL a.s. (rafinérská a petrochemická skupina); 

- VIENNA INSURANCE GROUP (pojišťovací společnost). 

Všechny sledované společnosti ve své výroční zprávě věnovaly pozornost 

standardu IFRS 16, který bude povinné aplikovat od následujícího účetního období. Účetní 

jednotky se jednotně zabývaly popisem standardu, kde především zdůrazňovaly změny, 

které standard přinese. Současně (většinově) avizovaly, že na hlubších analýzách dopadu 

nových principů se stále pracuje a není tak k dispozici přesné vyčíslení vlivů. Jediný ČEZ 

a.s. byl ve svých odhadech konkrétnější a ve své příloze individuální účetní závěrky uvedl, 

že předpokládá navýšení aktiv a závazků o přibližně 7 mld. Kč s harmonogramem splacení 

závazku: 1,2 mld. Kč během jednoho roku, v rozmezí dvou a pěti let splacení 4,5 mld. Kč a 

v dalších letech 1,3 mld. Kč.  PEGAS NONWOVENS a.s. jako jediná ze sledovaných 

společností uvedla, že operativní leasingy, které využívá jsou krátkodobého charakteru a 

z toho důvodu neprovádí žádnou analýzu. Součástí přílohy účetní závěrky ani nebyla 

tabulka nezrušitelných plateb operativního leasingu.  

Společnosti Erste a Stock Spirits avizují počátky implementace v roce 2018, kdy 

ERSTE Group vyvíjí nový software, který celkový přechod bude zaštiťovat. Většina 

společností, přestože nedokončila k 31. 12. 2017 analýzu vyčíslení dopadů nového 

standardu, se uchýlila alespoň k obecnému předeslání vlivů, jaké od nového standardu 

očekávají. Jednotně se zmiňují u navýšení sumy aktiv (vlivem růstu dlouhodobého majetku 

a závazků z leasingu, Kofola a Unipetrol uvádí, že půjde o navýšení PPE řádku rozvahy. 

Pouze pět ze sledovaných společností vzpomenuly v kromě dlouhodobých aktiv a závazků 

také změnu struktury nákladů, kterou standard přinese. Komerční banka, Unipetrol a O2 

Czech Republic zmínily přechod z lineárních nákladů na náklady ve formě odpisů práva 

k užívání aktiva a úroků z leasingového závazku a jediní Stock Spirits a Kofola tuto 

myšlenku rozvinuly více a zmínily dopad, jaký tato změna struktury nákladů bude mít na 

EBITDA, což je její zvýšení. Stock Spirits dodaly také vliv na výkaz cashflow, jehož struktura 

bude také změněna ve prospěch výsledku cashflow z operativní části a na úkor výsledku 

části financování. 
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Pouze firmy O2 Czech Republic, ERSTE Group, Vienna Insurance Group a Komerční 

banka uvedly, jakým způsobem budou přistupovat k aplikaci nového standardu. Všechny 

uvedené jednotně vybraly modifikovaný retrospektivní přístup, kdy kumulativní dopad 

z prvotní aplikace bude promítnut do vlastního kapitálu, jedná se tedy o rozvahovou 

úpravu. O2 Czech Republic současně ve své výroční zprávě dodává, že aplikovat nové 

principy nebude na smlouvy, které budou ukončeny k 1. 1. 2019 anebo se jejich ukončení 

očekává do 31. 12. 2019 a kumulativní efekt bude promítnut jako úprava zůstatku 

nerozděleného zisku k 1. 1. 2019. 

5.2 Zjednodušená analýza nezrušitelných plateb operativního 

leasingu 

Předpoklady 

Vyčíslení přesných dopadů aplikace nového standardu je velmi náročný proces, 

který nemůže být úspěšně dokončen bez přístupu k interním informacím o všech 

leasingových smlouvách, kterými společnost disponuje, aktivech, které jsou najímány a 

dalších informacích týkajících se vnitřní účetních politik účetní jednotky. 

V této části práce se pokusím nastínit, jaký dopad nový standard bude mít 

z hlediska kapitalizace nezrušitelných plateb operativního leasingu, které jsou vyčísleny 

v příloze účetní závěrky na aktiva a závazky sledovaných účetních jednotek. Pro výpočet 

budu předpokládat následující: 

- nájemce nevyužije žádnou z výjimek uplatnění leasingu; 

- diskontní úroková míra je stanovena na úrovni 10 %10; 

- platby operativního leasingu vyčíslené v tabulce v příloze účetní závěrky každé 

společnosti jsou rozděleny rovnoměrně do každého roku; 

- při stanovení počtu let, po které jsou leasingové platby vykazovány (řádek „více 

jak 5 let“ v tabulce nezrušitelných plateb operativního leasingu) jsem shledala jako 

                                                      
10 Tuto úrokovou míru jsem zvolila vzhledem k jejímu širokému využití ve výzkumných pracích zabývajících se kapitalizací 
aktiva a závazku z operativního leasingu. V roce 1991 autor E. A. Imhoff ve své práci „Operating leases: Impact of 
contructive capitalization“ vyvinul a popsal dvě metody postupu vyčíslení aktiva a závazku operativních leasingů, které 
nejsou zobrazené ve finančních výkazech. Součástí postupu byly také předpoklady, které byly později převzaty v mnoha 
výzkumech dalších autorů. Těmito zjednodušujícími předpoklady byl zastoupen nedostatečný přístup k interním 
informacím o OL z pozice externích uživatelů. 
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vhodné řešení, které je využito ve studii Konstolanskyho a Stanka (2011). Ti od 

šestého roku vyčíslili v každém následujícím roce platbu ve stejné výši jako v roce 

pátém, dokud nevyčerpali celkovou sumu leasingových plateb v této klasifikaci 

plateb; 

- diskontování probíhá na roční bázi, pro účely výpočtu se předpokládá jedna platba 

vždy na konci daného roku; 

- zaručená zbytková hodnota aktiva není definována; 

- při prvotním ocenění je současná hodnota aktiva operativního leasingu rovna 

současné hodnotě závazku operativního leasingu. 

 

Propočty 

Erste Group Bank AG  

• aktiva k 31. 12. 2017:  EUR 208 227 mil. 

• závazky k 31. 12. 2017: EUR 191 625 mil. 

Tabulka 30: Vyčíslení současné hodnoty nezrušitelných splátek operativního leasingu 
k 31. 12. 2017 u skupiny Erste Group Bank AG 

v MIL. EUR 
Nezrušitelné 

splátky OL 
k 31.12.2017 

SH nezrušitelných 
splátek OL 

k 31. 12. 2017 
do 1 roku 54 49 
1 až 5 let 115 83 
více jak 5 let 88 45 
CELKEM 257 177 

Zdroj: Výroční zpráva skupiny za rok 2017, výpočet autora 

Vliv na položky rozvahy k 31. 12. 2017 při kapitalizaci operativního leasingu: 

• procentuální změna aktiv:  0,056 % 

• procentuální změna závazku: 0,092 % 
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Fortuna Entertainment Group N.V.  

• budovy jsou nejvíce využívané aktivum skrz operativní leasing 

• aktiva k 31. 12. 2017:  EUR 336 528 tis. 

• závazky k 31. 12. 2017: EUR 259 573 tis. 

Tabulka 31: Vyčíslení současné hodnoty nezrušitelných splátek operativního leasingu 
k 31. 12. 2017 u skupiny Fortuna Entertainment Group N.V. 

v TIS. EUR 
Nezrušitelné 

splátky OL 
k 31.12.2017 

SH nezrušitelných 
splátek OL 

k 31. 12. 2017 
do 1 roku 10 251 9 319 
1 až 5 let 16 341 11 772 
více jak 5 let 480 271 
CELKEM 27 072 21 362 

Zdroj: Výroční zpráva skupiny za rok 2017, výpočet autora 

Vliv na položky rozvahy k 31. 12. 2017 při kapitalizaci operativního leasingu: 

• procentuální změna aktiv:  6,348 % 

• procentuální změna závazku: 8,230 % 

Kofola ČeskoSlovensko Group 

• aktiva k 31. 12. 2017:  CZK 6 578 868 tis. 

• závazky k 31. 12. 2017: CZK 4 604 882 tis.  

Tabulka 32: Vyčíslení současné hodnoty nezrušitelných splátek operativního leasingu 
k 31. 12. 2017 u skupiny Kofola ČeskoSlovensko Group 

v TIS. CZK 
Nezrušitelné 

splátky OL 
k 31.12.2017 

SH nezrušitelných 
splátek OL 

k 31. 12. 2017 
do 1 roku 52 067 47 334 
1 až 5 let 125 797 90 627 
více jak 5 let 56 995 30 861 
CELKEM 234 859 168 822 

Zdroj: Výroční zpráva skupiny za rok 2017, výpočet autora 

Vliv na položky rozvahy k 31. 12. 2017 při kapitalizaci operativního leasingu: 

• procentuální změna aktiv:  2,566 % 

• procentuální změna závazku: 3,666 % 
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MONETA  

• operativní leasing využit na nájem obchodních prostor a automobilů 

• aktiva k 31. 12. 2017:  CZK 199 734 mil.  

• závazky k 31. 12. 2017: CZK 171 971 mil.  

Tabulka 33: Vyčíslení současné hodnoty nezrušitelných splátek operativního leasingu 
k 31. 12. 2017 u skupiny MONETA 

v MIL. CZK 
Nezrušitelné 

splátky OL 
k 31.12.2017 

SH nezrušitelných 
splátek OL 

k 31. 12. 2017 
do 1 roku 252 229 
1 až 5 let 659 475 
více jak 5 let 542 275 
CELKEM 1 453 978 

Zdroj: Výroční zpráva skupiny za rok 2017, výpočet autora 

Vliv na položky rozvahy k 31. 12. 2017 při kapitalizaci operativního leasingu: 

• procentuální změna aktiv:  0,490 % 

• procentuální změna závazku: 0,569 % 

O2 Czech Republic a.s. (skupina) 

• aktiva k 31. 12. 2017:  CZK 34 842 mil. 

• závazky k 31. 12. 2017: CZK 19 367 mil.  

Tabulka 34: Vyčíslení současné hodnoty nezrušitelných splátek operativního leasingu 
k 31. 12. 2017 u skupiny O2 Czech Republic a.s. 

v MIL. CZK 
Nezrušitelné 

splátky OL 
k 31.12.2017 

SH nezrušitelných 
splátek OL 

k 31. 12. 2017 
do 1 roku 715 650 
1 až 5 let 1 438 1 036 
více jak 5 let 322 182 
CELKEM 2 475 1 868 

Zdroj: Výroční zpráva skupiny za rok 2017, výpočet autora 

Vliv na položky rozvahy k 31. 12. 2017 při kapitalizaci operativního leasingu: 

• procentuální změna aktiv:  5,361 % 

• procentuální změna závazku: 9,645 % 
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Philip Morris ČR a.s. (skupina) 

• pronájem skladů, kanceláří a výpočetní techniky přes operativní leasing, žádná 

ze smluv není v současnosti uzavřena na delší dobu než 5 let  

• aktiva k 31. 12. 2017:  CZK 15 577 mil. 

• závazky k 31. 12. 2017: CZK 6 636 mil. 

Tabulka 35: Vyčíslení současné hodnoty nezrušitelných splátek operativního leasingu 
k 31. 12. 2017 u skupiny Philip Morris ČR a.s. 

v MIL. CZK 
Nezrušitelné 

splátky OL 
k 31.12.2017 

SH nezrušitelných 
splátek OL 

k 31. 12. 2017 
do 1 roku 126 115 
1 až 5 let 149 107 
CELKEM 275 222 

Zdroj: Výroční zpráva skupiny za rok 2017, výpočet autora 

Vliv na položky rozvahy k 31. 12. 2017 při kapitalizaci operativního leasingu: 

• procentuální změna aktiv:  1,425 % 

• procentuální změna závazku: 3,345 % 

STOCK SPIRITS GROUP PLC. 

• aktiva k 31. 12. 2017:  EUR 682 825 tis 

• závazky k 31. 12. 2017: EUR 328 516 tis.  

Tabulka 36: Vyčíslení současné hodnoty nezrušitelných splátek operativního leasingu 
k 31. 12. 2017 u skupiny STOCK SPIRITS GROUP PLC. 

v TIS. EUR 
Nezrušitelné 

splátky OL 
k 31.12.2017 

SH nezrušitelných 
splátek OL 

k 31. 12. 2017 
do 1 roku 4 977 4 525 
1 až 5 let 12 778 9 206 
více jak 5 let 4 076 2 256 
CELKEM 21 831 15 986 

Zdroj: Výroční zpráva skupiny za rok 2017, výpočet autora 

Vliv na položky rozvahy k 31. 12. 2017 při kapitalizaci operativního leasingu: 

• procentuální změna aktiv:  2,341 % 

• procentuální změna závazku: 4,866 % 
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Tatry mountain resorts a.s. (skupina) 

• operativní leasing využit k nájmu pozemků, kde jsou umístěny lyžařské tratě a 

lanovky a dále k nájmu aut 

• aktiva k 31. 10. 2017:  EUR 437 972 tis. 

• závazky k 31. 10. 2017: EUR 324 823 tis. 

Tabulka 37: Vyčíslení současné hodnoty nezrušitelných splátek operativního leasingu 
k 31. 12. 2017 u skupiny Tatry mountain resorts a.s. 

v TIS. EUR 
Nezrušitelné 

splátky OL 
k 31.10.2017 

SH nezrušitelných 
splátek OL 

k 31. 10. 2017 
do 1 roku 3 964 3 604 
1 až 5 let 8 386 6 041 
více jak 5 let 2 609 1 446 
CELKEM 14 959 11 092 

Zdroj: Výroční zpráva skupiny za rok 2017, výpočet autora 

Vliv na položky rozvahy k 31. 10. 2017 při kapitalizaci operativního leasingu: 

• procentuální změna aktiv:  2,533 % 

• procentuální změna závazku: 3,415 % 

 

UNIPETROL a.s. (skupina) 

• nájem aut, pozemků a kanceláří na operativní leasing 

• aktiva k 31. 12. 2017:  CZK 75 845 mil. 

• závazky k 31. 12. 2017: CZK 25 981 mil. 

Tabulka 38: Vyčíslení současné hodnoty nezrušitelných splátek operativního leasingu 
k 31. 12. 2017 u skupiny UNIPETROL a.s. 

v MIL. CZK 
Nezrušitelné 

splátky OL 
k 31.12.2017 

SH nezrušitelných 
splátek OL 

k 31. 12. 2017 
do 1 roku 87 79 
1 až 5 let 314 226 
více jak 5 let 429 198 
CELKEM 830 503 

Zdroj: Výroční zpráva skupiny za rok 2017, výpočet autora 
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Vliv na položky rozvahy k 31. 12. 2017 při kapitalizaci operativního leasingu: 

• procentuální změna aktiv:  0,663 % 

• procentuální změna závazku: 1,936 % 

VIENNA INSURANCE GROUP 

• aktiva k 31. 12. 2017:  EUR 51 713 955 tis. 

• závazky k 31. 12. 2017: EUR 45 670 006 tis. 

Tabulka 39: Vyčíslení současné hodnoty nezrušitelných splátek operativního leasingu 
k 31. 12. 2017 u skupiny VIENNA INSURANCE GROUP 

v TIS. EUR 
Nezrušitelné 

splátky OL 
k 31.12.2017 

SH nezrušitelných 
splátek OL 

k 31. 12. 2017 
do 1 roku 31 158 28 325 
1 až 5 let 48 574 34 994 
více jak 5 let 153 642 52 801 
CELKEM 233 374 116 120 

Zdroj: Výroční zpráva skupiny za rok 2017, výpočet autora 

Vliv na položky rozvahy k 31. 12. 2017 při kapitalizaci operativního leasingu: 

• procentuální změna aktiv:  0,225 % 

• procentuální změna závazku: 0,254 % 

 

Vyčíslení současné hodnoty nezrušitelných splátek OL k 31. 12. 2017 u společností 

ČEZ a Komerční banka není z důvodu absence tabulky nezrušitelných splátek operačního 

leasingu ve výroční zprávě za rok 2017. Společnost Pegas Nonwovens uvedla, že 

nedisponuje operativními leasingy delšími než jeden rok, a tak tabulku nezveřejňuje 

(rozhodnutí pravděpodobně na základě materiality daných operativních leasingů). 

Pro pokračování v analýze a zobrazení zůstatkové hodnoty závazku a aktiv na konci 

následujícího období by bylo nutné odhadnout dobu odpisování práva z užívání aktiv a 

následně dle toho snížit aktivum Snižování aktiva bude probíhat rychleji než snižování 

závazku, protože odpisy aktiva jsou na rozdíl od nákladových úroků lineární.  
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Závěr 

Základním východiskem této práce je konstatování, že aplikace nového standardu 

přinese účetním jednotkám rozsáhlé spektrum změn, které budou muset přijmout 

a naučit se s nimi pracovat. Nejvýznamnějším zásahem je navýšení aktiv a závazků 

o smlouvy operativního leasingu a změna struktury vykazovaných nákladů. Společnosti 

budou (a při přípravách na nový standard již jsou) nuceny shromáždit veškeré informace 

o všech leasingových smlouvách, které následně analyzují a vyvodí patřičné dopady na 

účetní výkazy. Velikost nevykazovaných aktiv a závazků je natolik vysoká, že lze říci, že 

vznik nového standardu s úpravou kapitalizace operativních leasingů je velmi vhodný. Cíl, 

kterým bylo zhodnocení dopadu nového standardu na účetní jednotky a v průběhu 

zpracování byl konkretizován na dopady na účetní jednotky na straně nájemce, tedy byl 

naplněn. 

V teoretické části byla hlavním cílem identifikace principů nového standardu 

a následné srovnání se standardem předchozím. Změny, které vznikly na straně nájemce 

se jeví jako klíčové pro rozhodnutí o vydání nového standardu. Zainteresované strany 

především z řad investorů a věřitelů, ale i široké veřejnosti, kritizovali nejvíce 

nevykazování operativních leasingů v rozvaze a tím významné snížení transparentnosti 

účetní závěrky. Žádali aktualizaci standardu a roku 2006 na novém standardu Rada IASB 

začala pracovat. Naopak strana pronajímatele je se změnami více zdrženlivá a většina 

klíčových principů zůstává stejná. Bylo to již zmíněno v práci a na základě této myšlenky 

byl upraven (konkretizován) cíl práce, ale z mého pohledu odlišnosti, které vznikly 

na straně pronajímatele jsou spíše reakcí na ostatní změny ve standardech; konkrétně 

rozdíly na straně nájemce v IFRS 16 a vydání nového standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv 

se zákazníky.  

Praktická část navazuje na srovnání obou standardů v teoretické části 

a modelovými situacemi podtrhuje rozdíly mezi standardy prostřednictvím reálných 

výpočtů. Hlavním východiskem praktické části je zaznamenání významného zvýšení aktiv 

a závazků při přechodu na nový standard. Vývoj nákladů je v průběhu leasingu také 

sledovatelný a na rozdíl od lineárního účtování nájmu při IAS 17 dochází k vyšším 

nákladům z počátku leasingového období a jejich následný pokles. Tento „zrychlený“, 
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nevyvážený způsob uznávání nákladů je způsoben úročením prostřednictvím efektivní 

úrokové míry. Úrok vychází vždy ze zůstatkové hodnoty závazku, která se ovšem 

v průběhu trvání leasingu snižuje vlivem jeho postupného úmoru. S tímto poklesem klesá 

i nákladový úrok. Sledovat a predikovat se dá ovšem pouze náklad ve formě odpisů 

a úroků. I v novém standardu existují náklady spojené s leasingem, které nelze zahrnout 

do ocenění leasingového závazku vzhledem k nemožnosti jejich vyčíslení. Příkladem 

takového nákladu je obratové nájemné, které vychází z tržeb společnosti za období, jež 

při ocenění závazku ještě nenastala. Vedle položek výkazu o finanční situaci a výkazu 

o úplném výsledku hospodaření dochází k poklesu či růstu finančních ukazatelů, které 

z těchto údajů vychází. Mezi ukazatele, které s novým standardem významně vzrostou se 

řadí míra zadluženosti, jelikož starý standard tento ukazatel nikterak neovlivňoval, mírněji 

vzroste také poměr aktiv financovaných cizím kapitálem vlivem jak růstu cizích zdrojů, tak 

celkových aktiv. EBITDA také vzroste, a to působením změny struktury nákladů. Naopak 

výrazně poklesne ukazatel rentability aktiv a obrat aktiv, oba ovlivněny zvyšujícími se 

aktivy a míra úrokového krytí vzhledem ke zvyšujícím se úrokovým nákladům. Sníží se také 

běžná likvidita, jelikož je kontinuálně reklasifikována krátkodobě splatná část 

leasingového závazku, a tedy krátkodobé závazky narůstají. Mezi ukazatele, na které není 

jasný dopad patří ukazatel rentability vlastního kapitálu, čistý zisk a čistý zisk na akcii. Tato 

nejasnost je způsobena vývojem nákladů v průběhu leasingu, které jsou vyšší na začátku 

období leasingu a postupně klesají. 

Vzhledem k charakteru tohoto leasingu existuje pravděpodobně jen omezené 

procento společností, kterých se nový standard nijak nedotkl. V analýze výročních zpráv 

v závěru mé práce bylo patrné, že společnosti se na implementaci nového standardu 

interně připravují, jelikož jde o změnu velkého rozsahu. Standard nabízí dvě možnosti, jak 

se k prvotní aplikaci standardu postavit a všechny společnosti, které se vyjádřily 

ke způsobu aplikace, uvedly modifikovaný retrospektivní přístup s dopadem změn 

do vlastního kapitálu. Komplexní přístup zahrnující přehodnocení všech smluv by byl velmi 

náročný na čas i na zdroje a účetní jednotky si toho jsou vědomy. Nevidí tedy v tomto 

přístupu přidanou hodnotu, která by se vyrovnala dodatečně vynaloženým zdrojům 

na jeho uskutečnění. 
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Přílohy 

Příloha 1: 1. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2018 v CZK (IAS 17 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 

Platba fixního nájemného Peníze  1 020 000 
N – nájemné  1 020 000  

Právní služby spojené s 
leasingem 

Peníze  30 000 
N – právní služby 30 000  

Vykázání obratového 
nájemného (fixní část) 

Výdaje př. období  120 000 
N – nájemné  120 000  

Vykázání obratového 
nájemného (variabilní část) 

Dohad. účet pasivní  382 716 
N – obratové nájemné 382 716  

Zdroj: autor 

Příloha 2: 2. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2019 v CZK (IAS 17 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 
Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  502 716 
Výdaje př. období 120 000  
Dohad. účet pasivní  382 716  

Platba fixního nájemného Peníze  1 020 000 
N – nájemné  1 020 000  

Vykázání obratového 
nájemného (fixní část) 

Výdaje př. období  120 000 
N - nájemné 120 000  

Vykázání obratového 
nájemného (variabilní část) 

Dohad. účet pasivní  351 586 
N – obratové nájemné 351 586  

Zdroj: autor 

Příloha 3: 3. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2020 v CZK (IAS 17 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 
Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  471 586 
Výdaje př. období 120 000  
Dohad. účet pasivní  351 586  

Platba fixního nájemného 
Peníze  1 020 000 
N – nájemné  1 020 000  

Vykázání obratového 
nájemného (fixní část) 

Výdaje př. období  120 000 
N – nájemné  120 000  

Vykázání obratového 
nájemného (variabilní část) 

Dohad. účet pasivní  418 636 
N – obratové nájemné 418 636  

Zdroj: autor 
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Příloha 4: 4. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2021 v CZK (IAS 17 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 
Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  538 636 
Výdaje př. období 120 000  
Dohad. účet pasivní  418 636  

Platba fixního nájemného Peníze  1 020 000 
N – nájemné  1 020 000  

Vykázání obratového 
nájemného (fixní část) 

Výdaje př. období  120 000 
N – nájemné  120 000  

Vykázání obratového 
nájemného (variabilní část) 

Dohad. účet pasivní  242 992 
N – obratové nájemné 242 992  

Zdroj: autor 

Příloha 5: 5. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2022 v CZK (IAS 17 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 
Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  362 992 
Výdaje př. období 120 000  
Dohad. účet pasivní  242 992  

Platba fixního nájemného Peníze  1 020 000 
N – nájemné  1 020 000  

Vykázání obratového 
nájemného (fixní část) 

Výdaje př. období  120 000 
N – nájemné  120 000  

Vykázání obratového 
nájemného (variabilní část) 

Dohad. účet pasivní  315 178 
N – obratové nájemné 315 178  

Zdroj: autor 

Příloha 6: 6. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2023 v CZK (IAS 17 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 
Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  435 178 
Výdaje př. období 120 000  
Dohad. účet pasivní  315 178  

Platba fixního nájemného Peníze  1 020 000 
N – nájemné  1 020 000  

Vykázání obratového 
nájemného (fixní část) 

Výdaje př. období  120 000 
N – nájemné  120 000  

Vykázání obratového 
nájemného (variabilní část) 

Dohad. účet pasivní  363 956 
N – obratové nájemné 363 956  

Zdroj: autor 
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Příloha 7: 7. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2024 (IAS 17 – modelový 
příklad 1) 

Transakce Účet MD D 
Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  483 956 
Výdaje př. období 120 000  
Dohad. účet pasivní  363 956  

Platba fixního nájemného Peníze  1 020 000 
N – nájemné  1 020 000  

Vykázání obratového 
nájemného (fixní část) 

Výdaje př. období  120 000 
N – nájemné  120 000  

Vykázání obratového 
nájemného (variabilní část) 

Dohad. účet pasivní  471 591 
N – obratové nájemné 471 951  

Zdroj: autor 

Příloha 8: 8. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2025 v CZK (IAS 17 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 
Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  591 591 
Výdaje př. období 120 000  
Dohad. účet pasivní  471 591  

Platba fixního nájemného Peníze  1 020 000 
N – nájemné  1 020 000  

Vykázání obratového 
nájemného (fixní část) 

Výdaje př. období  120 000 
N – nájemné  120 000  

Vykázání obratového 
nájemného (variabilní část) 

Dohad. účet pasivní  439 497 
N – obratové nájemné 439 497  

Zdroj: autor 

Příloha 9: 9. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2026 v CZK (IAS 17 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 
Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  559 497 
Výdaje př. období 120 000  
Dohad. účet pasivní  439 497  

Platba fixního nájemného Peníze  1 020 000 
N – nájemné  1 020 000  

Vykázání obratového 
nájemného (fixní část) 

Výdaje př. období  120 000 
N – nájemné  120 000  

Vykázání obratového 
nájemného (variabilní část) 

Dohad. účet pasivní  348 125 
N – obratové nájemné 348 125  

Zdroj: autor 
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Příloha 10: 10. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2027 v CZK (IAS 17 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 
Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  502 716 
Výdaje př. období 120 000  
Dohad. účet pasivní  382 716  

Platba fixního nájemného Peníze  1 020 000 
N – nájemné  1 020 000  

Vykázání obratového 
nájemného (fixní část) 

Výdaje př. období  120 000 
N – nájemné  120 000  

Vykázání obratového 
nájemného (variabilní část) 

Dohad. účet pasivní  355 076 
N – obratové nájemné 355 076  

Zdroj: autor 

Příloha 11: 11. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2028 v CZK (IAS 17 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 
Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  475 076 
Výdaje př. období 120 000  
Dohad. účet pasivní  355 076  

Zdroj: autor 

Příloha 12: Leasingový plán – fixní měsíční platby v letech 2018 - 2027 v CZK (IFRS 16 – modelový 
příklad 1) 

Datum 
platby Platba Počáteční 

stav závazku Úrok Snížení 
závazku 

Konečný 
stav závazku 

1.1.2018 255 000 7 115 160 0 255 000 6 860 160 
1.4.2018 255 000 6 860 160 137 203 117 797 6 742 363 
1.7.2018 255 000 6 742 363 134 847 120 153 6 622 211 

1.10.2018 255 000 6 622 211 132 444 122 556 6 499 655 
Rok 2018 1 020 000   404 495 615 505   

1.1.2019 255 000 6 499 655 129 993 125 007 6 374 648 
1.4.2019 255 000 6 374 648 127 493 127 507 6 247 141 
1.7.2019 255 000 6 247 141 124 943 130 057 6 117 084 

1.10.2019 255 000 6 117 084 122 342 132 658 5 984 425 
Rok 2019 1 020 000   504 771 515 229   

1.1.2020 255 000 5 984 425 119 689 135 311 5 849 114 
1.4.2020 255 000 5 849 114 116 982 138 018 5 711 096 
1.7.2020 255 000 5 711 096 114 222 140 778 5 570 318 

1.10.2020 255 000 5 570 318 111 406 143 594 5 426 724 
Rok 2020 1 020 000   462 299 557 701   

1.1.2021 255 000 5 426 724 108 534 146 466 5 280 259 
1.4.2021 255 000 5 280 259 105 605 149 395 5 130 864 
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1.7.2021 255 000 5 130 864 102 617 152 383 4 978 481 
1.10.2021 255 000 4 978 481 99 570 155 430 4 823 051 

Rok 2021 1 020 000   416 327 603 673   
1.1.2022 255 000 4 823 051 96 461 158 539 4 664 512 
1.4.2022 255 000 4 664 512 93 290 161 710 4 502 802 
1.7.2022 255 000 4 502 802 90 056 164 944 4 337 858 

1.10.2022 255 000 4 337 858 86 757 168 243 4 169 616 
Rok 2022 1 020 000   366 564 653 436   

1.1.2023 255 000 4 169 616 83 392 171 608 3 998 008 
1.4.2023 255 000 3 998 008 79 960 175 040 3 822 968 
1.7.2023 255 000 3 822 968 76 459 178 541 3 644 427 

1.10.2023 255 000 3 644 427 72 889 182 111 3 462 316 
Rok 2023 1 020 000   312 700 707 300   

1.1.2024 255 000 3 462 316 69 246 185 754 3 276 562 
1.4.2024 255 000 3 276 562 65 531 189 469 3 087 093 
1.7.2024 255 000 3 087 093 61 742 193 258 2 893 835 

1.10.2024 255 000 2 893 835 57 877 197 123 2 696 712 
Rok 2024 1 020 000   254 396 765 604   

1.1.2025 255 000 2 696 712 53 934 201 066 2 495 646 
1.4.2025 255 000 2 495 646 49 913 205 087 2 290 559 
1.7.2025 255 000 2 290 559 45 811 209 189 2 081 370 

1.10.2025 255 000 2 081 370 41 627 213 373 1 867 998 
Rok 2025 1 020 000   191 286 828 714   

1.1.2026 255 000 1 867 998 37 360 217 640 1 650 358 
1.4.2026 255 000 1 650 358 33 007 221 993 1 428 365 
1.7.2026 255 000 1 428 365 28 567 226 433 1 201 932 

1.10.2026 255 000 1 201 932 24 039 230 961 970 971 
Rok 2026 1 020 000   122 973 897 027   

1.1.2027 255 000 970 971 19 419 235 581 735 390 
1.4.2027 255 000 735 390 14 708 240 292 495 098 
1.7.2027 255 000 495 098 9 902 245 098 250 000 

1.10.2027 255 000 250 000 5 000 250 000 0 
Rok 2027 1 020 000   49 029 970 971   

Zdroj: autor 

Příloha 13: Leasingový plán – fixní platby obratového nájemného v letech 2019 - 2028 v CZK 
(IFRS 16 – modelový příklad 1) 

Datum 
platby Platba Počáteční stav 

závazku Úrok Snížení 
závazku 

Konečný stav 
závazku 

1.4.2019 120 000 805 210 64 417 55 583 749 627 
1.4.2020 120 000 749 627 59 970 60 030 689 597 
1.4.2021 120 000 689 597 55 168 64 832 624 764 
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1.4.2022 120 000 624 764 49 981 70 019 554 746 
1.4.2023 120 000 554 746 44 380 75 620 479 125 
1.4.2024 120 000 479 125 38 330 81 670 397 455 
1.4.2025 120 000 397 455 31 796 88 204 309 252 
1.4.2026 120 000 309 252 24 740 95 260 213 992 
1.4.2027 120 000 213 992 17 119 102 881 111 111 
1.4.2028 120 000 111 111 8 889 111 111 0 

Zdroj: autor 

Příloha 14 : Odpisový plán práva k užívání aktiva v letech 2018 - 2027 v CZK (IFRS 16 – modelový 
příklad 1) 

Rok Netto stav na 
začátku období Odpis období Oprávky Netto stav na 

konci období 
2018 7 950 370 795 037 795 037 7 155 333 
2019 7 155 333 795 037 1 590 074 6 360 296 
2020 6 360 296 795 037 2 385 111 5 565 259 
2021 5 565 259 795 037 3 180 148 4 770 222 
2022 4 770 222 795 037 3 975 185 3 975 185 
2023 3 975 185 795 037 4 770 222 3 180 148 
2024 3 180 148 795 037 5 565 259 2 385 111 
2025 2 385 111 795 037 6 360 296 1 590 074 
2026 1 590 074 795 037 7 155 333 795 037 
2027 795 037 795 037 7 950 370 0 

Zdroj: autor 

Příloha 15: 1. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2018 v CZK (IFRS 16 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 

Uzavření leasingové 
smlouvy 

Právo k užívání aktiva 7 950 370  
Dlouh. leasingový závazek  7 920 370 
Dodavatel  30 000 

Reklasifikace 
krátkodobě splatného 
leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  615 505 

Dlouh. leasingový závazek 615 505  

Platba fixního 
nájemného 

Peníze  1 020 000 
Krátk. leasingový závazek 615 505  
N – nákladové úroky 404 495  

Zaúčtování odpisů 
Oprávky k právu k užívání A  795 037 
N – odpisy  795 037  

Vykázání úroků 
k obratovému 
nájemnému – fixní 

N – nákladové úroky 64 417  

Výdaje příštích období  64 417 

Vykázání obratového 
nájemného – variabilní 

N – obratové nájemné 382 716  
Dohadný účet pasivní  382 716 
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Reklasifikace 
krátkodobě splatného 
leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  570 812 

Dlouh. leasingový závazek 570 812  

Zdroj: autor 

Příloha 16: 2. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2019 v CZK (IFRS 16 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 

Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  502 716 
Krátk. leasingový závazek 55 583  
Výdaje příštích období 64 417  
Dohadný účet pasivní 382 716  

Platba fixního 
nájemného 

Peníze  1 020 000 
Krátk. leasingový závazek 515 229  
N – nákladové úroky 504 771  

Zaúčtování odpisů Oprávky k právu k užívání A  795 037 
N – odpisy  795 037  

Vykázání úroků 
k obratovému 
nájemnému – fixní 

N – nákladové úroky 59 970  

Výdaje příštích období  59 970 

Vykázání obratového 
nájemného – variabilní 

N – obratové nájemné 351 586  
Dohadný účet pasivní  351 586 

Reklasifikace 
krátkodobě splatného 
leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  660 582 

Dlouh. leasingový závazek 660 582  

Zdroj: autor 

Příloha 17: 3. rok - pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2020 v CZK (IFRS 16 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 

Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  471 586 
Krátk. leasingový závazek 60 030  
Výdaje příštích období 59 970  
Dohadný účet pasivní 351 586  

Platba fixního 
nájemného 

Peníze  1 020 000 
Krátk. leasingový závazek 557 701  
N – nákladové úroky 462 299  

Zaúčtování odpisů Oprávky k právu k užívání A  795 037 
N – odpisy  795 037  

Vykázání úroků 
k obratovému 
nájemnému – fixní 

N – nákladové úroky 55 168  

Výdaje příštích období  55 168 

Vykázání obratového 
nájemného – variabilní 

N – obratové nájemné  418 636  
Dohadný účet pasivní  418 636 
Krátk. leasingový závazek  668 505 
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Reklasifikace 
krátkodobě splatného 
leasingového závazku 

Dlouh. leasingový závazek 668 505  

Zdroj: autor 

Příloha 18: 4. rok - pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2021 v CZK (IFRS 16 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 

Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  538 636 
Krátk. leasingový závazek 64 832  
Výdaje příštích období 55 168  
Dohadný účet pasivní 418 636  

Platba fixního 
nájemného 

Peníze  1 020 000 
Krátk. leasingový závazek 603 673  
N – nákladové úroky 416 327  

Zaúčtování odpisů Oprávky k právu k užívání A  795 037 
N – odpisy  795 037  

Vykázání úroků 
k obratovému 
nájemnému – fixní 

N – nákladové úroky 49 981  

Výdaje příštích období  49 981 

Vykázání obratového 
nájemného – variabilní 

N – obratové nájemné  242 992  
Dohadný účet pasivní  242 992 

Reklasifikace 
krátkodobě splatného 
leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  723 455 

Dlouh. leasingový závazek 723 455  

Zdroj: autor 

Příloha 19: 5. rok - pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2022 v CZK (IFRS 16 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 

Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  362 992 
Krátk. leasingový závazek 70 019  
Výdaje příštích období 49 981  
Dohadný účet pasivní 242 992  

Platba fixního 
nájemného 

Peníze  1 020 000 
Krátk. leasingový závazek 653 436  
N – nákladové úroky 366 564  

Zaúčtování odpisů Oprávky k právu k užívání A  795 037 
N – odpisy  795 037  

Vykázání úroků 
k obratovému 
nájemnému – fixní 

N – nákladové úroky 44 380  

Výdaje příštích období  44 380 

Vykázání obratového 
nájemného – variabilní 

N – obratové nájemné  315 176  
Dohadný účet pasivní  315 176 
Krátk. leasingový závazek  782 920 
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Reklasifikace 
krátkodobě splatného 
leasingového závazku 

Dlouh. leasingový závazek 782 920  

Zdroj: autor 

Příloha 20: 6. rok - pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2023 v CZK (IFRS 16 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 

Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  435 178 
Krátk. leasingový závazek 75 620  
Výdaje příštích období 44 380  
Dohadný účet pasivní 315 176  

Platba fixního 
nájemného 

Peníze  1 020 000 
Krátk. leasingový závazek 707 300  
N – nákladové úroky 312 700  

Zaúčtování odpisů Oprávky k právu k užívání A  795 037 
N – odpisy  795 037  

Vykázání úroků 
k obratovému 
nájemnému – fixní 

N – nákladové úroky 38 330  

Výdaje příštích období  38 330 

Vykázání obratového 
nájemného – variabilní 

N – obratové nájemné  363 956  
Dohadný účet pasivní  363 956 

Reklasifikace 
krátkodobě splatného 
leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  847 274 

Dlouh. leasingový závazek 847 274  

Zdroj: autor 

Příloha 21: 7. rok - pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2024 v CZK (IFRS 16 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 

Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  483 956 
Krátk. leasingový závazek 81 670  
Výdaje příštích období 38 330  
Dohadný účet pasivní 363 956  

Platba fixního 
nájemného 

Peníze  1 020 000 
Krátk. leasingový závazek 765 604  
N – nákladové úroky 191 286  

Zaúčtování odpisů Oprávky k právu k užívání A  795 037 
N – odpisy  795 037  

Vykázání úroků 
k obratovému 
nájemnému – fixní 

N – nákladové úroky  31 796  

Výdaje příštích období  31 796 

Vykázání obratového 
nájemného – variabilní 

N – obratové nájemné  471 591  
Dohadný účet pasivní  471 591 
Krátk. leasingový závazek  916 918 
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Reklasifikace 
krátkodobě splatného 
leasingového závazku 

Dlouh. leasingový závazek 916 918  

Zdroj: autor 

Příloha 22: 8. rok - pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2025 v CZK (IFRS 16 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 

Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  591 591 
Krátk. leasingový závazek 88 204  
Výdaje příštích období 31 796  
Dohadný účet pasivní 471 591  

Platba fixního 
nájemného 

Peníze  1 020 000 
Krátk. leasingový závazek 828 714  
N – nákladové úroky 191 286  

Zaúčtování odpisů Oprávky k právu k užívání A  795 037 
N – odpisy  795 037  

Vykázání úroků 
k obratovému 
nájemnému – fixní 

N – nákladové úroky 24 740  

Výdaje příštích období  24 740 

Vykázání obratového 
nájemného – variabilní 

N – obratové nájemné  439 497  
Dohadný účet pasivní  439 497 

Reklasifikace 
krátkodobě splatného 
leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  992 287 

Dlouh. leasingový závazek 992 287  
Zdroj: autor 

Příloha 23: 9. rok - pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2026 v CZK (IFRS 16 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 

Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  559 497 
Krátk. leasingový závazek 95 260  
Výdaje příštích období 24 740  
Dohadný účet pasivní 439 497  

Platba fixního 
nájemného 

Peníze  1 020 000 
Krátk. leasingový závazek 897 027  
N – nákladové úroky 122 973  

Zaúčtování odpisů Oprávky k právu k užívání A  795 037 
N – odpisy  795 037  

Vykázání úroků 
k obratovému 
nájemnému – fixní 

N – nákladové úroky 17 119  

Výdaje příštích období  17 119 

Vykázání obratového 
nájemného – variabilní 

N – obratové nájemné  348 125  
Dohadný účet pasivní  348 125 
Krátk. leasingový závazek  1 073 852 



 - 100 - 

Reklasifikace 
krátkodobě splatného 
leasingového závazku 

Dlouh. leasingový závazek 1 073 852  

Zdroj: autor 

Příloha 24: 10. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 31. 12. 2027 v CZK (IFRS 16 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 

Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  468 125 
Krátk. leasingový závazek 102 881  
Výdaje příštích období 17 119  
Dohadný účet pasivní 348 125  

Platba fixního 
nájemného 

Peníze  1 020 000 
Krátk. leasingový závazek 970 971  
N – nákladové úroky 49 029  

Zaúčtování odpisů Oprávky k právu k užívání A  795 037 
N – odpisy  795 037  

Vykázání úroků 
k obratovému 
nájemnému – fixní 

N – nákladové úroky 8 889  

Výdaje příštích období  8 889 

Vykázání obratového 
nájemného – variabilní 

N – obratové nájemné  335 076  
Dohadný účet pasivní  335 076 

Vyřazení práva 
k užívání aktiva 

Právo k užívání aktiva  7 950 370 
Oprávky k právu k užívání A 7 950 370  

Reklasifikace 
krátkodobě splatného 
leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  111 111 

Dlouh. leasingový závazek 111 111  

Zdroj: autor 

Příloha 25: 11. rok – pohyby spojené s leasingovou smlouvou k 1. 4. 2028 v CZK (IFRS 16 – 
modelový příklad 1) 

Transakce Účet MD D 

Platba obratového 
nájemného/rozpuštění 
dohadných položek 

Peníze  475 076 
Dlouh. leasingový závazek 111 111  
Výdaje příštích období 8 889  
Dohadný účet pasivní 335 076  

Zdroj: autor 

Příloha 26: Leasingový plán – fixní měsíční platby v letech 2018 – 2021 v CZK (IAS 17 – modelový 
příklad 2) 

Datum platby Platba Počáteční stav 
závazku Úrok Snížení 

závazku 
Konečný stav 

závazku 
31.3.2018 1 600 56 262 469 1 131 55 130 
30.4.2018 1 600 55 130 459 1 141 53 990 
31.5.2018 1 600 53 990 450 1 150 52 840 
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30.6.2018 1 600 52 840 440 1 160 51 680 
31.7.2018 1 600 51 680 431 1 169 50 511 
31.8.2018 1 600 50 511 421 1 179 49 332 
30.9.2018 1 600 49 332 411 1 189 48 143 

31.10.2018 1 600 48 143 401 1 199 46 944 
30.11.2018 1 600 46 944 391 1 209 45 735 
31.12.2018 1 600 45 735 381 1 219 44 516 

Rok 2018 16 000   4 255 11 745   
31.1.2019 1 600 44 516 371 1 229 43 287 
28.2.2019 1 600 43 287 361 1 239 42 048 
31.3.2019 1 600 42 048 350 1 250 40 798 
30.4.2019 1 600 40 798 340 1 260 39 538 
31.5.2019 1 600 39 538 329 1 271 38 268 
30.6.2019 1 600 38 268 319 1 281 36 987 
31.7.2019 1 600 36 987 308 1 292 35 695 
31.8.2019 1 600 35 695 297 1 303 34 393 
30.9.2019 1 600 34 393 287 1 313 33 079 

31.10.2019 1 600 33 079 276 1 324 31 755 
30.11.2019 1 600 31 755 265 1 335 30 419 
31.12.2019 1 600 30 419 253 1 347 29 073 

Rok 2019 19 200   3 757 15 443   
31.1.2020 1 600 29 073 242 1 358 27 715 
29.2.2020 1 600 27 715 231 1 369 26 346 
31.3.2020 1 600 26 346 220 1 380 24 966 
30.4.2020 1 600 24 966 208 1 392 23 574 
31.5.2020 1 600 23 574 196 1 404 22 170 
30.6.2020 1 600 22 170 185 1 415 20 755 
31.7.2020 1 600 20 755 173 1 427 19 328 
31.8.2020 1 600 19 328 161 1 439 17 889 
30.9.2020 1 600 17 889 149 1 451 16 438 

31.10.2020 1 600 16 438 137 1 463 14 975 
30.11.2020 1 600 14 975 125 1 475 13 500 
31.12.2020 1 600 13 500 112 1 488 12 012 

Rok 2020 19 200   2 139 17 061   
31.1.2021 1 600 12 012 100 1 500 10 512 
28.2.2021 10 600 10 512 88 10 512 0 

Rok 2021 12 200   188 12 012   
Zdroj: autor 
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Příloha 27: Odpisový plán najímaného aktiva v letech 2018 - 2023 v CZK (IAS 17 – modelový 
příklad 2) 

Rok Netto stav na 
začátku období 

Odpis 
období Oprávky Netto stav na 

konci období 
2018 56 262  9 377  9 377  46 885  
2019 46 885  11 252  20 629  35 632  
2020 35 632  11 252  31 882  24 380  

01-02/2021* 24 380  1 875  33 757  22 505  
03-12/2021 22 505  9 377  43 134  13 128  

2022 13 128  11 252  54 386  1 875  
2023 1 875  1 875  56 262  0  

*konec leasingu 
Zdroj: autor 

Příloha 28: Dopočet podmíněného nájemného v letech 2021 - 2025 v CZK (IAS 17 - modelový 
příklad 3) 

Období Podmíněné nájemné 
02-12/2021 2 824 

2022 3 081 
2023 3 081 

01/2024* 257 

02-12/2024 5 648 
01/2025 513 

*přecenění plateb 
Zdroj: autor 

Příloha 29: Leasingový plán – fixní měsíční platby v letech 2018 – 2025 v CZK (IAS 17 – modelový 
příklad 3) 

Datum 
platby Platba Počáteční 

stav závazku Úrok Snížení 
závazku 

Konečný stav 
závazku 

26.1.2018 25 000         
28.2.2018 8 900 546 067 4 551 4 349 541 717 
31.3.2018 8 900 541 717 4 514 4 386 537 332 
30.4.2018 8 900 537 332 4 478 4 422 532 910 
31.5.2018 8 900 532 910 4 441 4 459 528 450 
30.6.2018 8 900 528 450 4 404 4 496 523 954 
31.7.2018 8 900 523 954 4 366 4 534 519 420 
31.8.2018 8 900 519 420 4 329 4 571 514 849 
30.9.2018 8 900 514 849 4 290 4 610 510 239 

31.10.2018 8 900 510 239 4 252 4 648 505 591 
30.11.2018 8 900 505 591 4 213 4 687 500 905 
31.12.2018 8 900 500 905 4 174 4 726 496 179 

Rok 2018 97 900   48 012 49 888   
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31.1.2019 8 900 496 179 4 135 4 765 491 414 
28.2.2019 8 900 491 414 4 095 4 805 486 609 
31.3.2019 8 900 486 609 4 055 4 845 481 764 
30.4.2019 8 900 481 764 4 015 4 885 476 879 
31.5.2019 8 900 476 879 3 974 4 926 471 953 
30.6.2019 8 900 471 953 3 933 4 967 466 985 
31.7.2019 8 900 466 985 3 892 5 008 461 977 
31.8.2019 8 900 461 977 3 850 5 050 456 927 
30.9.2019 8 900 456 927 3 808 5 092 451 835 

31.10.2019 8 900 451 835 3 765 5 135 446 700 
30.11.2019 8 900 446 700 3 722 5 178 441 522 
31.12.2019 8 900 441 522 3 679 5 221 436 302 

Rok 2019 106 800   46 923 59 877   
31.1.2020 8 900 436 302 3 636 5 264 431 038 
29.2.2020 8 900 431 038 3 592 5 308 425 730 
31.3.2020 8 900 425 730 3 548 5 352 420 377 
30.4.2020 8 900 420 377 3 503 5 397 414 980 
31.5.2020 8 900 414 980 3 458 5 442 409 539 
30.6.2020 8 900 409 539 3 413 5 487 404 051 
31.7.2020 8 900 404 051 3 367 5 533 398 519 
31.8.2020 8 900 398 519 3 321 5 579 392 940 
30.9.2020 8 900 392 940 3 274 5 626 387 314 

31.10.2020 8 900 387 314 3 228 5 672 381 642 
30.11.2020 8 900 381 642 3 180 5 720 375 922 
31.12.2020 8 900 375 922 3 133 5 767 370 155 

Rok 2020 106 800   40 653 66 147   
31.1.2021 8 900 370 155 3 085 5 815 364 339 
28.2.2021 8 900 364 339 3 036 5 864 358 475 
31.3.2021 8 900 358 475 2 987 5 913 352 563 
30.4.2021 8 900 352 563 2 938 5 962 346 601 
31.5.2021 8 900 346 601 2 888 6 012 340 589 
30.6.2021 8 900 340 589 2 838 6 062 334 527 
31.7.2021 8 900 334 527 2 788 6 112 328 415 
31.8.2021 8 900 328 415 2 737 6 163 322 252 
30.9.2021 8 900 322 252 2 685 6 215 316 037 

31.10.2021 8 900 316 037 2 634 6 266 309 771 
30.11.2021 8 900 309 771 2 581 6 319 303 452 
31.12.2021 8 900 303 452 2 529 6 371 297 081 

Rok 2021 106 800   33 726 73 074   
31.1.2022 8 900 297 081 2 476 6 424 290 657 
28.2.2022 8 900 290 657 2 422 6 478 284 179 
31.3.2022 8 900 284 179 2 368 6 532 277 647 
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30.4.2022 8 900 277 647 2 314 6 586 271 061 
31.5.2022 8 900 271 061 2 259 6 641 264 420 
30.6.2022 8 900 264 420 2 203 6 697 257 723 
31.7.2022 8 900 257 723 2 148 6 752 250 971 
31.8.2022 8 900 250 971 2 091 6 809 244 162 
30.9.2022 8 900 244 162 2 035 6 865 237 297 

31.10.2022 8 900 237 297 1 977 6 923 230 374 
30.11.2022 8 900 230 374 1 920 6 980 223 394 
31.12.2022 8 900 223 394 1 862 7 038 216 356 

Rok 2022 106 800   26 075 80 725   
31.1.2023 8 900 216 356 1 803 7 097 209 259 
28.2.2023 8 900 209 259 1 744 7 156 202 103 
31.3.2023 8 900 202 103 1 684 7 216 194 887 
30.4.2023 8 900 194 887 1 624 7 276 187 611 
31.5.2023 8 900 187 611 1 563 7 337 180 274 
30.6.2023 8 900 180 274 1 502 7 398 172 877 
31.7.2023 8 900 172 877 1 441 7 459 165 417 
31.8.2023 8 900 165 417 1 378 7 522 157 896 
30.9.2023 8 900 157 896 1 316 7 584 150 311 

31.10.2023 8 900 150 311 1 253 7 647 142 664 
30.11.2023 8 900 142 664 1 189 7 711 134 953 
31.12.2023 8 900 134 953 1 125 7 775 127 178 

Rok 2023 106 800   17 622 89 178   
31.1.2024 8 900 127 178 1 060 7 840 119 337 
29.2.2024 8 900 119 337 994 7 906 111 432 
31.3.2024 8 900 111 432 929 7 971 103 460 
30.4.2024 8 900 103 460 862 8 038 95 423 
31.5.2024 8 900 95 423 795 8 105 87 318 
30.6.2024 8 900 87 318 728 8 172 79 145 
31.7.2024 8 900 79 145 660 8 240 70 905 
31.8.2024 8 900 70 905 591 8 309 62 596 
30.9.2024 8 900 62 596 522 8 378 54 218 

31.10.2024 8 900 54 218 452 8 448 45 769 
30.11.2024 8 900 45 769 381 8 519 37 251 
31.12.2024 8 900 37 251 310 8 590 28 661 

Rok 2024 106 800   8 284 98 516   
31.1.2025 28 900 28 661 239 28 661 0 

Rok 2025 28 900   239 28 661   
Zdroj: autor 
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Příloha 30: Odpisový plán najímaného aktiva v letech 2018 - 2028 v CZK (IAS 17 – modelový 
příklad 3) 

Rok Netto stav na 
začátku období Odpis Oprávky Netto stav na 

konci období 
2018 571 067 52 348 52 348 518 719 
2019 518 719 57 107 109 454 461 612 
2020 461 612 57 107 166 561 404 506 
2021 404 506 57 107 223 668 347 399 
2022 347 399 57 107 280 775 290 292 
2023 290 292 57 107 337 881 233 186 
2024 233 186 57 107 394 988 176 079 

01/2025* 176 079 4 759 399 747 171 320 
02-12/2025 171 320 52 348 452 095 118 972 

2026 118 972 57 107 509 201 61 866 
2027 61 866 57 107 566 308 4 759 
2028 4 759 4 759 571 067 0 

*konec leasingu 
Zdroj: autor 

Příloha 31: 1. rok - pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2018 v CZK (IAS 17 – modelový příklad 3) 

Transakce Účet MD D 
Zařazení aktiva do užívání/vznik 
dl. závazku 

Dlouh. leasingový závazek  546 067 
Dl. aktivum na leasing 546 067  

Platba akontace Peníze  25 000 
Dl. aktivum na leasing 25 000  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  49 888 
Dlouh. leasingový závazek 49 888  

Platba splátky leasingu 
Peníze  97 900 
Krát. leasingový závazek 49 888  
N – nákladový úrok 48 012  

Zaúčtování odpisů (11M) Oprávky k A na leasing  52 348 
N – odpis  52 348  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  59 877 
Dlouh. leasingový závazek 59 877  

Zdroj: autor 

Příloha 32: 2. rok  - pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2019 v CZK (IAS 17 – modelový příklad 3) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 
Peníze  106 800 
Krát. leasingový závazek 59 877  
N – nákladový úrok 46 923  

Zaúčtování odpisů  Oprávky k A na leasing  57 107 
N – odpis  57 107  
Krátk. leasingový závazek  66 147 
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Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku Dlouh. leasingový závazek 66 147  

Zdroj: autor 

Příloha 33: 3. rok - pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2020 v CZK (IAS 17 – modelový příklad 3) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 
Peníze  106 800 
Krát. leasingový závazek 66 147  
N – nákladový úrok 40 653  

Zaúčtování odpisů  Oprávky k A na leasing  57 107 
N – odpis  57 107  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  73 074 
Dlouh. leasingový závazek 73 074  

Zdroj: autor 

Příloha 34: 4. rok - pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2021 v CZK (IAS 17 – modelový příklad 3) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 
Peníze  106 800 
Krát. leasingový závazek 73 074  
N – nákladový úrok 33 726  

Zaúčtování odpisů  Oprávky k A na leasing  57 107 
N – odpis  57 107  

Doplatek splátek leasingu 
vznikající z přecenění (11 M) 

Peníze  2 824 
N – podmíněné nájemné 2 824  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  80 725 
Dlouh. leasingový závazek 80 725  

Zdroj: autor 

Příloha 35: 5. rok - pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2022 v CZK (IAS 17 – modelový příklad 3) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 
Peníze  106 800 
Krát. leasingový závazek 80 725  
N – nákladový úrok 26 075  

Zaúčtování odpisů  
Oprávky k A na leasing  57 107 
N – odpis  57 107  

Doplatek splátek leasingu 
vznikající z přecenění (12 M) 

Peníze  3 081 
N – podmíněné nájemné 3 081  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  89 178 
Dlouh. leasingový závazek 89 178  

Zdroj: autor 

Příloha 36: 6. rok - pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2023 v CZK (IAS 17 – modelový příklad 3) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu Peníze  106 800 
Krát. leasingový závazek 89 178  
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N – nákladový úrok 17 622  

Zaúčtování odpisů  
Oprávky k A na leasing  57 107 
N – odpis  57 107  

Doplatek splátek leasingu 
vznikající z přecenění (12 M) 

Peníze  3 081 
N – podmíněné nájemné 3 081  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  98 516 
Dlouh. leasingový závazek 98 516  

Zdroj: autor 

Příloha 37: 7. rok - pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2024 v CZK (IAS 17 – modelový příklad 3) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 
Peníze  106 800 
Krát. leasingový závazek 98 516  
N – nákladový úrok 8 284  

Zaúčtování odpisů  Oprávky k A na leasing  57 107 
N – odpis  57 107  

Doplatek splátek leasingu 
vznikající z přecenění (1 + 11 M) 

Peníze  5 904 
N – podmíněné nájemné 5 904  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  28 661 
Dlouh. leasingový závazek 28 661  

Zdroj: autor 

Příloha 38: 8. rok - pohyby spojené s leasingem k 31. 1. 2025 v CZK (IAS 17 – modelový příklad 3) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 
Peníze  8 900 
Krát. leasingový závazek 8 661  
N – nákladový úrok 239  

Platba odkupní ceny dl aktiva Peníze  20 000 
Krát. leasingový závazek 20 000  

Zaúčtování odpisů  
Oprávky k A na leasing  57 107 
N – odpis  57 107  

Doplatek splátek leasingu 
vznikající z přecenění (12 M) 

Peníze  513 
N – podmíněné nájemné 513  

Zdroj: autor 

Příloha 39: Leasingový plán – fixní měsíční platby v letech 2018 – 2025 v CZK (IFRS 16 – modelový 
příklad 3) 

Datum 
platby Platba Počáteční stav 

závazku Úrok Snížení 
závazku 

Konečný 
stav závazku 

26.1.2018 25 000         
28.2.2018 8 900 546 067 4 551 4 349 541 717 
31.3.2018 8 900 541 717 4 514 4 386 537 332 
30.4.2018 8 900 537 332 4 478 4 422 532 910 
31.5.2018 8 900 532 910 4 441 4 459 528 450 
30.6.2018 8 900 528 450 4 404 4 496 523 954 



 - 108 - 

31.7.2018 8 900 523 954 4 366 4 534 519 420 
31.8.2018 8 900 519 420 4 329 4 571 514 849 
30.9.2018 8 900 514 849 4 290 4 610 510 239 

31.10.2018 8 900 510 239 4 252 4 648 505 591 
30.11.2018 8 900 505 591 4 213 4 687 500 905 
31.12.2018 8 900 500 905 4 174 4 726 496 179 

Rok 2018 97 900   48 012 49 888   
31.1.2019 8 900 496 179 4 135 4 765 491 414 
28.2.2019 8 900 491 414 4 095 4 805 486 609 
31.3.2019 8 900 486 609 4 055 4 845 481 764 
30.4.2019 8 900 481 764 4 015 4 885 476 879 
31.5.2019 8 900 476 879 3 974 4 926 471 953 
30.6.2019 8 900 471 953 3 933 4 967 466 985 
31.7.2019 8 900 466 985 3 892 5 008 461 977 
31.8.2019 8 900 461 977 3 850 5 050 456 927 
30.9.2019 8 900 456 927 3 808 5 092 451 835 

31.10.2019 8 900 451 835 3 765 5 135 446 700 
30.11.2019 8 900 446 700 3 722 5 178 441 522 
31.12.2019 8 900 441 522 3 679 5 221 436 302 

Rok 2019 106 800   46 923 59 877   
31.1.2020 8 900 436 302 3 636 5 264 431 038 
29.2.2020 8 900 431 038 3 592 5 308 425 730 
31.3.2020 8 900 425 730 3 548 5 352 420 377 
30.4.2020 8 900 420 377 3 503 5 397 414 980 
31.5.2020 8 900 414 980 3 458 5 442 409 539 
30.6.2020 8 900 409 539 3 413 5 487 404 051 
31.7.2020 8 900 404 051 3 367 5 533 398 519 
31.8.2020 8 900 398 519 3 321 5 579 392 940 
30.9.2020 8 900 392 940 3 274 5 626 387 314 

31.10.2020 8 900 387 314 3 228 5 672 381 642 
30.11.2020 8 900 381 642 3 180 5 720 375 922 
31.12.2020 8 900 375 922 3 133 5 767 370 155 

Rok 2020 106 800   40 653 66 147   
31.1.2021 8 900 370 155 3 085 5 815 364 339 
28.2.2021 9 157 374 462 3 121 6 036 368 425 
31.3.2021 9 157 368 425 3 070 6 087 362 339 
30.4.2021 9 157 362 339 3 019 6 137 356 202 
31.5.2021 9 157 356 202 2 968 6 188 350 013 
30.6.2021 9 157 350 013 2 917 6 240 343 773 
31.7.2021 9 157 343 773 2 865 6 292 337 481 
31.8.2021 9 157 337 481 2 812 6 344 331 137 
30.9.2021 9 157 331 137 2 759 6 397 324 740 
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31.10.2021 9 157 324 740 2 706 6 451 318 289 
30.11.2021 9 157 318 289 2 652 6 504 311 785 
31.12.2021 9 157 311 785 2 598 6 559 305 226 

Rok 2021 109 624   34 573 75 051   
31.1.2022 9 157 305 226 2 544 6 613 298 613 
28.2.2022 9 157 298 613 2 488 6 668 291 945 
31.3.2022 9 157 291 945 2 433 6 724 285 221 
30.4.2022 9 157 285 221 2 377 6 780 278 441 
31.5.2022 9 157 278 441 2 320 6 836 271 605 
30.6.2022 9 157 271 605 2 263 6 893 264 711 
31.7.2022 9 157 264 711 2 206 6 951 257 761 
31.8.2022 9 157 257 761 2 148 7 009 250 752 
30.9.2022 9 157 250 752 2 090 7 067 243 685 

31.10.2022 9 157 243 685 2 031 7 126 236 559 
30.11.2022 9 157 236 559 1 971 7 185 229 373 
31.12.2022 9 157 229 373 1 911 7 245 222 128 

Rok 2022 109 881   26 782 83 098   
31.1.2023 9 157 222 128 1 851 7 306 214 822 
28.2.2023 9 157 214 822 1 790 7 367 207 456 
31.3.2023 9 157 207 456 1 729 7 428 200 028 
30.4.2023 9 157 200 028 1 667 7 490 192 538 
31.5.2023 9 157 192 538 1 604 7 552 184 986 
30.6.2023 9 157 184 986 1 542 7 615 177 371 
31.7.2023 9 157 177 371 1 478 7 679 169 692 
31.8.2023 9 157 169 692 1 414 7 743 161 949 
30.9.2023 9 157 161 949 1 350 7 807 154 142 

31.10.2023 9 157 154 142 1 285 7 872 146 270 
30.11.2023 9 157 146 270 1 219 7 938 138 332 
31.12.2023 9 157 138 332 1 153 8 004 130 328 

Rok 2023 109 881   18 081 91 800   
31.1.2024 9 157 130 328 1 086 8 071 122 258 
29.2.2024 9 413 125 178 1 043 8 370 116 807 
31.3.2024 9 413 116 807 973 8 440 108 367 
30.4.2024 9 413 108 367 903 8 510 99 857 
31.5.2024 9 413 99 857 832 8 581 91 276 
30.6.2024 9 413 91 276 761 8 653 82 623 
31.7.2024 9 413 82 623 689 8 725 73 898 
31.8.2024 9 413 73 898 616 8 798 65 100 
30.9.2024 9 413 65 100 543 8 871 56 229 

31.10.2024 9 413 56 229 469 8 945 47 284 
30.11.2024 9 413 47 284 394 9 019 38 265 
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31.12.2024 9 413 38 265 319 9 095 29 170 
Rok 2024 112 705   8 627 104 078   

31.1.2025 29 413 29 170 243 29 170 0 
Rok 2025 29 413   243 29 170   

Zdroj: autor 

Příloha 40: Odpisový plán práva k užívání aktiva v letech 2018 - 2028 v CZK (IFRS 16 – modelový 
příklad 3) 

Rok Netto stav na 
začátku období Odpis Oprávky Netto stav na 

konci období 
2018 571 067 52 348 52 348 518 719 
2019 518 719 57 107 109 454 461 612 
2020 461 612 57 107 166 561 404 506 

01/2021* 404 506 4 759 171 320 399 747 
02-12/2021 399 747 53 673 224 993 356 196 

2022 356 196 58 553 283 546 297 643 
2023 297 643 58 553 342 099 239 090 

01/2024* 239 090 4 879 346 978 234 211 
02-12/2024 234 211 55 012 401 990 185 040 

01/2025** 185 040 5 001 406 991 180 039 
02-12/2025 180 039 55 012 462 003 125 027 

2026 125 027 60 013 522 016 65 014 
2027 65 014 60 013 582 029 5 001 
2028 5 001 5 001 587 030 0 

*přecenění aktiva     **konec leasingu 
Zdroj: autor 

Příloha 41: 1. rok - pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2018 v CZK (IFRS 16 – modelový 
příklad 3) 

Transakce Účet MD D 
Zařazení aktiva do užívání/vznik 
dl. závazku 

Dlouh. leasingový závazek  546 067 
PPE 546 067  

Platba akontace Peníze  25 000 
Dl. aktivum na leasing 25 000  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  49 888 
Dlouh. leasingový závazek 49 888  

Platba splátky leasingu 
Peníze  97 900 
Krátk. leasingový závazek 49 888  
N – nákladový úrok 48 012  

Zaúčtování odpisů (11M) 
Oprávky k PPE  52 348 
N – odpisy  52 348  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  59 877 
Dlouh. leasingový závazek 59 877  

Zdroj: autor 
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Příloha 42: 2. rok – pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2019 v CZK (IFRS 16 – modelový 
příklad 3) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 
Peníze  106 800 
Krátk. leasingový závazek 59 877  
N – nákladový úrok 46 923  

Zaúčtování odpisů  Oprávky k PPE  57 107 
N – odpisy  57 107  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  66 147 
Dlouh. leasingový závazek 66 147  

Zdroj: autor 

Příloha 43: 3. rok – pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2020 v CZK (IFRS 16 – modelový 
příklad 3) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 
Peníze  106 800 
Krátk. leasingový závazek 66 147  
N – nákladový úrok 40 653  

Zaúčtování odpisů  Oprávky k PPE  57 107 
N – odpisy  57 107  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku* 

Krátk. leasingový závazek  73 074 
Dlouh. leasingový závazek 73 074  

* k přecenění dochází až v dalším roce, reklasifikuje se tedy ta hodnota krátkodobé části závazku, která je očekávaná 
z informací dostupných k 31. 12. 2020, což je původní výše leasingových plateb a původní ocenění leasingového závazku 
Zdroj: autor 

Příloha 44: 4. rok – pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2021 v CZK (IFRS 16 – modelový 
příklad 3) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 

Peníze  109 624 
Krátk. leasingový závazek 73 074  
Dlouh. leasingový závazek 1 977*  
N – nákladový úrok 34 573  

Zaúčtování odpisů  Oprávky k PPE  58 432 
N – odpisy  58 432  

Přecenění leasingového závazku 
a aktiva 

Dlouh. leasingový závazek  10 123 
PPE 10 123  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  83 098 
Dlouh. leasingový závazek 83 098  

*rozdíl, o který se navíc snížil závazek vlivem přecenění, než se předpokládalo při reklasifikaci krátkodobě splatné části 
dlouhodobého závazku v předchozím roce 
Zdroj: autor 

 



 - 112 - 

Příloha 45: 5. rok - pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2022 v CZK (IFRS 16 – modelový 
příklad 3) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 
Peníze  109 881 
Krátk. leasingový závazek 83 098  
N – nákladový úrok 26 782  

Zaúčtování odpisů  Oprávky k PPE  58 553 
N – odpisy  58 553  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  91 800 
Dlouh. leasingový závazek 91 800  

Zdroj: autor 

Příloha 46: 6. rok - pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2023 v CZK (IFRS 16 – modelový 
příklad 3) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 
Peníze  109 881 
Krátk. leasingový závazek 91 800  
N – nákladový úrok 18 081  

Zaúčtování odpisů  Oprávky k PPE  58 553 
N – odpisy  58 553  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku* 

Krátk. leasingový závazek  101 413 
Dlouh. leasingový závazek 101 413  

* k přecenění dochází až v dalším roce, reklasifikuje se tedy ta hodnota krátkodobé části závazku, která je očekávaná 
z informací dostupných k 31. 12. 2023, což je výše leasingových plateb a ocenění leasingového závazku po prvním 
přecenění 
Zdroj: autor 

 
Příloha 47: 7. rok - pohyby spojené s leasingem k 31. 12. 2024 v CZK (IFRS 16 – modelový 
příklad 3) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu 

Peníze  112 705 
Krátk. leasingový závazek 101 413  
Dlouh. leasingový závazek 2 665*  
N – nákladový úrok 8 627  

Zaúčtování odpisů  Oprávky k PPE  59 891 
N – odpisy  59 891  

Přecenění leasingového závazku 
a aktiva 

Dlouh. leasingový závazek  5 840 
PPE 5 840  

Reklasifikace krátkodobě 
splatného leasingového závazku 

Krátk. leasingový závazek  29 170 
Dlouh. leasingový závazek 29 170  

* rozdíl, o který se navíc snížil závazek vlivem přecenění, než se předpokládalo při reklasifikaci krátkodobě splatné části 
dlouhodobého závazku v předchozím roce 
Zdroj: autor 
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Příloha 48: 8. rok - pohyby spojené s leasingem k 31. 1. 2025 v CZK (IFRS 16 – modelový příklad 3) 

Transakce Účet MD D 

Platba splátky leasingu  
Peníze  9 413 
Krátk. leasingový závazek 9 413  
N – nákladový úrok 243  

Platba odkupní ceny aktiva Peníze  20 000 
Krátk. leasingový závazek 20 000  

Zaúčtování odpisů  
Oprávky k PPE  5 001 
N – odpisy  5 001  

Zdroj: autor 
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