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Zhodnocení dopadů aplikace standardu IFRS 16
Leasingy v konkrétní společnosti

Abstrakt
Předmětem této diplomové práce je zhodnocení dopadů spojených s aplikací
standardu IFRS 16 Leasingy v konkrétní obchodní společnosti z automobilového
průmyslu. První část práce je věnována základním principům Mezinárodních účetních
standardů IFRS a jejich koncepčnímu rámci. Další kapitoly jsou věnovány charakteristice
leasingu. Následují kapitoly zobrazující pronajímatele i nájemce z pohledu účetního
přístupu aplikovaného v českých účetních normách, ve starém mezinárodním standardu
IAS 17 a také z pohledu nového standardu IFRS 16. Teoretická část práce je zakončena
porovnáním všech výše zmíněných přístupů. V praktické části práce jsou na konkrétním
modelovém případu z obchodní společnosti simulovány vlivy vycházející z výše
uvedených přístupů českého účetního rámce, IAS 17 a IFRS 16. Kapitola je zakončena
prezentací a vysvětlením modelu vytvořeného v programu MS Excel pro účely interního
reportingu v účetní jednotce, který je také součástí přílohy této diplomové práce. Na jeho
základě jsou diskutovány výsledky v poslední kapitole, kde jsou prezentovány vlivy na
KPI managementu společnosti a zároveň jsou zde simulovány varianty řešení
dlouhodobého majetku formou leasingu nebo přímého nákupu.
Klíčová slova: České účetní právní předpisy, dlouhodobý hmotný majetek,
harmonizace účetnictví, IAS 17, IFRS 16, leasing, Mezinárodní standardy finančního
výkaznictví IFRS

Impact assessment of the application of IFRS 16
Leases in a particular company

Abstract
The subject of this diploma thesis is “Impact assessment of the application of IFRS
16 Leases in a particular company” and this company is from automotive industry. First
part of the thesis is dedicated some main principles of International Financial and
Reporting Standards and their Conceptual Framework. The next chapters are dedicated
characteristic of leasing. The following chapters show lessor and lessee from perspective
of Czech accountant´s standards, old international standard IAS 17 and new standard
IFRS 16 as well. The theoretical part of thesis ends with comparison all of the above
mentioned approaches. In practical part of thesis there are simulated impacts on particular
example from particular company coming from above mentioned approaches of Czech
accounting standards, IAS 17 and IFRS 16. The chapter ends with presentation and
explanation of model creating in program MS Excel for internal reporting purpose in
particular accounting unit. This model is a part of this thesis as its attachment. On model´s
base there are discussed results in the last chapter where are presented impacts on KPI of
management and at the same time there are simulated variants of solutions for fixed assets
for variants leasing or direct purchased.
Keywords: Czech legal accounting regulation, IAS 17, IFRS 16, International
financial reporting standards IFRS, leases, harmonization of accounting, tangible assets
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Seznam použitých zkratek
ČLFA

Česká leasingová finanční asociace

ČR

Česká republika

ČÚS

České účetní standardy

DPH

daň z přidané hodnoty

EBIT

earnings before interest and taxes
zisk před zdaněním a úroky

EBITDA

earnings before interest, taxes, depreciation and amortization
zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací

EBT

earnings before taxes
zisk před zdanění

EU

European Union
Evropská unie

FASB

Financial Accounting Standards Board
Výbor pro vydávání účetních standardů

IAS

International Accounting Standards
Mezinárodní účetní standardy

IASB

International Accounting Standards Board
Rada pro mezinárodní účetní standardy

IFRS

International Financial Reporting Standards
Mezinárodní standardy finančního výkaznictví

KPI

key performance indicators
klíčové ukazatelé výkonnosti

SEC

U. S. Securities and Exchange Commission
Komise pro cenné papíry

USA

United States of America
Spojené státy americké

US GAAP

General Accepted Accounting Principles
Všeobecně uznávané účetní zásady
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1 Úvod
Účetnictví společnosti poskytuje mnoho informací o ekonomickém stavu, majetkové
a kapitálové struktuře a v neposlední řadě také o výnosech, nákladech a cash flow.
Takto to lze říci ve všeobecné rovině. V minulosti se účetní systémy musely vypořádávat
s mnoha vlivy, které způsobily, že se vytvořily místní odlišnosti v jednotlivých účetních
soustavách a tím se znesnadnily komparační možnosti na úrovni států i účetních jednotek.
To způsobilo tlak na vytvoření mezinárodního účetního systému, podle kterého
by účetní jednotky postupovaly a vykazovaly své výsledky, které by bylo možné přehledně
porovnávat a ze kterých by byla čitelná ekonomická situace společnosti. Obzvlášť
v dnešním globalizovaném světě je tento požadavek velmi důležitý. Společnosti,
které dodržují mezinárodní pravidla pro vykazování účetních případů, získávají lepší
přístup k dotacím Evropské unie (dále jen EU), mezinárodním investicím i národním
grantům.
Mezinárodní společenství vygenerovalo dva převládající systémy účetního
výkaznictví, kterými se mezinárodní společnosti nebo společnosti s mezinárodními
ambicemi, či s ambicemi o mezinárodní kapitál mohou řídit. Jde o International Financial
Reporting Standards, čili Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (dále jen IFRS)
a General Accepted Accounting Principles, v češtině uváděné jako Všeobecně uznávané
účetní zásady, které se převážně využívají ve Spojených státech amerických (dále
jen USA) a z tohoto důvodu se pro tuto soustavu účetních standardů využívá zkratka
US GAAP. Na trzích s cennými papíry v rámci EU se díky Směrnici IAS přijatou
v roce 2002 staly od roku 2005 jako závazné standardy IFRS a Česká republika
(dále jen ČR), jako člen EU se k tomuto připojila již dnem vstupu do EU, tedy 1. května
2004.
Diplomová práce je zaměřena v soustavě standardů IFRS na nově vydaný IFRS 16
zabývající se problematikou leasingů a nahrazující standard IAS 17. Pozornost je věnována
také požadavkům vycházejících z českých účetních a právních norem, protože mnoho
subjektů na českém trhu vykazuje své účetnictví také podle IFRS, i když jim tuto
povinnost zákon nenařizuje. Děje se tak kvůli kapitálovému zapojení mateřských
společností, které tuto povinnost mají a z konsolidačních důvodů ji vyžadují po svých
dceřiných společnostech.
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2 Cíl práce a metodika
Pro účely diplomové práce byly definovány níže uvedené cíle a byly použity metody
a postupy popsané v metodice.

2.1 Cíl práce
Hlavním cílem práce je zhodnocení dopadu aplikace nového mezinárodního účetního
standardu IFRS 16 Leasingy v konkrétní společnosti a kvantifikace vlivů způsobených
touto aplikací.
Dílčím cílem práce je stanovení předmětného majetku podléhající novému standardu
IFRS 16 a rozbor největších rozdílů IFRS 16 a standardu IAS 17 pro konkrétní společnost.
Dalším dílčím cílem práce je zpracování porovnání řešení otázky dlouhodobého majetku
společnosti formou leasingu a přímého nákupu.

2.2 Metodika
Téma diplomové práce bylo vybráno z důvodu jeho aktuálnosti z pohledu
teoretického přístupu a také z pohledu implementace v jednotlivých subjektech na trhu.
U výběru tématu bylo přihlédnuto k aktivní účasti autora práce v projektu implementace
nového standardu IFRS 16 – Leasingy ve společnosti, která bude představena v praktické
části práce.
Pro zpracování diplomové práce budou použity odborné české i zahraniční
informační zdroje a informace z účetnictví zvolené účetní jednotky. Na základě analýzy
informací z dostupných odborných zdrojů a následné provedené syntézy a komparace
budou zpracována teoretická východiska práce. Důraz bude kladen na specifikační
požadavky určení majetku, který musí podléhat novému standardu IFRS 16 a pomocí
deskripce a porovnání budou vymezeny rozdíly s IAS 17 a ČÚS.
Prostor bude věnován i teoretickým předpokladům doprovázející rozhodnutí účetní
jednotky zda by měla daný majetek zahrnout do IFRS 16 a v jakém rozsahu. Tyto poznatky
budou dále aplikovány v praktickém příkladu v konkrétní účetní jednotce.
Kvantitativní část práce bude věnována vyčíslení rozdílů jednotlivých přístupů
vykazování problematiky leasingu v rozvaze i ve výkazu zisku a ztráty účetní jednotky
se zaměřením na výsledný vliv na ukazatele výkonnosti (key performance indicator – dále
jen KPI) managementu společnosti.
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Kvalitativní část práce obsahuje, kromě již zmíněné analýzy rozsahu zahrnutého
majetku do IFRS 16, také analýzu současného stavu a požadovaného stavu vyplývající
z požadavků nového standardu IFRS 16.
V diskuzní části diplomové práce jsou dále uvažovány teoretické možnosti řešení
problematiky snížení bilanční sumy převedením části majetku na externího partnera a jeho
zpětného pronajmutí v relevanci právě k IFRS 16. Závěry práce jsou provedeny na základě
indukce.
V diplomové práci budou pro subjekty využívající leasing používány termíny
pronajímatel (poskytovatel leasingu) a nájemce (příjemce leasingu). V práci bude také
pro zjednodušení terminologie uvažováno o hotovosti jako o fyzické podobě hotovostních
prostředků, tak zároveň i o peněžních prostředcích na bankovních účtech.
V teoretické i praktické části bude využíváno názorných příkladů pro doplnění
jednotlivých problematických oblastí. V praxi vstupuje do problematiky dodavatelskoodběratelských vztahů také otázka DPH. Ve většině případů je účtování o DPH shodné
s doklady, které obsahují položky DPH, jako je například přijatá, resp. vydaná faktura nebo
přijatá, resp. vydaná záloha. I přes existenci některých výjimek bude v celé práci
abstrahováno od DPH.
Používaná čísla účtů v diplomové práci vycházejí z opatření čj. 281/89 759/2001,
kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele (dále jen účtová
osnova). Přehled použitých účtů s celým názvem bude uvedený v příloze č. 1 diplomové
práce. Z této účtové osnovy bude pro lepší přehlednosti vycházeno i v kapitolách, které
se budou věnovat problematice IAS 17 a IFRS 16, i když v praxi je odlišné číslování účtů
oproti účtové osnově.
Praktická část práce bude aplikována v konkrétní obchodní společnosti, která bude
uvedena s anonymním označením z důvodu ochránění citlivých a interních informací.
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3 Teoretická východiska
Teoretická část diplomové práce je věnována přehledu přístupů k účetnímu
výkaznictví. Historickým i aktuálním souvislostem v rámci US GAAP a IFRS. Pozornost
je zaměřena také na problematiku leasingů v ČR, na kterou navazují kapitoly popisující
standard IAS 17 a nový IFRS 16 společně s přehledem účtování na straně pronajímatele
i nájemce. Kapitola je ukončená analýzou vlivů jednotlivých přístupů na rozvahu
a na výkaz zisku a ztráty.

3.1 Mezinárodní rámce účetního výkaznictví
V úvodu diplomové práce byly zmíněny základní motivy pro vytvoření mezinárodně
jednotného způsobu účetního výkaznictví. Oba jsou v následujících kapitolách stručně
charakterizovány.
3.1.1 US GAAP
Ekonomika USA je stále největší ekonomikou světa1 a díky tomu je její vliv znatelný
i v oblasti účetního výkaznictví, kdy její účetní standardy US GAAP jsou jedněmi
z nejpoužívanějšími na světě (World bank, 2018).
Historie US GAAP
Po krachu na americké burze v pátek 29. října 1929 nastala hluboká hospodářská
krize a veřejnost ztratila důvěru ve finanční trhy. Z tohoto důvodu byly přijaty federální
vládou důležité zákony (tzv. Securities Act) v roce 1933, které byly základem pro založení
Komise pro cenné papíry (dále SEC). Tato instituce podléhala federální vládě a měla za cíl
vytvořit metody a pravidla pro předkládání finančních zpráv akciovými společnostmi.
Následně v roce 1934 komise pověřila nejvyšší instituci na burze, Výbor pro vydávání
účetních standardů (Financial Accounting Standards Board), tzv. FASB, aby byly
vydávány pravidla pro účetní výkaznictví. Díky tomu začaly postupně vznikat US GAAP
(Zeff, 2005).

1

Celkový hrubý domácí produkt pro rok 2016: 1) USA – 18,6 mld. USD, 2) Čína – 11,2 mld. USD,

3) Japonsko - 4,9 mld. USD, 4) Německo – 3,5 mld. USD, 5) Velká Británie – 2,6 mld. USD
(World bank, 2018).

16

Základní principy
Základní cíle US GAAP v zásadě pouze regulují obsah účetních výkazů a vycházejí
z historického kontextu jejich vzniku. Mají poskytovat užitečné, zpětnovazební, spolehlivé,
pravdivé, objektivní, srovnatelné a neměnné informace pro současné i potencionální
investory a ostatní osoby, které se rozhodují alokovat volné finanční zdroje. Primárně jsou
tedy povinny aplikovat ve svých firmách zásady US GAAP všechny společnosti
obchodující na americké burze, ostatní subjekty pouze dobrovolně. I těchto subjektů
je však velké množství, protože tím zvyšují svou důvěryhodnost pro dodavatele
a potenciální investory. Společnost může vést účetnictví v podstatě dle svých vlastních
postupů, její výkazy musí však splňovat zásady US GAAP. Zda tomu tak je, ověřuje
veřejný auditor s licencí (Hinke, 2007).
V diplomové práci dále US GAAP nebude věnována pozornost. Byly zde velmi
stručně zmíněny z důvodu jejich nezanedbatelného vlivu na evropský prostor a také
z důvodu toho, že většina dnešních aktivit orgánů US GAAP vede ke spolupráci s orgány
IFRS a tím i ke vzájemnému sbližování.
3.1.2 IFRS
Historie IFRS není tak dlouhá jako v případě US GAAP, ale díky implementaci
do struktur členských zemí EU se standardy IFRS staly v evropském prostoru výrazně
významnější. Přesto se IFRS používají i ve světě.
Všeobecně je Nadace IFRS (The IFRS Foundation) nezisková veřejnoprávní
organizace, jejímž hlavním posláním je „přinášet finančním trhům na celém světě
transparentnost, odpovědnost a efektivitu prostřednictvím standardů IFRS.“2
 Transparentnost – standardy zvyšují mezinárodní srovnatelnost a kvalitu finančních
informací umožňující přijímání informovaných ekonomických rozhodnutí.
 Odpovědnost – standardy snižují informační mezery mezi poskytovateli a příjemci
kapitálu. Poskytují potřebné informace pro správné vedení účetnictví.

2

„Our mission is to bring transparency, accountability and efficiency to financial markets around the

world by developing IFRS Standards.“ (IFRS Foundation, 2018a).
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 Efektivita – standardy pomáhají investorům identifikovat příležitosti a rizika
použitím

důvěryhodného a mezinárodně

srozumitelného

účetního

jazyka

(IFRS Foundation, 2018a).
Historie IFRS
V roce 1973 byl založen Výbor pro mezinárodní účetní standardy (International
Accounting Standards Committee – dále jen IASC) na základě dohod profesních institucí
10 ekonomicky vyspělých zemí světa.3 V roce 2001 proběhla v IASC vnitřní reorganizace
a po ní se vytvořila Rada pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting
Standards Board – dále jen IASB), která má sídlo ve Velké Británii, na jejíž činnost
dohlíží Nadace pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards
Committee Foundation), která sídlí v USA a v roce 2010 se přejmenovala na Nadaci IFRS
(The IFRS Foundation) (Jílek, 2013).
Struktura IASB
Propojenost a struktura IASB je znázorněna přehledně na obrázku č. 1, který
zobrazuje jak jednotlivé orgány související s IFRS, tak také vazby mezi nimi, které mohou
být jmenovací (Appoints), podřízené (Reports to) anebo poradní (Advices).
(Zbytek stránky je ponechán prázdný úmyslně z důvodu čitelnosti a velikosti obrázku č. 1
na následující stránce)

3

Austrálie, Kanady, Francie, Německa, Japonska, Mexika, Nizozemí, Velké Británie, Irska a USA

(IFRS Foundation, 2018b)
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Obrázek č. 1: Struktura rady IASB

Zdroj: Deloitte, 2018
Monitorovací skupina (Monitoring Board) má za primární cíl usnadnit komunikaci
mezi orgány na kapitálových trzích, které jsou odpovědné za formu a obsah účetního
výkaznictví, a Nadací IFRS, do které členové monitorovací skupiny také jmenují členy
(IFRS Foundation, 2018c).
Nadace IFRS (IFRS Foundation) tvoří 22 členů správní rady, z nichž je jeden
předseda a zpravidla 2 místopředsedové. Členové jsou jmenováni na tříleté období.
Ve správní radě je dodržována územní vyváženost.4 Nadace IFRS je podřízena
Monitorovací skupině a dále jmenuje členy Rady IASB, Výboru pro IFRS interpretace,
Poradního fóra ASAF a také Poradního výboru pro IFRS (IFRS Foundation, 2018g).
Rada pro mezinárodní účetní standardy – IASB má zpravidla 14 členů, z nichž
jeden je předseda, a dva jsou místopředsedové. Členové jsou jmenováni nejprve na pět let

4

6 z Asie a Tichomoří, 6 z Evropy, 6 ze Severní Ameriky, 1 z Afriky, 1 z Jižní Ameriky a další 2 jsou

z jakékoliv oblasti (s důrazem na zachování územní vyváženosti).
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s možností prodloužení o další tři roky. Od roku 2001 IASB plně odpovídá za tvorbu
účetních standardů. IASB je podřízena Nadaci IFRS, dále jmenuje členy Pracovních
skupin (Working groups), které se využívají u nejdůležitějších projektů a podléhají právě
Radě. Té dále podléhá také Výbor pro IFRS interpretace. Poradní funkci pro IASB plní
Poradní

fórum

ASAF

(Accounting

Standards

Advisory

Forum)

společně

s Poradním výborem pro IFRS (IFRS Advisory Council) (IFRS Foundation, 2018d).
Výbor pro IFRS interpretace (IFRS Interpretations Committee) má 14 členů, kteří
jsou voleni Nadací IFRS, přesto výbor podléhá pod Radu IASB, pro kterou
je interpretačním orgánem. Jeho hlavní úkoly jsou spojeni s otázkami týkajícími
se uplatňování standardů IFRS (IFRS Foundation, 2018f).
IAS vs. IFRS
Zkratka IAS tedy International Accounting Standards byla používána pro standardy
vydávané do roku 2002, kdy ke každému standardu bylo vždy přiřazeno i příslušné
pořadové číslo a název (např. IAS 41 Zemědělství). Od roku 2003 jsou však standardy
vydávané pod zkratkou IFRS5. V číslování nových standardů se nenavazuje na předchozí
IAS standardy, které stále zůstávají v platnosti, dokud nedojde k jejich novelizaci
již prostřednictvím nově vydaného standardu IFRS (Šrámková, 2015, s. 11 - 12).
Schvalovací procedura
Návrhy a úpravy standardů IFRS přicházejí z různých institucí a subjektů, přesto
je dodržován níže krátce uvedený postup:
1) Rada IASB ustanoví Řídící výbor, který vymezí sporné účetní záležitosti, prostuduje
národní a regionální účetní předpisy, zváží aplikaci Koncepčního rámce a předloží
Radě IASB přehled hlavních bodů.
2) Rada IASB vypracuje připomínky a předá zpět Řídícímu výboru
3) Řídící výbor zveřejní návrh zásad pro připomínkování odborné veřejnosti ve formě
diskuzního dokumentu (termín obvykle 3 měsíce)

5

Jak bylo uvedeno výše International Financial Reporting Standards, čili Mezinárodní standardy

finančního výkaznictví.
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4) Řídící výbor přezkoumá připomínky a připraví předběžné znění pro zveřejnění
ke schválení Radě IASB.
5) Po schválení Radou IASB je návrh publikován k připomínkám odborné veřejnosti
(termín obvykle 3 měsíce)
6) Řídící výbor přezkoumá připomínky, připraví návrh kompletního standardu
k posouzení Radou IASB a po jeho schválení je standard vydán.
V některých případech, kdy se nejedná o zásadní změny, vydává Rada IASB rovnou
zveřejněný návrh, bez předchozího diskuzního dokumentu (Šrámková, 2015, s. 11).
IFRS v USA
Ve Spojených státech se pro domácí emitenty na americké burze používat IFRS
nesmí a je nutné sestavovat výkazy v souladu s US GAAP. Změna však nastala
od listopadu roku 2007, kdy SEC umožňuje soukromým zahraničním emitentům
předkládat výkazy dle pravidel IFRS v podobě, v jaké ho schválila IASB (Deloitte, 2015).
IFRS v Evropě
V EU je třeba v přístupu k IFRS rozlišovat skutečnosti, zda se jedná o kótované
společnosti, či nikoliv. V případě nekótovaných společností dává EU možnost rozšířit
nutnost sestavovat závěrku podle IFRS na jednotlivých členských státech. V případě
společností kótovaných je povinnost závěrku podle IFRS od roku 2005 překládat vždy.
Mimo EU tuto povinnost převzali i další 3 státy, které nebyly členy EU, ale jen členy
Evropského hospodářského prostoru, kterými byly Island, Norsko a Lichtenštejnsko.
Velká část mezinárodních společností ve Švýcarsku, které není členem EU ani členem
Evropského hospodářského prostoru, předkládá závěrku podle IFRS dobrovolně
(Deloitte, 2015).
EU dále zavázala společnosti z nečlenských států EU, které jsou však kótované
na trzích členských zemí, předkládat závěrku podle IFRS schválené EU nebo i IASB
(Deloitte, 2015).
IFRS v ČR
Protože je ČR členem EU, tak se na ní vztahují v případě kótovaných společností
stejná pravidla jako na celou EU (viz text výše). V případě nekótovaných společností
je od roku 2011 možnost, kdy byl novelizován zákon č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví
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(dále jen zákon o účetnictví), aby si účetní jednotka zvolila, zda bude sestavovat závěrku
podle IFRS nebo podle ČÚS. Existuje-li však vysoká pravděpodobnost, že bude česká
účetní jednotka k rozhodnému dni závěrky konsolidovat své výsledky u mateřské
společnosti, která musí sestavovat závěrku dle IFRS, tak česká společnost bude sestavovat
svou individuální závěrku také dle IFRS (Deloitte, 2015).
Problémem

v ČR

zůstává

problematika

dani

z příjmu

právnických

osob,

kdy dle současné legislativní úpravy není možnost pro výpočet základu daně použít
výsledek hospodaření dle IFRS a pro statutární účely výpočtu základu daně je nutné
upravit výsledek o efekty vyplývající z rozdílů mezi IFRS a ČÚS (Deloitte, 2015).
3.1.3 Koncepční rámec IFRS
Koncepční rámec IFRS není standardem jako takovým, ale představuje základní
ideový koncept, ze kterého je vycházeno v jednotlivých standardech. V případě, že jsou
standardy v rozporu s Koncepčním rámcem, tak mají přednost úpravy uvedené
v příslušných standardech. Všechny standardy IFRS, resp. IAS jsou směřovány
pro možnosti provedení analýz výsledků o finanční situaci společnosti uživateli, pro které
jsou určeny účetní závěrky. Těmito uživateli jsou zejména investoři, věřitelé, zaměstnanci,
dodavatelé, odběratelé, konkurence, jako i stát a státní orgány nebo i široká veřejnost
(Dvořáková, 2017, s. 27 – 28).
Koncepční rámec vymezuje:
- informační potřeby uživatelů účetní závěrky
- cíl účetní závěrky
- kvalitativní charakteristiky účetní závěrky
- obsah a způsob rozpoznání základních prvků účetní závěrky
- koncepty oceňování
- pojetí a uchování kapitálu (Dvořáková, 2017, s. 28)
V Koncepčním rámci jsou uvedeny čtyři položky účetní závěrky, kdy prvním z nich
je výkaz o finanční situaci, kde jsou uvedeny aktiva, závazky a vlastní kapitál účetní
jednotky a jde tedy o rozvahu. Dále výkaz o úplném výsledku, kde lze získat informace
o výkonnosti a jedná se tedy o ekvivalent výkazu zisku a ztráty. Třetí položkou
je výkaz změn

ve

finanční

situaci,

který
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obsahuje

změny

vlastního

kapitálu

a výkaz o peněžních

tocích.

Poslední

položkou

účetní

závěrky

jsou komentáře (Šrámková, 2015, s. 13 – 14).
V rámci sestavování účetní závěrky je vycházeno v Koncepčním rámci ze dvou
základních předpokladů, kterými jsou využívání akruální báze a předpoklad trvání účetní
jednotky i v budoucnosti (Dvořáková, 2017, s. 29).
Akruální báze je charakterizována principy, kdy jsou v účetní jednotce vykazovány
skutečnosti v takovém období, se kterým věcně a časově souvisí, tedy v období, kdy k nim
ve skutečnosti dochází a nikoliv v okamžiku, kdy jsou z jejich titulu realizovány peněžní
toky. Jedná se tedy o používání časového rozlišení a tvorbu dohadných položek. Akruální
báze je celosvětově preferovaným systémem vykazování případů v účetních jednotkách,
protože výsledek hospodaření je pak možné určit rozdílem nákladů a výnosů. Porovnáním
příjmů a výdajů by nemohlo být dosaženo obrazu o reálném hospodaření účetní jednotky
v tak

komplexní

míře,

která

více

odpovídá

skutečnostem,

které

nastaly

(Dvořáková, 2017, s. 29).
V účetní

závěrce

je

dále

vycházeno

z principu

tzv.

„going

concern“,

tedy předpokladu trvání účetní jednotky i v budoucnosti, který je charakterizován tím,
že účetní jednotka neuvažuje o ukončení své činnosti a bude pokračovat v podnikání.
V případě, že by tento princip nebyl dodržen, tak je nutné změnit zveřejňované informace
v účetní závěrce a tato skutečnost bude mít vliv i konkrétní účetní případy
(Dvořáková, 2017, s. 29 – 30).
Kvalitativními nároky na účetní závěrku jsou dále uvedené a popsané charakteristiky,
které vychází z předpokladu, že by se mělo jednat o věrné a relevantní zobrazení.
Relevantnost (relevance) je charakterizována tím, že jsou uváděny informace, které
jsou podstatné a ovlivňující provedená rozhodnutí v účetní jednotce. Data lze analyzovat
jak do minulosti, tak z nich lze předvídat i budoucí vývoj. Za relevantní lze považovat
pouze takové informace, které jsou odpovídajícím způsobem významné. Těmi jsou ty,
jejímž vynecháním nebo chybným uvedením by došlo k významnému ovlivnění
rozhodnutí, provedeného na základě účetní závěrky. Významnost skutečností je nutné však
určovat individuálně podle jednotlivých účetních jednotek (Dvořáková, 2017, s. 31).
Druhou charakteristikou je včasnost (timeliness), tedy podání informací v okamžiku,
kdy jsou jimi ovlivněny prováděná rozhodnutí ve společnosti. Zde je nutné zmínit faktor
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času, který ovlivňuje spolehlivost podávaných informací. Často se lze setkat se situacemi,
kdy je možnost podat nepřesnou informaci včas nebo naopak spolehlivou informaci
již v době, kdy nemá pro uživatele potřebnost relevanci. Je nutné tedy nalézt optimální
vztah mezi spolehlivostí a včasností tak, aby poskytovala uživatelům dostatečné možnosti
provést rozhodnutí (Dvořáková, 2017, s. 31).
Srozumitelnost (understandability) je třetí kvalitativním požadavkem na účetní
závěrku. Koncepční rámec a účetní závěrky sestavované podle IFRS předpokládají o
uživateli, že má dostatečné ekonomické a účetní znalosti a souvislosti. Proto je nutné
dodržování přesných popisů, klasifikací a prezentací (Dvořáková, 2017, s. 31).
Další charakteristikou je srovnatelnost (comparability), díky které je možné
srovnávání jak mezi jednotlivými účetními jednotkami, tak i v rámci interní analýzy
v případě porovnání časových řad a případné možnosti predikce dalšího vývoje
(Dvořáková, 2017, s. 31 - 32).
A konečně poslední kvantitativní charakteristikou je spolehlivost (reliability). Ta je
zaručena v případě, že účetní závěrka neobsahuje závažnou chybu nebo zkreslení. Faktory,
čím je spolehlivost charakterizována, jsou:
- neutralita: prezentování dat nesmí být vedeno k předem stanovenému výsledku
nebo závěru.
- komplexnost: nemělo by dojít k opomenutí závažných skutečností, tak aby účetní
závěrka poskytovala nespolehlivé, matoucí nebo klamné informace. Tento bod
je velice úzce spojený s používáním odhadů (dohadů) a zásady jejich používání
(metody, rizikovost, nejistota, apod.)
- bezchybnost
- ověřitelnost: nutnost zachovat možnost ověřit poskytované informace účetní
závěrkou. Ať už se jedná o přímou kontrolu, například peněžní zásoby
v pokladnách, nebo nepřímou kontrolu, kterou by mohla být analýza vstupních
dat, jejich modelování a následné přepočítání podle stanovených postupů
standardů a konečné porovnání s daty účetní závěrky (Dvořáková, 2017, s. 32).
Stanovením základních pojmů účetní závěrky je nutné definovat prvky vztahující
se k finanční situaci, kterými jsou aktiva, závazky a vlastní kapitál, a také k výkonnosti
účetní jednotky, kam patří náklady a výnosy.
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Aktiva (assets) jsou výsledkem minulých činností a očekává se budoucí ekonomický
prospěch pro účetní jednotku. Aktivem lze rozumět také právo společnosti disponovat
daným aktivem bez ohledu na vlastnické právo. Stejně tak je možnost za aktivum
považovat formy hmotné (stroje, materiál) i nehmotné (software, autorská práva). Aktivum
musí být možno spolehlivě ocenit a musí být dostatečně jistý budoucí ekonomický
prospěch. Pokud však není pravděpodobné, že by ekonomický prospěch trval i po ukončení
běžného účetního období, tak musí účetní jednotka takovou transakci vykázat v nákladech.
V opačném případě jsou náklady na pořízení předmětného aktiva kapitalizovány
a vykázány v rozvaze (Dvořáková, 2017, s. 33 – 34).
Závazky (liabilities) jsou současnou povinností minulých skutečností, u nichž
je předpoklad, že budou ukončeny odtokem ekonomického prospěchu z účetní jednotky,
nejčastěji peněžními jednotkami (Dvořáková, 2017, s. 34 – 35).
Vlastní kapitál (equity) lze charakterizovat rozdílem mezi aktivy a závazky.
Z pohledu

vlastníků

je

vlastní

kapitál

hodnotovým

vyjádřením

jejich

práv

(Dvořáková, 2017, s. 35).
Výnosy (incomes) jsou zvýšení ekonomického prospěchu účetní jednotky. K tomu
došlo prostřednictvím zvýšení aktiv nebo snížením závazků. Koncepční rámec
dále rozlišuje na straně výnosů pojmy jako incomes, revenues, gains. Jejich české
ekvivalenty nejsou v mnoha případech vždy přesně vypovídající, ale v případě
zjednodušení by se daly považovat za výnosy, tržby a tzv. přínosy, které mohou
být prezentovány kladnými kurzovými rozdíly nebo kladnými výsledky z prodeje
dlouhodobých aktiv apod. Proto lze pojem gain v případě českého ekvivalentu nahradit
slovem „zisk“ (Dvořáková, 2017, s. 35 – 36).
Náklady (expenses) jsou naopak oproti výnosům definovány jako snížení
ekonomického prospěchu účetní jednotky, snížením aktiv nebo zvýšením závazků. Stejně
jako v případě výnosů i zde je speciální anglický termín losses, který vyjadřuje stejné
možnosti, jako v případě výše popsaných přínosů, ale se záporným

vlivem.

Proto je v českém ekvivalentu používán nejčastěji pojem „ztráta“ (Dvořáková, 2017, 36).
V Koncepčním rámci jsou také definovány oceňovací báze pro účetní závěrku:
- historické ceny (historical cost) – účtováno v částce v okamžiku, kdy
k zaúčtování došlo
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- běžné ceny (current cost) – ceny, které by byly zaúčtovány, kdyby byly stejné
události v den ocenění
- realizovatelná hodnota (realisable value) – ocenění na úrovni peněžních
prostředků v případě prodeje v den ocenění
- současná hodnota (present value) – aktiva jsou oceněna v diskontované hodnotě
čistých přítoků peněž a závazky v diskontované hodnotě budoucích čistých
odtoků peněz (Dvořáková, 2017, s. 37 – 39).
Jednou z možných oceňovacích bází, který je v rámci IFRS možný, je použití
reálné hodnoty, tzv. fair value, která není uvedena přímo v Koncepčním rámci,
ale v jiném standardu IFRS 13 Oceňování reálné hodnoty (Šrámková, 2015, s. 16).
„Fair value je cena, která by mohla být ke dni ocenění obdržena při prodeji aktiva
či zaplacena

při

úhradě

závazku

při

běžné

transakci

mezi

účastníky

trhu.“

(Dvořáková, 2017, s. 68).
Poslední položkou, kterou je Koncepční rámec uzavřen, je pojetí a uchování
vlastního kapitálu. Jsou zmíněny dva přístupy:
- finanční pojetí: zisku bylo dosaženo pouze v případě, že čistá hodnota aktiv je na
konci účetního období vyšší než na začátku. Musí však dojít k vyloučení
rozdělení zisku vlastníkům.
- produkční (fyzické) pojetí: zisku bylo dosaženo pouze v případě, že výrobní
kapacity na konci účetního období jsou vyšší než na začátku. Toto pojetí musí
být spojeno s aplikací běžných cen (Dvořáková, 2017, s. 39).

3.2 Leasingy
Již v době starověkého Babylonu 2 tisíce př. n. byly zaznamenány operace
podobající se dnešnímu leasingu. Do ekonomické praxe v modernější podobě byl leasing
znovu zaveden v roce 1877 společností „Bell“, která se rozhodla neprodávat telefonní
přístroje, ale pouze je pronajímat. V dnešním globalizovaném světě, který s sebou přináší
změny v hospodářství, ve vědeckém pokroku nebo tlaky na efektivnější využívání
finančních zdrojů, se financování pomocí leasingu stalo často využívaným nástrojem
společnostmi jak v USA, tak ale především v Evropě (Simon, 2010). Pojem leasing
pochází z anglického slovesa „to lease”, které může být přeloženo jako pronajmout nebo
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ve formě substantiva „lease“ jako pronájem nebo smlouva o pronájmu, a jako
neologismus se používá i v českém jazyce.
Definovat leasing jako takový je však poměrně komplikované bez znalosti širších
souvislostí a dané situace, pro který subjekt a za jakých okolností je potřeba leasing
definovat. Například jedna ze starších uváděných definic zní: „Ve své podstatě jde
o finančně obchodní operaci, která umožňuje zainteresovanému podnikatelskému subjektu
pořídit investici plně nebo částečně z cizích zdrojů bez přímého dopadu na výši jeho
vlastního kapitálu.“ (Pulz, 1993). Z informací uvedených v dalších kapitolách bude zřejmé,
že právě fráze „bez přímého dopadu na výši jeho vlastního kapitálu“ se v kontextu
dnešních

změn

v mezinárodním

finančním

výkaznictví

stává

Pulzova

definice

již zastaralou.
Jako stručný, ale dostatečný by se dal považovat popis Simona:6 Leasing je moderní
způsob financování, prostřednictvím kterého zákazník využívá zboží, přičemž platba
je rozložena po dobu trvání nájmu a zaplacené splátky jsou započítávány dle druhu
leasingové smlouvy (Simon, 2010).
Za nejvíce vystihující lze, bez znalosti dalších okolností, považovat definici:
„Leasing neznamená nic jiného, než pronájem hmotných či nehmotných věcí a práv,
kdy pronajímatel poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění nájemci právo danou věc
v průběhu doby pronájmu používat.“ (Valouch, 2012). Je v ní zmíněno několik důležitých
okolností při rozhodování o leasingu, kterými jsou právo k užívání, hmotná i nehmotná
povaha předmětu nájmu a nutnost plateb.
3.2.1 Vývoj v ČR
Leasing v ČR se v zaznamenáníhodné míře začal prosazovat až po listopadových
událostech roku 1989, kdy se ČR mohla začít ekonomicky tržně transformovat. O rychlém
vzrůstajícím zájmu ihned po revoluci svědčí také níže uvedený graf č. 1.

6

„Leasing is a modern way of financing through which the customer enjoys a good, the payment

being spread over the period of the lease, and the installments paid being deductible according to the type
of leasing contract.“
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Graf č. 1: Vývoj leasingových obchodů 1991 – 2017

Zdroj: ČLFA, 2017
V grafu jsou uvedené hodnoty vývoje leasingových obchodů členů České leasingové
a finanční asociace (dále jen ČLFA) v mld. Kč za období 1991 až 2017 v rozdělení na dvě
kategorie předmětů leasingů, a to nemovitosti a movitosti. Z grafu je patrný veliký nárůst
zájmu o leasingové obchody ihned od počátku 90. let, přičemž nejvyššího objemu bylo
dosaženo v roce 2007 s hodnotou 122,7 mld. Kč s následným propadem až na 44,2 mld. Kč
v roce 2009, který byl způsobený nepříznivým legislativním opatřením přijetím novely
Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen zákon o daních z příjmů), která nabyla
účinnosti 1. 1. 2008 a kterou byla zrušena daňová výhoda z financování formou leasingu.
Největší rozdíl byl v případě osobních a užitkových automobilů, kdy došlo k prodloužení
doby

odpisování

ze

4

na

5

let

přesunutím

těchto

kategorií

z odpisové

skupiny 1a do skupiny 2. Jak je uvedeno na příkladu roku 2017 v grafu č. 2, tak pouze
tyto dva segmenty tvoří více než 50% leasingového trhu s movitými věcmi.
Graf č. 2: Komoditní zaměření leasingu v roce 2017

Zdroj: ČLFA, 2017
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Graf č 2. zobrazuje zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA v roce 2017 podle
komodit. Největší položku tvoří osobní automobily s 48%, následně druhou a třetí položku
tvoří nákladní automobily s 23%, resp. stroje a zařízení s 18%. Není bez zajímavosti,
že segmenty, které souvisí s přepravou a dopravou (osobní automobily, motocykly,
užitkové automobily a nákladní automobily) tvoří 76% celkového trhu.
3.2.2 Právní rámec leasingu v ČR
Leasing jako takový není přímo definován v žádném českém právním předpisu,
přesto se při jeho poskytování musí subjekty na trhu držet pravidel daných ostatními
zákony. V další podkapitole jsou stručně popsány hlavní druhy leasingů, na jejichž základě
se rozhoduje o tom, jakými pravidly je povinnost se řídit. Například v případě finančního
leasingu se přistupuje k smluvnímu vztahu jako inominátnímu (nepojmenovanému)7
a konkrétní specifika jsou výslovně uvedena přímo ve smlouvě. Naproti tomu v případě
operativního leasingu lze aplikovat pravidla pro nájemní smlouvy upravené § 2201 § 2331 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Česká bankovní asociace, 2016b).
Do právního rámce leasingů je nutné vzít v potaz i daňové vlivy, kdy z pohledu
spotřebitele je vidět první vliv v ceně poskytovaného leasingu, kde je nepřímé daňové
zatížení v podobě daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) podle Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH). DPH jsou zatíženy jednotlivé leasingové
splátky, stejně tak i případné následné odkoupení podkladového aktiva po skončení
leasingu. Druhým nejdůležitějším daňovým vlivem je Zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů (dále jen zákon o daních z příjmů), který upravuje minimální doby a možné
úpravy doby leasingového vztahu nebo například daňovou uznatelnost leasingových
splátek. (Česká bankovní asociace, 2016a).

7

„Smlouvou inominátní se naproti tomu míní smlouva, která není upravena v zákoně (například

občanském nebo obchodním zákoníku) jako jeden z typů smluv. Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu,
která není zákonem zvláštně upravena, taková smlouva však nesmí odporovat obsahu nebo účelu zákona.
U nepojmenovaných smluv určují obsah (a název) smlouvy sami její účastníci, kteří si upraví vzájemná práva
a povinnosti, jež tvoří obsah smlouvy, která je právním důvodem jejich vzniku.“ (Fetter, 2009)
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3.2.3 Druhy leasingů
Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách v definici leasingu, tak se jedná
v podstatě o pronájem hmotných a nehmotných aktiv za úplatu. Díky šířce možností,
kde všude lze leasingy využít se také objevuje mnoho druhů leasingů, které se dají dělit
a rozlišovat na jednotlivé druhy a skupiny (podle majetkového vyrovnávání, platebních
podmínek, apod.). Tato problematika je však značně široká a diplomová práce se bude dále
převážně

zabývat

nejčastějšími

případy

využití

leasingů

(viz kapitola 3.2.1),

kdy společnosti tímto primárně řeší otázku vozového parku, jak už osobních aut
(obchodní zástupci, zaměstnanci), tak i aut pro komerční využití v podnikatelském modelu
konkrétního subjektu (nákladní vozy, apod.).
Z pohledu rozdělení leasingů (s akcentem na vlastnické právo k podkladovému
aktivu) lze rozlišovat tři základní typy:
 Finanční leasing
 Operativní leasing
 Zpětný leasing (buy and lease back)
Finanční leasing
Nejčastější využití finančního leasingu je v případě potřeby dlouhodobého užívání
podkladového aktiva. Jedná se o pronájem na delší dobu, která v zásadě koresponduje
s daňovými pravidly odpisování nebo se jedná o významnou část doby živostnosti.
Po skončení doby pronájmu dochází zpravidla k odkoupení aktiva nájemcem (kupní opce).
Při finančním leasingu přechází na nájemce i všechna rizika a povinnosti spojené
s užíváním aktiva, jak je uvedeno v tabulce č. 1, kde je zobrazen přehled základních
nákladových položek u dopravního prostředku, který je nejčastějším předmětem
leasingových smluv. Stejně tak však na nájemce přechází i všechny ekonomické benefity
z titulu užívání předmětu leasingu (Valouch, 2012).
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Tabulka č. 1: Přehled základních nákladových položek u finančního leasingu
Pronajímatel
Nájemce
Cena za finanční služby
Leasingové splátky
Marže – výnosová položka
Pohonné hmoty
Dálniční poplatky
Opravy
Údržba
Servisní smluvní služby
Výměna a skladování pneumatik
Povinné pojištění odpovědnosti
Doplňkové havarijní pojištění
Ostatní
Zdroj: vlastní zpracování, 2019
Z výše uvedené tabulky je přehledně vidět, že nájemci náleží veškeré povinnosti
s provozem aktiva. Leasing je zde využit jako prostředek financování k pořízení, proto
se na straně pronajímatele objevují položky spojené pouze s poskytnutou finanční službou.
Operativní leasing
V případě velkého zjednodušení by se daly za operativní leasingy považovat všechny
ostatní, které by nebyly kvalifikovány jako finanční leasingy. Hlavním prvkem
operativních leasingů je doba trvání kontraktu a tím i pronájmu podkladového aktiva,
která je zpravidla významně kratší, než je ekonomická doba použitelnosti. Po ukončení
doby leasingu nepřechází vlastnictví (kupní opce) na nájemce, ale majetek se vrací zpět
pronajímateli (vlastníkovi). Dalšími důležitými aspekty operativního leasingu jsou velmi
často povinnosti spojené s údržbou a opravami, které zůstávají v kompetenci pronajímatele
(vlastníka) s tím, že i tyto povinnosti mohou být dále smluvně upraveny (Valouch, 2012).
Přehled základních nákladových položek a jejich rozdělení mezi pronajímatele a nájemce
je uveden v tabulce č. 2.
Tabulka č. 2: Přehled základních nákladových položek u operativního leasingu
Pronajímatel
Nájemce
Cena za finanční služby
Leasingové splátky
Marže – výnosová položka
Pohonné hmoty
Opravy
Dálniční poplatky
Údržba
Servisní smluvní služby
Výměna a skladování pneumatik
Povinné pojištění odpovědnosti
Doplňkové havarijní pojištění
Ostatní
Zdroj: vlastní zpracování, 2019
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Pro přehlednost byly uvedeny v tabulce č. 2 stejné položky jako v tabulce č. 1, aby
bylo možné provést komparaci. Z výše uvedeného je patrné, že pouze barevně vyznačené
položky (modře, zeleně) zůstávají na stejné straně pronajímatele a nájemce. Všechny
ostatní budou přemístěny do kompetence pronajímatele, kdy u finančního leasingu jsou
na straně nájemce.
V zásadě se u operativního leasingu jedná o předání předmětu leasingu za úplatu
do užívání bez přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím a bez jakéhokoliv
smluvního nároku na možný přechod vlastnických práv na nájemce po skončení leasingu
(ČLFA, 2012).
Zpětný leasing
Zvláštním druhem leasingu, který je nabízen na trhu, je zpětný leasing, pro který je
někdy užíváno označení z angličtiny „buy and lease back“, neboli nakoupit a pronajmout
zpět. Zpětný leasing je využíván obchodními jednotkami z několika důvodů, ale tím
nejčastějším je řízení svého cash flow.
Podstatou zpětného leasingu je proces, kdy účetní jednotka ze svých vlastních
peněžních zdrojů nakoupí na trhu podkladové aktivum a stane se jeho majitelem.
Vzhledem k tomu, že však toto pořízení bylo financováno vlastními prostředky,
tak je ovlivněno cash flow společnosti značně vyšší měrou, než kdyby došlo k pořízení
prostřednictvím cizího financování a rozložení splátek do delšího časového období.
Z tohoto důvodu účetní jednotka prodá aktivum leasingové společnosti, od které si formou
operativního nebo také finančního leasingu, zpět aktivum pronajme. Obdrží od leasingové
společnosti finanční prostředky, s kterými může ve svém cash flow manipulovat, a zároveň
má právo k užívání předmětu leasingu. V pravidelných měsíčních splátkách jsou hrazeny
platby po dobu trvání kontraktu. Po jeho skončení je podkladové aktivum zpravidla zpět
odkoupeno účetní jednotkou od leasingové společnosti. Pro přehlednost je níže uvedeno
schéma zpětného leasingu na obrázku č. 2.
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Obrázek č. 2: Schéma zpětného leasingu

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 dle Farská (2003)
Na schématu jsou uvedeny číselně chronologicky jednotlivé kroky pohybů v rámci
zpětného leasingu:
1) Nákup majetku účetní jednotkou od dodavatele – společnost se stává majitelem
a vyplácí plnou hotovost na pořízení majetku.
2) Prodej majetku účetní jednotkou leasingové společnosti – účetní jednotka dostává od
leasingové společnosti plnou hotovost a leasingová společnost se stává majitelem
podkladového aktiva. Účetní jednotka získává právo k užívání.
3) Pravidelné měsíční leasingové splátky – účetní jednotka platí leasingové společnosti
za právo k užívání (+ další komponenty jako je marže a poplatek za finanční služby
spojené s leasingem).
4) Nákup majetku účetní jednotkou od leasingové společnosti po skončení leasingu –
dochází ke zpětnému odkupu účetní jednotkou po skončení kontraktu. Je zde opět
placena vyšší částka v hotovosti a účetní jednotka se stává opět majitelem
podkladového aktiva. V případě dlouhodobého leasingu (po dobu použitelnosti
aktiva) není s tímto přesunem aktiva z pronajímatele na nájemce již spojený pohyb
finančních prostředků.
3.2.4 Složky leasingu
Leasingové společnosti v pozici pronajímatele na trhu nabízí službu, která
má stanovenou svou cenu a je odvozena od základních dvou parametrů, kterými
jsou pořizovací cena předmětného aktiva, která je ve splátkách reprezentovaná amortizací
aktiva, a hodnota marže leasingové společnosti. Třetí položkou leasingu, která může být
33

uvedena jako doplňková, je částka zahrnující ostatní náklady pronajímatele spojené
s majetkem. Může se jednat o položky spojené s financováním majetku leasingovou
společností (bankovní úvěr na financování aktiva), čili úroky bance (Valouch, 2012).
Mohou zde být zahrnuty alikvotní částky vyplívající ze zajištění servisních služeb
a provozu předmětu leasingu, pokud je tato služba k leasingu sjednána. Jak bylo uvedeno
v předchozí kapitole, tak se nejčastěji o tyto případy jedná u operativního leasingu.
Pro účely nového standardu IFRS 16 jsou jednotlivé položky leasingu velmi důležité
a jejich rozdělením mohou být ovlivněny další účetní povinnosti (viz dále).
Pravidelné leasingové splátky mohou být například konstantní, rostoucí (klesající),
sezónní nebo mohou obsahovat variabilní složku ke konstantní úrovni splátky například
z důvodu vyššího nájezdu kilometrů nebo vyššího obratu v pronajaté obchodní jednotce
(Valouch, 2012).

3.3 Leasingy dle českých právních norem
Společnosti a subjekty na trhu v České republice se musí řídit českými právním řády
a z těchto důvodů je nutné zmínit účtování a pravidla z pohledu tuzemských norem, i když
společnosti z důvodu působení na burzách EU nebo zahraniční majetkové účasti musí
účtovat i podle jiných mezinárodních rámců. V dalším textu bude dále také přistupováno
jednotně k problematice rozdělení na finanční, resp. operativní leasing s tím, že dílčí
odlišnosti budou doplněny dalšími texty.
3.3.1 Charakteristika
Nejdůležitějšími
je zákon č. 563/1991

českými
Sb.,

o

právními

normami

účetnictví

(dále

dotýkajících
jen

zákon

se
o

účetnictví
účetnictví),

vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen vyhláška č. 500) a také České účetní
standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500 (dále jen ČÚS). Z těchto
právních norem a standardů se následně vychází i v dalším textu, především
pak dodržování akruálního principu (čili časového rozlišování).
Pro další text o účtování z pohledu pronajímatele a nájemce je nutné vyjít
z § 28, odst. 1 zákona o účetnictví, kde je stanoveno: „Účetní jednoty, které mají vlastnické
nebo jiné právo k majetku, …, o něm účtují a odpisují v souladu s účetními metodami.“
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Vzhledem k tomu, co bylo zmíněno v předchozích kapitolách, tak v případě leasingových
smluv se majitelem stává leasingová společnost, čili pronajímatel.
Další odstavec v zákoně, § 28, odst. 2 zákona o účetnictví, pokračuje textem, který se
přímo týká právě nájemních smluv, tedy produktu leasingu, kdy je v něm napsáno:
„Majetek uvedený v odstavci 1 odpisuje účetní jednotka, která jej úplatně nebo bezúplatně
poskytuje jiné osobě k užívání …“
3.3.2 Pronajímatel
Pronajímatelem je leasingová společnost, která se stává majitelem předmětu leasingu
po dobu trvání kontraktu a musí ho uvádět ve svých aktivech v rozvaze na účtech
dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku. Dále je povinna aktivum dle platného
odpisového plánu odpisovat ve prospěch příslušných účtů oprávek. Předmět leasingu
je oceněn pořizovací cenou v případě nákupu, reprodukční pořizovací cenou v případě,
že je předmětem znaleckého odhadu nebo vlastními náklady v okamžiku, že by leasingová
společnost aktivum vytvořila vlastní činností.
V případě účtování o leasingových splátkách by mohla být zvolena možnost, že by se
účtovalo o celkové částce nájemného s následným časovým rozlišením, protože
společnosti podepsali právní dokument, kterým byla leasingová smlouva. Tím by však
došlo k nadhodnocení aktiv u pronajímatele, protože by bylo účtováno na vrub účtu
dlouhodobého majetku a zároveň by společnost evidovala v aktivech také hodnotu
celkového kontraktu jako dlouhodobou pohledávku. Celkové účtování pro zajištění
akruálního principu by pak muselo být kompenzováno přes účet „381 - Náklady příštích
období“ a „384 - Výnosy příštích období“. Tím by byly však porušeny účetní postupy
uvedené v ČÚS č. 0178, kde je stanoveno, že se tyto účty používají v případě výdajů nebo
příjmů běžného období, pro náklady nebo výnosy příštích období, k tomu však v případě
leasingu nedošlo, protože bylo účtováno pouze o dlouhodobé pohledávce. Z výše
uvedených důvodů je proto v praxi preferován přístup k účtování o jednotlivých
leasingových splátkách zvlášť s důsledným dodržováním aktuálního přístupu.

8

ČÚS č. 017 – Zúčtovací vztahy
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Jednotlivé leasingové splátky účtuje pronajímatel jako zvýšení pohledávky
za odběratelem, čili na vrub účtu „311 – Odběratelé“ a ve prospěch výsledkového
výnosového účtu „602 – Tržby z prodeje služeb“. Vzhledem k tomu, že může docházet
k nerovnoměrnému rozvržení splátek (i z důvodu zvýšené první splátky – akontace)
v průběhu kontraktu, tak pak je nutné z důvodu dodržení akruálního principu účtovat přes
účet „384 – Výnosy příštích období“ a časově rozlišovat výnosy alikvotně podle celkové
doby kontraktu.
U finančního leasingu může dojít k odkoupení podkladového aktiva nájemce a čili
na straně pronajímatele k jeho prodeji. Leasingová společnost účtuje o této skutečnosti
jako o prodeji dlouhodobého hmotného, resp. nehmotného majetku. Čili na vrub účtu
„311 – Odběratelé“ a ve prospěch účtu „641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku“. Případná zůstatková cena je účtována přímo do nákladů spojených
s prodejem na vrub účtu „541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku“ a ve prospěch účtů oprávek k podkladovému aktivu 07x, resp. 08x.
Po těchto krocích může leasingová společnost vyřadit předmět leasingu z rozvahové
evidence majetku.
Následuje zjednodušené účtovací schéma v tabulce č. 3 na straně pronajímatele
v případě účtování podle ČÚS (pro zjednodušení se předpokládá účtování o osobním
automobilu).
Tabulka č. 3: Schéma u pronajímatele podle ČÚS - pořízení
Pořadí Popis
1
Nákup podkladového aktiva
2
Další náklady spojené s pořízením aktiva
3
Platba přijatých faktur za pořízení aktiva
4
Zařazení aktiva do majetku
5
Vystavená faktura za akontaci
6
Platba první splátky podle splátkového kalendáře
7
Obdržené platby za akontaci
8
Zaúčtovaná alikvotní část do výnosů podle doby kontraktu
9
Odpis dlouhodobého majetku
Zdroj: vlastní zpracování dle ČÚS, 2019

9

Účetní strana „Má dáti“ nebo také „na vrub“ nebo také „debit“.

10

Účetní strana „Dal“ nebo také „ve prospěch“ nebo také „credit“.
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MD9
042
042
321
022
311
221
221
384
551

D10
321
321
221
042
384
384
311
602
082

V účetní jednotce bylo účtováno o pořízení osobního automobilu společně s dalšími
pořizovacími náklady (1; 2). Následně po zaplacení (3) přijatých faktur došlo k zařazení
aktiva do majetku (4). Pronajímatel následně vystavil fakturu za akontaci (5), čím vznikla
pohledávka za nájemcem. Následovala pravidelná leasingová splátka (6). V dalších
účetních případech byla nájemcem zaplacena faktura (7), čím pronajímatel obdržel peníze
na své bankovní účty a následovalo časové rozlišení výnosů na straně pronajímatele (8),
kdy byla účtována pouze alikvotní částka. Posledním účetním případem byl zaúčtovaný
pravidelný měsíční odpis (9).
Následující účetní případy uvedené v tabulce č. 4 by byly účtovány každý měsíc
po dobu trvání kontraktu.
Tabulka č. 4: Schéma u pronajímatele dle ČÚS - měsíčně
Pořadí Popis
A
Obdržená platba za pravidelnou splátku
B
Zaúčtovaná alikvotní část do výnosů podle doby kontraktu
C
Odpis dlouhodobého majetku
Zdroj: vlastní zpracování dle ČÚS, 2019

MD
221
384
551

D
384
602
082

V pravidelných, nejčastěji měsíčních, splátkách dochází k analogickému účtování,
které bylo popsáno u předcházejícího případu, včetně pravidelného odpisu majetku.
U finančního leasingu by mělo dojít k vyřazení majetku z aktiv pronajímatele
a prodeji na nájemce. Tyto pohyby znázorňuje následující tabulka č. 5.
Tabulka č. 5: Schéma u pronajímatele dle ČÚS - vyřazení
Pořadí Popis
1
Vystavená faktura za prodej aktiva
2
Odpis zůstatkové ceny aktiva
3
Vyřazení aktiva z majetku
4
Obdržená platba za prodej aktiva
Zdroj: vlastní zpracování dle ČÚS, 2019

MD
311
541
082
221

D
641
082
022
311

Na straně pronajímatele dojde k fakturaci na nájemce (1), čím vzniká nejenom
pohledávka, ale především také výnos z prodaného majetku. Po fakturaci může dojít
ke konečnému odepsání aktiva (2) z majetku a jeho následnému vyřazení (3). Posledním
účetním případem je přijatá platba od nájemce (4), čím zaniká pohledávka, a jsou připsané
peníze na účet leasingové společnosti.

37

3.3.3 Nájemce
Nájemce se dle českých účetních (daňových) předpisů nestává majitelem
podkladového aktiva a proto ho neuvádí na straně aktiv ve své rozvaze. Tato povinnost
se tedy týká pronajímatele. Majetek na straně nájemce je evidován pouze v podrozvahové
evidenci a není možnost ho tedy ani odpisovat. Nájemce pouze podkladové aktivum užívá
a financování je řešeno skrz leasingovou společnost (pronajímatele). Možnost odpisování
na straně nájemce může nastat pouze v případech technického zhodnocení majetku
v leasingu, a to vždy po předchozím souhlasu pronajímatele.11 V takovém případě je
technické zhodnocení aktivováno na účtech dlouhodobého majetku a je odpisováno dle
platných pravidel účetní jednotky.
Nájemci po uzavření leasingové smlouvy vzniká povinnost hradit pronajímateli
leasingové splátky. Jak bylo uvedeno výše, tak se může jednat o splátky rovnoměrné,
nerovnoměrné, pravidelné, nepravidelné nebo i variabilní podle dalších kritérií. Ve všech
těchto případech je důležité důsledně dodržovat akruální princip. Z tohoto důvodu jsou
provedené platby nájemcem účtovány ve prospěch účtu „221 – Bankovní účty“
a souvztažně na vrub účtu „381 – Náklady příštích období“. Následně jsou zúčtovány
alikvotní částky do nákladů na účet „518 – Ostatní služby“. Důležité je tento postup použít
především v případě zvýšené první splátky na počátku leasingu, tzv. akontace.
U finančního leasingu při jeho ukončení dochází k převodu podkladového aktiva
z pronajímatele na nájemce. Cena, za kterou je transakce provedena, se stává pořizovací
cenou pro nájemce, který v této hodnotě majetek zařadí do svých aktiv na účty
dlouhodobého majetku a dle platného odpisového plánu majetek odpisuje. K této situaci
dojde pouze v případech, že pořizovací cena majetku odpovídá hranici, kterou
má stanovena účetní jednotka.12 Při pořizovací ceně nižší než je stanovená hranice,
je možné odepsání majetku přímo na nákladový účet „501 – Spotřeba materiálu“.
Může dojít také k situaci, že pronajímatel po ukončení finančního leasingu převede
majetek bezplatně na nájemce. V takovém případě je majetek oceněn reprodukční

11

§ 33a, odst. 3, písm. a), zákona o daních z příjmů

12

Dle § 26, odst. 2, zákona o daních z příjmů je minimální hodnota 40 tisíc.
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pořizovací cenou. Účetní jednotka následně ve stejné výši účtuje na účty příslušných
oprávek.
Opět je pro přehlednost uvedeno zjednodušené účtovací schéma v tabulce
č. 6 u nájemce, kdy se předpokládá osobní automobil jako předmět leasingu. Vzhledem
k tomu, že se nájemce nestává majitelem aktiva, tak je účtováno rovnou o leasingových
splátkách.
Tabulka č. 6: Schéma u nájemce dle ČÚS – měsíčně
Pořadí Popis
A
Přijatá faktura za akontaci
B
Provedená platba za pravidelnou splátku
C
Zaplacení faktur za akontaci
D
Zaúčtovaná alikvotní část do nákladů podle doby kontraktu
Zdroj: vlastní zpracování dle ČÚS, 2019

MD
381
381
321
518

D
321
221
221
381

V tabulce č. 6 je uveden i účetní případ (A), přijatá faktura za akontaci, který je však
pouze na začátku leasingového kontraktu. V pravidelných měsíčních splátkách jsou
již účtovány pouze další dva účetní případy (B, D), které odráží provedení pravidelné
měsíční splátky, dle splátkového kalendáře (C) a opět kvůli časovému rozlišení
i zaúčtování alikvotní částky do nákladů (D).
V případě operativního leasingu a jeho ukončení není nutné žádné účtování, proto
v tabulce č. 7 jsou uvedeny účetní případy při ukončení finančního leasingu, kdy dojde
k prodeji podkladového aktiva za vyšší cenu než 40 tisíc Kč, protože se předpokládá,
že účetní jednotka v tomto modelovém případu má nastavenou stejnou hranici pro určení
dlouhodobého hmotného majetku, která je stanovena zákonem o daních z příjmů.
Tabulka č. 7: Schéma u nájemce dle ČÚS – nákup nad 40 tis. Kč
Pořadí Popis
1
Přijatá faktura od pronajímatele
2
Možné další pořizovací náklady
3
Zaplacena přijatá faktura pronajímateli za pořízení
4
Zařazení do majetku
Zdroj: vlastní zpracování dle ČÚS, 2019

MD
042
042
321
022

D
321
221
221
042

Leasingová společnost vydala fakturu na nájemce, čímž vznikl nájemci závazek
a souvztažně účtuje na pořizovací účty dlouhodobého hmotného majetku (1). Mohou nastat
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s pořízením další náklady, které jsou nájemcem v tomto případě hrazeny přímo
z bankovního účtu (2). Po zaplacení13 leasingové společnosti (3), nájemce zaúčtuje
zařazení aktiva do dlouhodobého majetku (4).
Po modelovém případu z tabulky č. 7 by následovaly pravidelné měsíční odpisy, dle
odpisového plánu účetní jednotky na vrub účtu „551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku“ se souvztažným zápisem ve prospěch účtu „082 – Oprávky
k hmotným movitým věcem a jejich souborům“.
V tabulce č. 8 jsou uvedeny účetní případy, které by nastaly v případě fakturace
ze strany pronajímatele pod stanovenou hranici účetní jednotky pro určení dlouhodobého
hmotného majetku, tedy 40 tisíc Kč.
Tabulka č. 8: Schéma u nájemce dle ČÚS – nákup pod 40 tis. Kč
Pořadí Popis
1
Přijatá faktura od pronajímatele
Možné další pořizovací náklady

2
3

Zaplacena přijatá faktura pronajímateli za pořízení
Zdroj: vlastní zpracování dle ČÚS, 2019

MD
501
501
(518)
321

D
321
221
221

Z tabulky č. 8 je patrné, že odpisování v tomto případě není nutné, protože celá
hodnota přijaté faktury byla zaúčtována na nákladové účty v plné výši (1), společně
s dalšími možnými náklady spojenými s pořízením majetku (2). Proto by následovalo
pouze zaplacení faktury pronajímateli a tím by došlo ke konečnému zrušení závazku (3).
Poslední možností, jejíž účetní případy jsou uvedeny v tabulce č. 9, je situace,
kdy dojde k bezplatnému převodu majetku z pronajímatele na nájemce. V takovém případě
musí být účtováno o reprodukční pořizovací ceně u nájemce.
Tabulka č. 9: Schéma u nájemce dle ČÚS – bezplatný převod
Pořadí Popis
1
Zařazení majetku oceněného reprodukční pořizovací cenou
2
Možné další pořizovací náklady
Zdroj: vlastní zpracování dle ČÚS, 2019

13

MD
022
501 (518)

D
082
221

Toto není podmínkou. Jedná se pouze o modelovou situaci a v praxi může k zaplacení faktury

od leasingové společnosti dojít i s časovým zpožděním po zařazení aktiva do dlouhodobého majetku
nájemcem.
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Z tabulky č. 9 je zřejmé, že k žádnému dalšímu odpisování nebude docházet, protože
účty oprávek jsou ve stejné výši jako účty majetku (1). V případě existence dalších
pořizovacích nákladů jsou tyto účtovány přímo do nákladů (2) a k jejich aktivaci
nedochází.

3.4 Leasingy dle IAS 17
Ve standardu IAS 17 – Leasingy, platného do 31. 12. 2018, je stále zachováno
rozdělení na finanční a operativní leasing. Klasifikací leasingu je významnou měrou
ovlivněno i účtování a vykazování v účetnictví pronajímatele i nájemce. Z tohoto důvodu
jsou v kapitole nejprve vyjmenovány a vysvětleny pojmy vztahující se k IAS 17 a poté
v jednotlivých podkapitolách naznačeno účtování jak na straně pronajímatele, tak na straně
nájemce. Vzhledem ke končící platnosti tohoto standardu budou jednotlivé termíny,
postupy účtování a charakteristiky rámcově naznačeny pro získání uceleného obrazu
rozdílného přístupu mezi ČÚS, IAS 17 a IFRS 16.
3.4.1 Charakteristika
Podstatou standardu IAS 17 jsou leasingové smlouvy, které znamenají převod práva
používat aktivum na nájemce (Dvořáková, 2017, s. 125). Podstatným rozdílem mezi ČÚS
a přístupem mezinárodního rámce IFRS je již patrný z první charakteristiky, kdy se mluví
o tzv. „právu používat aktivum“, v porovnání s přístupem v ČÚS, kde jsou řešeny pouze
vlastnická práva a převody vlastnictví. Díky tomu je zachována vazba na definici aktiva
a závazku v Koncepčním rámci (viz 3.1.3) a dodržena zásada přednosti obsahu
nad formou, která je v českém právním pořádku zakotvena také, ale v případě
leasingových smluv dodržována není. Formálně, resp. právně, vlastnictví podkladového
aktiva nebylo převedeno a nájemce tedy aktivum nezískal. Obsahově se však jedná
o transakci, kdy nájemce získává právo disponovat s aktivem a využívat všechny užitky
a rizika z něho plynoucího. Z obsahového, resp. ekonomického, pohledu tedy není rozdíl
v situacích, kdy účetní jednotka aktivum vlastní, či nikoliv (Dvořáková, 2017, s. 127).
Ve standardu je uvedena následující definice leasingu: „Leasing je dohoda, v níž
pronajímatel poskytuje nájemci právo používat aktivum po stanovenou dobu
za jednorázovou platbu nebo řadu plateb po smluvené období“ (Dvořáková, 2017, s. 125).
Finanční leasing je takový leasing, kdy pronajímatel převádí na nájemce v podstatě
všechna rizika a ekonomické užitky spojené s vlastnictvím aktiva, přičemž není
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rozhodující,

zda

při

ukončení

leasingu

dojde

k převedení

vlastnického

práva

(Šrámková, 2015, s. 146).
Operativní

leasing

je

definován

standardem

jako

jiný

než

finanční

(Šrámková, 2015, s. 146).
V IAS 17 je věnována pozornost definování situace, kdy je možnost mluvit o tzv.
nevypověditelném leasingu, který může nastat pouze v případech, kdy zrušení leasingu je:
a) je podmíněno velice nepravděpodobnou podmínkou
b) možné pouze po předchozím souhlasu pronajímatele
c) realizováno s uzavřením nové smlouvy na stejné nebo obdobné aktivum
se stejným pronajímatelem
d) podmíněno zaplacením dostatečně velkou dodatečnou částkou, z níž lze
na začátku usoudit, že zrušení smlouvy pro nájemce je značně nevýhodné
(Dvořáková, 2017, s. 126)
Finanční leasing je možno pro účely klasifikace podle IAS 17 určit za pomocí níže
uvedených pomocných kritérií:
1) na konci nájemní doby dojde k převedení vlastnictví aktiva na nájemce
2) nájemce má právo koupit aktivum za výrazně nižší cenu, než bude jeho fair value
k datu možného odkupu (na konci nájemní smlouvy)
3) leasing trvá po podstatnou dobu použitelnosti aktiva
4) jedná se o aktiva zvláštní povahy, která nejsou použitelná pro jiného nájemce
bez větších úprav
5) nájemce má právo zrušit leasingovou smlouvu pouze za předpokladu, že ponese
ztráty pronajímatele
6) zisky nebo ztráty z pohybu fair value jsou na straně nájemce
7) nájemce je schopen pokračovat v leasingu na další období za nájemné,
které je podstatně nižší než tržní
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8) současná hodnota minimálních leasingových plateb se rovná nebo je vyšší než fair
value aktiva v současné době uzavření leasingové smlouvy14 (Dvořáková, 2017,
s. 126 – 127)
Minimální leasingové platby jsou všechny platby po dobu trvání leasingu, které
zaplatí nájemce nebo které po něm mohou být požadovány. Jsou v nich zahrnuty
pravidelné platby, zálohy na splátky nebo kupní cena aktiva po skončení leasingové
smlouvy (je-li tato možnost sjednána a její využití je dostatečně jisté). Součástí
minimálních leasingových plateb naopak není podmíněné nájemné, například v závislosti
na tržbách obchodní jednotky, nebo poskytované služby k leasingové smlouvě
(Dvořáková, 2017, s. 131).
Na konci leasingové smlouvy při ukončení finančního leasingu je možnost vrácení
aktiva nájemcem za tzv. zaručenou zbytkovou hodnotu, která je stanovena
jako minimální hodnota aktiva, která musí být pronajímateli vrácena (v případě rozdílu
mezi zaručenou zbytkovou hodnotou a fair value musí dojít k doplacení ze strany
nájemce). Na konci leasingového vztahu však k žádné takové hodnotě nemusí být nájemce
vázán a v tom případě se jedná o nezaručenou zbytkovou hodnotu aktiva, kdy nájemce
není povinen po skončení leasingu provádět již žádné platby (Dvořáková, 2017, s. 127).
Pojem fair value, který byl již výše zmíněn a který byl definován v kapitole 3.1.3,
je reprezentován cenou aktiva, která by byla dosažitelná na trhu za obvyklých podmínek
k danému dni ocenění (počátek leasingu, konec leasingu, apod.). Na počátku leasingu
je zjištění fair value zjednodušeno tím, že se zpravidla jedná o pořizovací cenu
nakoupeného aktiva pronajímatelem, pokud se den pořízení a den zahájení leasingové
smlouvy příliš neliší (Dvořáková, 2017, s. 131 – 132).
Počáteční přímé náklady spojené se sjednáním leasingové smlouvy nejsou součástí
fair value podkladového aktiva, ale jde o náklady, které je možno přímo přiřadit
k leasingové smlouvě. Může se jednat například o náklady na ohodnocení bonity nájemce
(Šrámková, 2015, s. 148).

14

Jinými slovy, nájemce v průběhu leasingu „zaplatí“ hodnotu aktiva, kterou by zaplatil v současné

době na trhu při koupi (Dvořáková, 2017, s. 127).
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Dalším pojmem definovaným v rámci této podkapitoly je doba leasingu, která
je ve standardu definována jako nevypověditelná. Jde o časové období, kdy má nájemce
dohodnut nájem aktiva, resp. právo k jeho užívání. Standardem jsou v této souvislosti
zmíněny také práva další lhůty, které má nájemce v souvislosti s pokračováním nájmu
aktiva i po skončení standardní doby (opce), kdy je dostatečně pravděpodobné, že bude
tohoto práva využito (Šrámková, 2015, s. 147).
Poslední dva pojmy jsou důležité pro vypočítání a určení současné hodnoty
minimálních leasingových plateb nebo ocenění pohledávky plynoucí z finančního leasingu.
Jde o implicitní úrokovou míru a přírůstkovou úrokovou sazbu.
Implicitní úroková míra je taková, při níž platí, že současná hodnota minimálních
leasingových plateb je rovna fair value pronajímaného aktiva (Dvořáková, 2017, s. 130).

Pro určení implicitní úrokové míry má však zpravidla všechny informace pouze
pronajímatel, tak je nájemce nucen často použít přírůstkovou úrokovou sazbu. Ta vyjadřuje
úrokovou míru, kterou by nájemce zaplatil v případě využití jiného způsobu financování na
trhu, například si vypůjčil prostředky v bance (Dvořáková, 2017, s. 135).
Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že v IAS 17 jsou řešeny práva k používání aktiva
v rámci leasingových smluv s tím, že nájemce nemá v zásadě možnost ukončení leasingové
smlouvy bez větších ztrát. Z tohoto důvodu je v případě finančního leasingu vykazované
aktivum v rozvaze nájemce, společně s dlouhodobým závazkem vůči pronajímateli
(Dvořáková, 2017, s. 126).
3.4.2 Pronajímatel
Na základě předchozí podkapitoly je třeba rozlišit účtování o finančním
a operativním leasingu zvlášť, protože jsou zde významné rozdíly v zachycení v účetnictví
společnosti. V dalším výkladu je dále abstrahováno opět od otázek DPH stejně jako
v případě popisu účetních případů podle českých norem.
Finanční leasing
U finančního leasingu se v zásadě jedná o podobnou situaci, kdy by bylo aktivum
nájemci poskytnuto formou dlouhodobého úvěru nebo půjčky od banky. Proto i účetní
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zachycení musí být v zásadě odpovídající této skutečnosti, kdy pronajímatel vykáže ve své
rozvaze dlouhodobou pohledávku z leasingu a poté na své straně realizuje pouze
výnosového úroky. Ostatní částky jsou rozděleny a je jimi umořena dlouhodobá
pohledávka. Součástí leasingových plateb mohou být také položky za doprovodné služby
nebo za podmíněné nájemné. Tyto se projeví na výsledkových výnosových účtech
pronajímatele

přímo

v časovém

období,

se

kterým

věcně

a

časově

souvisí

(Dvořáková, 2017, s. 128; 133).
Dlouhodobá pohledávka na straně pronajímatele je oceněna ve výši tzv. čisté
investice do leasingu, kde se jedná o hrubou investici do leasingu diskontovanou
implicitní úrokovou mírou. Součástí hrubé investice do leasingu jsou minimální leasingové
platby a nezaručená zbytková hodnota (Krupová, 2017, s. 90).
V tabulce č. 10 je naznačené zjednodušené schéma účtování u pronajímatele, kde se
předpokládá, že pronajímatel pořídí podkladové aktivum čistě za účelem poskytnutí
leasingu nájemci ve stejném časovém období (pro zjednodušení stejná měsíční perioda).
Pro možnost komparace s ČÚS jsou uvedeny obdobné účetní případy.
Tabulka č. 10: Schéma u pronajímatele FL podle IAS 17 – pořízení
Pořadí Popis
1
Nákup podkladového aktiva
2
Další náklady spojené s pořízením aktiva
3
Platba přijatých faktur za pořízení aktiva
4
Zařazení aktiva do majetku
5a
Sjednání leasingové smlouvy a převod aktiva na nájemce
5a
Zúčtování nezrealizovaného úrokového výnosu
6
Vystavená faktura za akontaci
7a
Vystavená faktura za pravidelnou splátku – část úmoru
7b
Vystavená faktura za pravidelnou splátku – část úroku
7c
Zúčtování realizace výnosového úroku
8
Obdržené platba za akontaci
Zdroj: Dvořáková, 2017, s. 133 a vlastní zpracování, 2019

MD
131
131
321
132
311
311
385
221
221
384
221

D
321
321
221
131
132
384
311
311
311
662
385

V tabulce č. 10 jsou pro úplnost uvedeny účetní případy spojené s pořízení
podkladového aktiva pro účely komparace s ČÚS (1 – 4). Jejich interpretace a logika
je stejná jak byla uvedena výše, pouze s rozdílem, že místo účtů dlouhodobého hmotného
majetku (042 a 022), byly použity účty pro zásoby (131 a 132), protože se pro
pronajímatele v případě finančního leasingu nejedná o dlouhodobé aktivum, protože bude
převedeno na nájemce. Výchozím stavem po zaúčtování čtvrtého účetního případu je to,
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že leasingová společnost jako pronajímatel vlastní ve svých aktivech zařazený předmět
leasingu.
Po zahájení leasingu dojde k převodu podkladového aktiva do majetku nájemce (5a),
čímž dojde k vyřazení z účtu zásob u pronajímatele na straně aktiv (132 na D), ale zároveň
se zúčtuje zvýšení dlouhodobé pohledávky za nájemcem (311 na MD). V dalších účetním
případu (5b) je zaúčtovaná hodnota nerealizovaného úrokového výnosu, jehož hodnota
je rozdílem mezi výší poskytovaného aktiva a nediskontovaných leasingových plateb
a která také navyšuje hodnotu hrubé pohledávky z leasingu (Krupová, 2017, s. 92).
Následuje účetní případ, který v praxi může, ale nemusí být sjednaný a tím je platba
akontace (6). Akontace slouží pro kompenzování pořizovacích nákladů na nákup
podkladového aktiva, proto dojde k zaúčtování budoucích příjmů (385 na MD) a snížení
dlouhodobé celkové pohledávky (311 na D).
Po začátku leasingového vztahu je zaplacena první pravidelná leasingová splátka (7),
která však musí být rozdělena na položky sloužící k umoření dlouhodobé pohledávky (7a)
a položku znamenající výnosový úrok pro pronajímatele z titulu leasingové smlouvy (7b),
která slouží také na snížení hrubé pohledávky z leasingu (311 na D), nicméně pronajímatel
musí zúčtovat realizaci výnosového úroku (7c). Zde pronajímatel postupuje dle
sestaveného splátkového kalendáře, kdy na výši pohledávky pro dané období je aplikována
implicitní úroková míra (Krupová, 2017, s. 93). Analogicky je dále účtováno i o přijatých
platbách, kdy v případě zaplacené akontace (8).
Následující účetní případy v tabulce č. 11 jsou uvedeny pro úplnost a pro naznačení
možnosti účtování o dalších položkách v rámci pravidelných měsíčních leasingových
splátek. Těmito dalšími položkami mohou být poskytované servisní služby nebo
podmíněné nájemné, například na výši obratu obchodní jednotky nebo počtu ujetých
kilometrů.
Tabulka č. 11: Schéma u pronajímatele FL podle IAS 17 – měsíčně
Pořadí Popis
1
Provedená platba za pravidelnou splátku – část úmoru
2
Provedená platba za pravidelnou splátku – část úroku
3
Zúčtování realizace výnosového úroku
4
Vystavená faktura za pravidelnou splátku – servisní část
5
Vystavená faktura za podmíněné nájemné
6
Přijatá platba za pravidelnou splátku – servisní část
7
Přijatá platba za podmíněné nájemné
Zdroj: Dvořáková, 2017, s. 133 a vlastní zpracování, 2019
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MD
221
221
384
311
311
221
221

D
311
311
662
602
602
311
311

Účetní případy vztahující se k části úmoru (1) a úroku (2, 3) mají stejnou logiku
jako v případě tabulky č. 10. Analogicky k nim jsou zaúčtovány i položky k servisní části
(4 a 6) i podmíněného nájemného (5 a 7), které vstupují přímo na výnosové výsledkové
účty (602 na D).
Operativní leasing
V případě operativního leasingu zůstává majetek v aktivech pronajímatele
a je k němu

přistupováno

jako

ke

všem

ostatním

aktivům,

včetně

možnosti,

resp. povinnosti ho odpisovat. Leasingové platby jsou účtovány na základě aktuálního
přístupu rovnoměrně po dobu leasingového kontraktu do výnosů pronajímatele. V případě,
že nejsou rovnoměrné v rámci fakturace, tak je potřeba použít účty časového rozlišení
(Dvořáková, 2017, s. 141 – 142).
Účtování tedy odpovídá přístupu, který byl vysvětlen v rámci problematiky
účtování na straně pronajímatele podle ČÚS v kapitole 3.3.2 a principy účtování, které
mohou být aplikovány i zde podle IAS 17, jsou uvedeny v tabulce č. 3 a v tabulce č. 4.
3.4.3 Nájemce
Stejně jako v předchozí podkapitole věnující se pronajímateli je nutné i u nájemce
důsledně odlišit účtování u finančního nebo operativního leasingu. Stejně tak bude
v dalším výkladu abstrahováno od otázek DPH.
Finanční leasing
Nájemce u finančního leasingu zařadí předmět leasingu do aktiv a zároveň přizná
závazek.

Pro

určení

ocenění

použije

nižší

hodnotu

ze

dvou

možností

(Šrámková, 2015, s. 151):
a) reálná hodnota pronajatého aktiva
b) současná hodnota minimálních leasingových plateb (s použitím implicitní
leasingové míry nebo přírůstkové úrokové sazby)
Postup účtování u nájemce v případě finančního leasingu musí být z účetní logiky,
která je v IAS 17 zachována, zrcadlovým způsobem pronajímatele. Proto pro účely
komparace jak s ČÚS, tak i s pronajímatelem bude použita velice podobná tabulka č. 12.
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Tabulka č. 12: Schéma u nájemce FL podle IAS 17 – pořízení
Pořadí Popis
1
Nákup podkladového aktiva – oceněný dle IAS 17 (viz výše)
2
Přijatá faktura za pořízení aktiva (další náklady)
3
Platba přijatých faktur za pořízení aktiva (další náklady)
4
Přijatá faktura za akontaci
5
Zařazení aktiva do majetku
6a
Provedená platba pravidelné splátky – část úmoru
6b
Provedená platba pravidelné splátky – část úroku
7
Provedená platba za akontaci
Zdroj: Dvořáková, 2017, s. 134 a vlastní zpracování, 2019

MD
042
042
321
321
022
321
562
383

D
321
321
221
383
042
221
221
221

Pro najímatele je podkladové aktivum dlouhodobým majetkem a z tohoto důvodu
je účtováno na účty pořízení (1). Stejně tak mohou být pouze pro nájemce s tímto
pořízením spojené nějaké další náklady (2), které je nutné promítnou do pořizovací ceny
při následném zařazení (5). Účetním případem č. 3, kde došlo k zaplacení faktur
za pořízení aktiva, jsou zde myšleny pouze položky související s účetním případem č. 2.
Stejně tak jako u pronajímatele i zde může dojít k účtování o akontaci (4), která
znamená budoucí platební povinnosti (383 D) a zároveň snížení dlouhodobého závazku
(321 MD). Následně může dojít k zařazení majetku do užívání (5). Následují analogické
účetní případy pro první pravidelnou leasingovou splátku, kterou je nutné rozdělit na
položky úmoru (6a) a úroku (6b), dle platného splátkového kalendáře, který si nájemce
vyhotovil dle použité úrokové míry. Posledním účetním případem uvedené v tabulce č. 12
je provedené platba pronajímateli, kdy dojde k zaplacení akontace (7).
Pravidelné měsíční splátky jsou zobrazeny v tabulce č. 13, která obsahuje analogické
účetní případy jako v případě pronajímatele.
Tabulka č. 13: Schéma u nájemce FL podle IAS 17 – měsíčně
Pořadí Popis
1
Provedená platba za pravidelnou splátku – část úmoru
2
Provedená platba za pravidelnou splátku – část úroku
3
Přijatá faktura za pravidelnou splátku – servisní část
4
Přijatá faktura za podmíněné nájemné
5
Provedená platba za pravidelnou splátku – servisní část
6
Provedená platba za podmíněné nájemné
7
Odpis majetku v leasingu
Zdroj: Dvořáková, 2017 a vlastní zpracování, 2019

MD
321
562
518
518
321
321
551

D
221
221
321
321
221
221
082

V měsíčních splátkách jde o účetní analogii, která je naprosto stejná i pro pravidelné
měsíční splátky, včetně účtování o doprovodných servisních službách nebo podmíněném
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nájemném. Zde je nutné aplikovat stejnou účetní logiku z pohledu nájemce, čili použití
účtů 321, 518 namísto těch, které jsou uvedeny v tabulce č. 11. Odlišností je účtování o
nákladovém úroku, kdy je nutné rozdělit pravidelnou platbu na část úmoru (1) a právě
úroku (2), což znamená, že dlouhodobý závazek není snížen ve výši měsíčních splátek, tak
jako v případě pronajímatele (u obou subjektů však byl závazek a pohledávka oceněna
rozdílným způsobem).
Jedinou odlišností v případě nájemce a pravidelného účtování je otázka odpisů
dlouhodobého majetku (7), které je povinen nájemce odpisovat, protože majetek eviduje
ve svých aktivech.
Operativní leasing
U operativního pronájmu u nájemce se jedná také o zrcadlové zobracení stejného
typu leasingu u pronajímatele. Majetek, který je předmětem leasingu, tedy není v zahrnut
v aktivech nájemce a v účetnictví se budou zobrazovat adekvátním způsobem v nákladech
pouze leasingové splátky, opět za předpokladu dodržení akruálního přístupu, tedy
v případě

nerovnoměrnosti

je

nutné

použít

účty

časového

rozlišení

(Dvořáková, 2017, s. 143).
I zde v IAS 17 je tedy aplikován stejný přístup, který byl vysvětlený v kapitole 3.3.3,
kde byly uvedeny principy účtování u nájemce podle českých právních norem. Lze tedy
postupovat stejným způsobem, který je uvedený v tabulce č. 6.

3.5 Leasingy dle IFRS 16
Nový standard IFRS 16, s platností od 1. 1. 2019, nahradil předchozí standard
IAS 17, kterému byla věnována předchozí podkapitola (3.4). Standard vznikal ve
spolupráci IASB a FASB, kdy po kritice způsobů dělení na finanční a operativní leasingy,
bylo jeho cílem vytvoření možnosti reálného rozeznání všech závazků a práv z leasingu,
jak u pronajímatele, tak u nájemce15. Realizovat změnu se však podařilo pouze na straně

15

K hrubému zkreslení bilančních sum docházelo u nájemců v případech operativního leasingu,

kdy nedošlo k vykazování aktiv ani závazků v rozvaze nájemce. Tím došlo k narušení vypovídající
schopnosti účetní závěrky, zejména pak ukazatelů zadluženosti. Především v odvětvích s vysokým procentem
operativních leasingů, kterými byly letecké společnosti nebo maloobchody (Krupová, 2017, s. 7)
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nájemce. U pronajímatele, až na drobné doplnění směřované především na požadavky
zveřejnění, nedošlo k výraznějším změnám a v kontextu účtování zůstávají plně v platnosti
zásady standardu IAS 17 vysvětlené výše (Dvořáková, 2017, s. 146 – 147).
Důležité je zmínit také skutečnost, že aplikace nového IFRS 16 – Leasingy je spojena
(resp. podmíněna) s aplikací mnoha jiných standardů. Jedná se především o IAS 16

-

Pozemky, budovy a zařízení, IAS 40 – Investice do nemovitostí, IAS 36 – Snížení hodnoty,
IAS 2 – Zásoby a především také nového standardu IFRS 15 – Výnosy ze smluv
se zákazníky. Těmto standardům nebude v diplomové práci věnována zvýšená pozornost,
přesto znalost a aplikace jejich pravidel a postupů je nezbytně nutná i pro úspěšné zavedení
a aplikaci IFRS 16.
3.5.1 Charakteristika
Standard vychází z definice: „Smlouva je leasingovou smlouvou, nebo obsahuje
leasing, pokud přináší právo kontrolovat (ovládat) užitky z identifikovaného aktiva
po určitou

dobu

(doba

leasingu

danou

časem

či

výkonem)

za

úhradu“

(Dvořáková, 2017, s. 147). V praxi je velice často běžné, že smlouvy mohou obsahovat
leasing nebo naopak pouze službu. Pro účely účtování a aplikace standardu IFRS 16
je tedy nutné důsledně identifikovat, zda smlouva obsahuje nebo neobsahuje leasing.
Na obrázku č. 3 je pro názornost zachyceno rozhodovací schéma pro zodpovězení
této otázky.
Obrázek č. 3: Schéma rozpoznání leasingu podle IFRS 16

Zdroj: Dvořáková, 2017, s. 151
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Pro další porozumění je třeba vysvětlit jednotlivé pojmy uvedené v definici
a používané také na obrázku č. 3.
Identifikované aktivum
O identifikované aktivum se jedná v případě, že je explicitně nebo implicitně určeno
v leasingové smlouvě (Krupová, 2017, s. 9). Pronajímatel nemá možnost aktivum vyměnit
za jiné. Například u dopravního prostředku je identifikace provedena registrační značkou
(Dvořáková, 2017, s. 147).
Substituční právo – právo na výměnu aktiva
Leasingové smlouvy zpravidla obsahují povinnosti výměny aktiva pro pronajímatele
v případě poruchy. Tato výměna však neznamená, že by se nejednalo o leasing z pohledu
IFRS 16. Substituční možnosti pronajímatele, které by znamenaly, že se nebude jednat
o leasing, jsou dány standardem pouze v případě tzv. podstatného práva pro pronajímatele,
které je určeno následujícími dvěma podmínkami (Dvořáková, 2017, s. 148):
a) pronajímatel může aktivum vyměnit bez možnosti nájemce tuto výměnu ovlivnit
b) pronajímatel by výměnou získal ekonomický užitek
Právo k získání podstatných ekonomických užitků
Pronajímatel v leasingové smlouvě může stanovit omezující podmínky pro nájemce,
které mají plnit ochranou funkci proti neúměrnému opotřebení aktiva (počet ujetých
kilometrů, strojové hodiny, apod.). Nicméně rozhodnutí jak a za jakým účelem
je s aktivem nakládáno, je na straně nájemce, který může změnit typ produktu, který
je vytvářený identifikovaným aktivem, nebo naopak může změnit kdy, kde, kým
a za jakých

okolností

bude

identifikované

aktivum

provozováno

apod.

(Krupová, 2017, s. 9 – 10).
Kombinace (agregace) smluv
Nájemce může leasingové smlouvy sledovat ve svém účetnictví jednotlivě nebo má
možnost je agregovat do celku s podobnými charakteristikami, pouze však za podmínky,
že nedojde k významným odlišnostem v účetních výkazech, které by byly sestaveny podle
individuálního zachycení (Dvořáková, 2017, s. 152).
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Dekompozice smlouvy
Požadavek na dekompozici smlouvy, resp. položek obsažených v leasingových
splátkách vychází z požadavků stanovených v IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky,
kdy je nutné odlišit platby z leasingové podstaty a platby, které souvisí se službami
dodávanými pronajímatelem (Dvořáková, 2017, s. 152).
Nájemce je povinen rozlišit komponenty vztahující se k leasingu a komponenty
na sjednané služby. Pokud není možnost částky za další služby, které jsou obsaženy
v leasingových platbách zjistit, tak je nájemce odhadne na základě co nejlepších
relevantních informací z trhu. Nájemce má možnost se rozhodnout neoddělovat jednotlivé
neleasingové části smlouvy. V takovém případě však musí přiřadit konstantní
část neleasingovým platbám (Dvořáková, 2017, s. 153). Zpravidla se může jednat
o položky vztahující se k poskytování servisních služeb, placení plateb povinného pojištění
odpovědnosti u dopravních prostředků apod.
Doba leasingu
Doba leasingu začíná dnem, kdy pronajímatel začne poskytovat právo k užívání
nájemci, čímž se jedná o zahájení leasingu. Přesto leasingový vztah vzniká zpravidla dříve,
a to okamžikem podpisu leasingové smlouvy nebo dnem, kdy jsou strany vzájemně
povinni plnit povinnosti dané leasingovou smlouvou, s tím že záleží, který z těchto dvou
momentů nastane dříve (Dvořáková, 2017, s. 154).
Doba leasingu je určena nevypověditelnou dobou, která je charakterizována jako
doba, po kterou nemají právo jednostranně ukončit leasing ani pronajímatel ani nájemce
(resp. bez významného penále). Pokud je dostatečně pravděpodobné využití opce
na prodloužení či předčasné ukončení leasingu, tak je opce do doby pronájmu započítaná
také. U pronajímatele je tato doba započítaná vždy (Dvořáková, 2017, s. 154).
Posouzení doby leasingu s pravděpodobnostmi využití opci je provedeno na počátku
leasingového vztahu. Dále je v případě významných událostí, které nebyly pod kontrolou
nájemce

provést

přehodnocení

a

případně

dobu

leasingu

upravit

(Dvořáková, 2017, s. 154 – 155).
Oblast, které není ve standardu věnována pozornost, jsou leasingy na dobu neurčitou.
Z definice uvedené výše by bylo možno soudit, že lze za dobu leasingu považovat
výpovědní dobu, která je určena pro pronajímatele i nájemce. Zpravidla tato doba bývá
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však kratší než jeden rok a v tom případě by se o leasing vykazovaný podle IFRS 16
nemělo vůbec jednat (viz výjimky z IFRS 16 uvedené dále). V praxi by se nejčastěji
jednalo o nájemní smlouvy (Krupová, 2017, s. 30 – 31).
Přesto lze předpokládat, že účelem standardu nebylo vykazování těchto smluv
opomenout, a proto by se mělo postupovat dle zásad tzv. „běžné praxe“, ze které by byla
doba leasingu odvozena na základě minulých zkušeností, dobou životnosti aktiva nebo
podle postupu ostatních subjektů na trhu. Vzhledem k tomu, že platnost standardu je velmi
čerstvá, tak nelze na tuto problematiku jednoznačně odpovědět a lze tedy očekávat vydání
interpretací ze strany IASB (Krupová, 2017, s. 30 – 31).
3.5.2 Pronajímatel
Jak bylo uvedeno výše, tak IFRS 16 pro účetnictví pronajímatele neznamená žádné
velké změny oproti standardu IAS 17, který byl popsán v předcházející kapitole.
Proto bude na principy účtování a metodiku odkázáno na kapitoly 3.4.1 a 3.4.2.
Jedinou větší změnou pro pronajímatele, která je obsažena v IFRS 16 jsou povinnosti
v případě zveřejnění u finančního leasingu, kdy musí zveřejnit zisk nebo ztrátu z prodeje,
výši úroků z leasingu a příjem z variabilních leasingových plateb. Dále je povinen zveřejnit
veškeré leasingové aktivity, způsoby řízení rizik nebo analýzu pohledávek z leasingu
s časovým rozdělením (Dvořáková, 2017, s. 164).
3.5.3 Nájemce
Naproti tomu na straně nájemce znamená nový standard IFRS 16 výrazně odlišný
způsob účtování. Pro aplikaci však existují dvě výjimky, na které se standard nevztahuje:
a) Krátkodobé leasingy – kratší než 12 měsíců
b) Leasingy nevýznamné hodnoty – hodnota je určena na absolutní bázi, která
nezohledňuje velikost účetní jednotky. Posuzuje se cena nového aktiva
i v případech, že předmětem leasingu je aktivum použité. Tuto podmínku nelze
uplatnit na automobily. Nominální hodnotu významnosti standard přímo
neurčuje. Lze však vycházet z důvodové zprávy IASB vydané v roce
2015 k IFRS 16, kde je hodnota 5 000 USD (Krupová, 2017, s. 24).
Podstatou účtování u nájemce je skutečnost, že byla zrušena terminologie
na rozlišování finančního a operativního leasingu. Účetní jednotka na základě posouzení
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je povinna rozhodnout, zda se o leasing jedná či nikoliv a zda tedy bude podle IFRS 16
účtovat či nikoliv. Nájemce je tedy k zahájení leasingu povinen rozpoznat právo k užívání
identifikovaného aktiva a toto právo vykázat ve svých aktivech. Stejně tak je však nucen
identifikovat závazek z leasingu vykazovaný v rozvaze (Dvořáková, 2017, s. 155).
Na obrázku č. 4 jsou tyto změny oproti IAS 17 přehledně znázorněny.
Obrázek č. 4: Schéma rozdílů mezi IAS 17 a IFRS 16 v rozvaze

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 dle IFRS Foundation (2018e)
Oproti IAS 17, kde byly položky leasingu v případě operativního pronájmu
evidovány v podrozvahové evidenci, je z obrázku č. 4 zřejmá změna v IFRS 16 a přesun
všech leasingových položek do rozvahové evidence nájemce.
Ocenění závazku z leasingu (Liabilities)
Ocenění závazku z leasingu na straně nájemce je ve výši současné hodnoty
budoucích leasingových plateb, které jsou diskontovány pomocí implicitní úrokové míry
(je-li známa) nebo pomocí přírůstkové úrokové míry (viz kapitola 3.4.1). Budoucí
leasingové platby zahrnují nejenom fixní platby (snížené o pobídky), ale také variabilní
platby závislé na indexech či mírách, platbu zaručené zbytkové hodnoty, hodnotu kupní
opce (je-li pravděpodobné její využít) a také případné platby penále za ukončení smlouvy
(je-li to pravděpodobné) (Dvořáková, 2017, s 156).
V kontextu praktické části je zde důležité upozornit také na faktor tzv. variabilních
plateb s fixní podstatou, kdy běžné variabilní platby do ocenění závazku nevstupují. Jednáli se ale o variabilitu plateb, která je v podstatě nevyhnutelná či vysoce pravděpodobná,
tak je na ní nahlíženo jako na platbu fixní a je nutné jí zahrnout do výpočtu a ocenění
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závazku z leasingu. Jedná se zde i o takové variabilní platby, jejíž výše se ustálí po čase
na určité výši (Dvořáková, 2017, s. 156 – 157).
Závazek z leasingu je v pravidelných splátkách snižován o hodnotou provedené
leasingové platby, avšak zároveň i zvyšován o související úrok dle splátkové kalendáře,
který si vyhotoví nájemce (Krupová, 2017, s. 39).
Ocenění práva k užívání (Assets)
Jedná se o současnou hodnotu závazku z leasingu, která je snížená o leasingové
pobídky a zároveň zvýšena o počáteční přímé náklady uhrazené nájemcem. Hodnota práva
k užívání je dále zvýšena o pořizovací náklady hrazené nájemcem (instalace výrobní linky,
úprava identifikované aktiva, apod.). Do ocenění práva k užívání je také nutné zahrnout
odhadnutou položku nákladů na demontáž aktiva, rekultivaci prostoru a jiné položky
(Dvořáková, 2017, s. 157).
Právo k užívání vzhledem k tomu, že se jedná o součást aktiv účetní jednotky,
je předmětem odpisování. Doba odpisování je určena na základě životnosti aktiva nebo
trvání leasingového kontraktu podle toho, která je kratší. V případě, že po skončení
leasingu dojde k odkoupení aktiva nájemcem, tak je doba odpisování vždy doba
použitelnosti (Krupová, 2017, s. 39).
Na obrázku č. 5 je přehledně znázorněný rozdíl mezi IAS 17 a IFRS 16 na výkaz
zisku a ztráty a tím na výsledek hospodaření účetní jednotky.
Obrázek č. 5: Schéma rozdílů mezi IAS 17 a IFRS 16 ve výkazu zisku a ztráty

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 dle IFRS Foundation (2018e)
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Z obrázku č. 5 jsou zřejmé skutečnosti již v předchozím výkladu jednou zmíněné.
V účetnictví podle IFRS 16 se leasingové splátky objeví jako snížení dlouhodobého
závazku a jako nákladový úrok na straně nájemce. Vzhledem k faktu, že leasing je oceněn
hodnotou práva k užívání figurující v aktivech účetní jednotky (viz obrázek č. 4), tak se ve
výkazu zisku a ztráty objeví také příslušné odpisy tohoto aktiva.
Z výše uvedeného obrázku č. 5 je zřejmý dopad na finanční ukazatele, které jsou
subjekty na trhu používány pro komparativní účely, a to jsou jednotlivé úrovně zisku:
a) EBITDA – zkratka z anglického názvu „earnings before interest, taxes,
depreciation and amortization“. V českém prostředí běžně překládám jako
„zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací“. Ukazatel je často používaný
na mezinárodním trhu z důvodu eliminace daňových i úrokových specifik
jednotlivých trhů. Tento ukazatel vlivem implementace IFRS 16 vzroste, protože
dojde ke snížení operativních nákladů.
b) EBIT – zkratka z anglického názvu „earnings before interest and taxes“.
V českém prostředí běžně překládán jako „zisk před zdaněním a úroky“.
Z pohledu IFRS 16 dojde i zde ke zvýšení tohoto ukazatele, avšak již z vlivů
vyplývajících z implementace nového standardu již EBIT zahrnuje výši odpisů.
c) EBT – zkratka z anglického názvu „earnings before taxes“. V českém prostředí
běžně překládán jako „zisk před zdaněním“. Implementace IFRS 16 nebude mít
na výši tohoto ukazatele žádný vliv, protože dojde k absorbování jednotlivých
vlivů (odpisy, úroky) již nad úrovní EBT.
Následující údaje v tabulce č. 13 zobrazují zjednodušené schéma účtování na straně
nájemce podle IFRS 16 v době zahájení leasingového vztahu s pronajímatelem. Pro účely
komparace jsou uvedeny co nejvíce podobné účetní případy.
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Tabulka č. 14: Schéma u nájemce podle IFRS 16 – pořízení
Pořadí Popis
1
Účtování práva k užívání a dlouhodobého závazku (vznik)
2
Další náklady spojené s pořízením aktiva
3
Platba přijatých faktur za pořízení aktiva
4
Přijatá faktura za akontaci
5
Zařazení práva k užívání do majetku (celková částka)
6a
Provedená platba za pravidelnou splátku – část úmoru
6b
Provedená platba za pravidelnou splátku – část úroku
7
Provedená platba za akontaci
8
Odpis práva k užívání podkladového aktiva
Zdroj: Krupová, 2017 a vlastní zpracování, 2019
Při vzniku leasingu

jsou

MD
042
042
321
321
022
321
562
383
551

D
321
321
221
383
042
221
221
221
082

na základě splátkového kalendáře obdrženého

od pronajímatele na straně nájemce zjištěny všechny budoucí leasingové platby, které jsou
následně pomocí dostupné úrokové míry diskontovány na současnou hodnotu. Vypočítaná
částka je následně zaúčtována jako pořízení aktiva (práva k užívání) a jako zvýšení
dlouhodobého závazku z leasingu (1). Na straně nájemce mohou nastat další náklady
spojené s pořízením identifikovaného aktiva a jeho uvedením do provozu, které vstupují
také do oceněného práva k užívání, resp. ceny aktiva (2). Poté dojde k vyrovnání položek
vícenákladů (3). V případě, že je v leasingovém vztahu akontace, tak je nutné její
zúčtování (4) jako snížení hodnoty dlouhodobého závazku a zvýšení položky budoucích
plateb. Následně dojde k zařazení do majetku (5).
Pronajímatel následně podle splátkového kalendáře vyžaduje první pravidelnou
splátkou (6), která musí být na straně nájemce rozdělena na účtování o tzv. úmoru, tedy
snížení dlouhodobého závazku a na hodnotu úroku (6a), který byl vypočítán dle
splátkového kalendáře na straně nájemce podle příslušné úrokové míry (proporce mezi
úmorem a úrokem je v každé splátce rozdílná).
Následuje provedení fyzické finanční platby (7), které znamenají odliv finančních
prostředků z účetní jednotky a zároveň vypořádání účtu budoucích plateb. Důležitou
změnou oproti ostatním přístupům je poslední účetní případ (9), kdy nájemce na své straně
oceněné právo k užívání musí podle příslušného kalendáře odpisovat.
V dalších účetních periodách budou dále opakovány stejným způsobem případy
č. 6 a 8 z tabulky č. 13. Pokud by byla fakturována ze strany nájemce kdykoliv podmíněná
položka leasingu například v závislosti na ujetých kilometrech nebo výši tržeb obchodní
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jednotky, tak dojde k zaúčtování na výsledkové účty přímo do období, se kterým věcně
a časově souvisí.
Přechod na nový standard
Standard nabývá účinnosti k 1. 1. 2019 a účetní jednotky mohou při přechodu
z IAS 17 využít plný retrospektivní přístup, který by znamenal úpravu ve všech
srovnávacích výkazech a účetních období, které se v těchto výkazech objevují. Vzhledem
k pracnosti tohoto přístupu lze předpokládat, že nebude v praxi příliš využíván
(Krupová, 2017, s. 85).
Účetní jednotky mohou využít také modifikovaný retrospektivní přístup, který
znamená ponechat všechny finanční leasingy v nezměněné podobě, protože již v rozvaze
(aktivech) nájemce byly účtovány i v IAS 17. U „dříve“ operativních pronájmů stanoví
pro nájemce povinnost k 1. 1. 2019 ocenit právo k užívání a dlouhodobé závazky
a zahrnout je do rozvahových položek, tak jak bylo uvedeno výše (Krupová, 2017, s. 85).

3.6 Vlivy na účetní výkazy
V této kapitole je uvedený stručný přehled vlivů jednotlivých účetních přístupů
na účetní výkazy pronajímatele a nájemce. Zároveň v každé níže uvedené podkapitole
bude stručný souhrn vlivů na rozvahu, cash flow a výkaz zisku a ztráty z pohledu ČÚS,
IAS 17 a IFRS 16.
3.6.1 Pronajímatel
Pronajímatelem je leasingová společnost, která nájemci poskytuje podkladové
aktivum.
Rozvaha
V případě českých účetních předpisů je na straně pronajímatele majetek vždy uveden
v rozvaze a účetní jednotka ho musí odpisovat. Zároveň je pomocí rozvahových účtů
využíváno časové rozlišení výnosů.
V případě IAS 17 je nutné rozdělení leasingů, kdy u operativního leasingu
je podobný postup jako v případě ČÚS. Oproti tomu v případě finančního leasingu
pronajímatel neeviduje majetek ve svých aktivech a v rozvaze se objevuje pouze
dlouhodobá pohledávka a na účtech časového rozlišení nerealizovaný výnosový úrok.

58

Vzhledem k faktu, že IFRS 16 u pronajímatele nepřinesl významné změny,
tak je efekt stejný jako u IAS 17 popsaný výše.
Cash flow
V případě českých účetních předpisů je finanční tok záporně ovlivněný nákupem
podkladového aktiva od dodavatele, který je kompenzován kladným vlivem v podobě
a hodnotě pravidelných měsíčních splátek, resp. hodnotou odkupní ceny na konci
finančního leasingu.
Stejné efekty jsou u IAS 17 i u IFRS 16, protože u výkazu cash flow jde o skutečný
a fyzický tok peněžních prostředků a účetní pohled by tyto hodnoty neměl ovlivnit.
Výkaz zisku a ztráty
Z pohledu českých účetních předpisů je realizovaný zisk ve výšce leasingových
plateb (výnosy), které jsou kompenzovány hodnotou pravidelného měsíčního odpisu
zařazeného majetku (náklady).
U IAS 17 je opět nutný pohled na konkrétní typ leasingového kontraktu,
kdy v případě operativního leasingu jsou efekty a způsoby stejné jako u ČÚS. Naproti
tomu u finančního leasingu je realizovaný zisk prostřednictvím výnosových úroků podle
splátkového kalendáře, který je odvozený z ocenění dlouhodobé pohledávky.
Stejně jako v případě rozvahy i zde u přístupu podle standardu IFRS 16,
který nepřinesl u pronajímatele výrazné rozdíly, jsou efekty stejné jako u IAS 17.
3.6.2 Nájemce
Nájemcem je společnost, která využívá výhody podkladového aktiva.
Rozvaha
U českých účetních předpisů se majitelem nájemce nestává nikdy a na svých
rozvahových účtech eviduje pouze časové rozlišení nákladových položek z titulu
pravidelných leasingových splátek.
Z pohledu IAS 17 a operativního leasingu je přístup podobný jako u ČÚS,
ale u finančního leasingu dochází k tomu, že nájemce je povinen zařadit majetek do svých
aktiv na účet dlouhodobého majetku a řádně ho následně odpisovat. Proti majetku eviduje
na rozvahových účtech také v příslušné částce dlouhodobý závazek.

59

V případech IFRS 16 u nájemce je evidence velmi podobná jako u finančního
leasingu podle IAS 17, kdy dochází k ocenění aktiv podle leasingových splátek u všech
leasingových kontraktů. Příslušné aktivum nazývané jako právo k užívání je následně
povinnost odpisovat a účtovat proti tomu i pasivní rozvahovou položku dlouhodobého
závazku.
Cash flow
Jak bylo uvedeno v případě pronajímatele, tak i zde na úroveň peněžních toků nemá
účetní pohled vykazování vliv, protože se jedná o skutečné fyzické pohyby finančních
prostředků, které jsou ovlivněny stejnými skutečnostmi jako v případě pronajímatele, tedy
pravidelnými leasingovými splátkami nebo případně i hodnotou odkupní ceny v případě
převedení na konci leasingu na nájemce.
Výkaz zisku a ztráty
Podle českých účetních předpisů jsou u nájemce položky ovlivňující výsledek
hospodaření ve výši pravidelných leasingových splátek.
V případě přístupu IAS 17 a operativního leasingu se jedná o stejné vlivy
na výsledek hospodaření jako v případě ČÚS. U finančního leasingu je rozdílný přístup
vycházející z podstaty toho, že nájemce musí oceněné aktivum odpisovat (551 na MD)
a zároveň podle splátkového kalendáře realizuje nákladové úroky.
Stejný efekt jako v případě IAS 17 a finančního leasingu lze pozorovat u přístupu
účetního vykazování podle IFRS 16, tedy realizaci pravidelných odpisů majetku
(práva k užívání) a nákladových úroků.
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4 Vlastní práce
V následujících kapitolách čtvrté části diplomové práce je stručně charakterizována
konkrétní účetní jednotka, kde jsou demonstrovány největší vlivy vyplývající
z implementace nového standardu IFRS 16. Vycházeno je z praktických případů,
se kterými je možnost se setkat v organizaci, která působí na trhu, kde je velmi časté
využívání především operativních leasingů. Jsou zde prakticky popsány postupy výpočtu
v reprezentativním příkladu a je uvedeno příslušné účtování, kde je navázáno na kapitoly
z třetí části diplomové práce, tedy případy dle ČÚS, IAS 17 i IFRS 16. Kapitola
je ukončena analýzou projektu aplikace IFRS 16 v účetní jednotce a pohledem na externí
a interní přístup.

4.1 Charakteristika účetní jednotky
Organizace ABC Czech Republic, s. r. o. (dále jen ABC, Organizace nebo účetní
jednotka) působí na českém trhu již od počátku 90. let minulého století. Hlavním
předmětem podnikání Organizace je dovoz, prodej a opravy nákladních automobilů
a autobusů. Švédská mateřská společnost je nejenom prodejcem, ale také přímým
výrobcem nákladních automobilů i autobusů, jejímž jediným oficiálním a autorizovaným
importérem na českém trhu je právě ABC.
4.1.1 Obchodní model ABC
Vzhledem k celosvětovému působení je zřízena mateřskou společností oficiální
importérská síť, kde ABC působí na trhu nejenom v ČR, ale také na Slovensku
a v Maďarsku, tedy v regionu Střední Evropy, kdy v interním prostředí Organizace
je užíváno zkratky CER z anglického „Central European Region”. Organizační schéma
však plně koresponduje s národním rozdělení a jsou zřizovány samostatné právnické osoby
pro každou zemi zvlášť.
Národní importér následně spolupracuje s místními dealery, kteří zajišťují přímý
kontakt s koncovým zákazníkem. Interní pravidla připouští zřizování vlastních dealerství
v rámci organizace importéra nebo spolupráce s externími dealery, kteří však musí
splňovat interní předpisy Organizace, pro možnosti spolupráce a udělení akreditace
ze strany importéra. Těmito předpisy mohou být myšleny technologické postupy nebo
vizuální podoba servisních středisek apod.
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Jednotlivé dealerství zřizují vlastní servisní síť, kde je zprostředkováván přímý
kontakt se zákazníkem, který využívá kteroukoli část z produktového portfolia (viz dále).
Na následujícím obrázku č. 6 je zobrazené zjednodušené schéma vycházejícího
z předchozího popisu.
Obrázek č. 6: Schéma organizační struktury ABC

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů ABC, 2019
V obrázku č. 6 je naznačeno rozdělení kompetencí na jednotlivé trhy po celém světě,
kdy na schématu jsou vybrány pouze ilustrativně nejenom region CER, ale i dva nejbližší,
kterými jsou německý a polský trh. Zodpovědnost pro CER je řízena centrálou z Prahy,
která je z větší části integrována do právnické osoby ABC Czech Republic, s. r. o.
Dále jsou zřizovány pro region další dvě právnické osoby. Na trhu v ČR importér
spolupracuje se dvěma vlastními dealery a dvěma nezávislými dealery.
Na obrázku č. 7 je zobrazeno na mapě ČR rozmístění jednotlivých servisních
středisek všech dealerství, která jsou uvedena na obrázku č. 6 modrou barvou
pod společností ABC Czech Republic, s. r. o.
Obrázek č. 7: Servisní střediska ABC v ČR

Zdroj: internetové stránky ABC, 2018
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Dealerství Čechy má sídlo v Praze a zřizuje celkem šest servisních pracovišť.
Obchodní místo pro jiné než servisní požadavky zákazníků je primárně zřízeno pouze
v sídle dealerství v Praze. Ostatní lokality jsou tedy Modletice, České Budějovice,
Strakonice, Ústí nad Labem a Mnichovo Hradiště.
Dealerství Morava má sídlo v Brně a zřizuje celkem šest servisních pracovišť.
Obchodní místo pro jiné než servisní požadavky zákazníků je zřízeno pouze v Brně
a v Paskově. Ostatní lokality jsou Třanovice, Olomouc, Vizovice a Jihlava.
První nezávislý dealer má své sídlo v Plzni a zřizuje servisní místa dále ještě
v Chebu, Chomutově a Domažlicích. Druhý nezávislý dealer sídlí v Jičíně a navíc zřizuje
ještě servisní místo v Pardubicích. Spolupráce s nezávislými dealery je řízena v režimu
klasických dodavatelsko-odběratelských vztahů a pro účely této práce není třeba se těmito
subjekty dále zabývat.
4.1.2 Produktové portfolio ABC
Společnost ABC vykazuje příjmy ze dvou hlavních zdrojů, kterým je nejprve prodej
nových nákladních vozidel, autobusů, motorů (včetně velkých UPC jednotek) a použitých
nákladních

vozidel.

Druhým

hlavním

zdroje

je

poskytování

Na obrázku č. 8 je stručně naznačena produktová struktura společnosti ABC.
Obrázek č. 8: Produktová struktura ABC s procentním rozdělením příjmů

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů ABC, 2019
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služeb.

Ze struktury příjmů z obrázku č. 8 je zřejmé, že největším segmentem je obchod
spojený s prodejem vozidel, který je na celkových příjmech zastoupen z téměř 80 %.
Největší zastoupení v segmentu prodeje velkých nákladních vozidel má obchod s novými
a použitými auty. Ostatní segmenty jsou pro společnost doplňkové nebo je v nich aktivní
z důvodů dobrého image na trhu nebo dobrých referencí (například trh nových a použitých
autobusů).
Zvláštní položkou jsou aktivity v oblasti půjčování velkých nákladních automobilů,
kde společnost nerealizuje tak vysoké procento tržeb a v konečném důsledku ani obchodní
marže, ale využívá potenciál tohoto produktu pro získání pevnějšího, trvalejšího nebo
referenčního vztahu s koncovým zákazníkem.
Na obrázku č. 8 v zobrazeném rozdělení příjmů není však zahrnuta obchodní marže
jednotlivých segmentů. Z důvodu uchování citlivosti údajů pro Společnost ABC bude
pro účely diplomové práce dostatečná informace, že výrazně více než polovinu realizované
obchodní marže je možné dosáhnout z poskytování služeb, které se však na celkových
příjmech společnosti podílí přibližně 20 %.
Největší položkou v oblasti poskytování služeb je prodej nových náhradních dílů,
který se realizuje přímým prodejem konečnému zákazníkovi nebo prostřednictvím
servisních prací přímo v dílnách dealera, kde jsou v rámci servisních zakázek používány,
resp. prodávány také náhradní díly.
Samotné servisní zakázky se podílí na celkových příjmech z poskytovaných služeb
přibližně stejnou mírou jako externí fakturace ze servisních smluv. Těmito smlouvami
je myšlen obchodní model produktu, kde konečný zákazník platí pravidelnou, zpravidla
měsíční platbu a v případě potřeby periodické údržby vozidla nebo náhlé události není
vystaven povinnosti žádné platby za servisní práce a náhradní díly.

4.2 Přístupy v problematice leasingu ve společnosti ABC
V návaznosti na kapitoly věnované teoretickým východiskům je nutné zaměřit
pozornost na oba dva pohledy v problematice leasingů i z pohledu společnosti ABC,
tedy jak na stranu pronajímatele, tak i na stranu nájemce. Aktuálně je nejběžnější
využívání leasingů formou operativního leasingu v pozici nájemce, především pro zajištění
firemního vozového parku pro zaměstnance společnosti. Avšak v budoucnu je vysoká
pravděpodobnost, že se ABC může dostat do pozice pronajímatele. ABC je aktuálně
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v procesu renovování stávajících nebo přesunu a výstavby nových nemovitostí,
pro zajištění poskytování servisních možností zákazníkům. Vzhledem k živostnosti
nemovitostí a k možnosti variabilního i alternativního využití volných prostor lze tedy
s vysokou pravděpodobností předpokládat, že ABC v budoucnu pronajme prostory jinému
externímu subjektu a tím se dostane do potencionální pozice pronajímatele a vznikne
tak povinnost vykazovat leasingy podle IFRS 16.
Z výše uvedených předpokladů je vycházeno v následujících podkapitolách, kde jsou
zobrazeny na modelovém příkladu postupy, které musí ABC plnit pro účely vykazování
podle ČÚS a dále podle IAS 17 do konce roku 2018 a následně od implementace i podle
IFRS 16 od 1. ledna 2019. Pro úplnost výkladu a možných scénářů je uvažováno
jak o finančním, tak i o operativním leasingu.
4.2.1 Zadání modelového příkladu
Ve všech uvažovaných příkladech a postupech uvedených v kapitole 4.2
je vycházeno z níže uvedeného zadání modelového příkladu, kde je uvažováno o pronájmu
firemního vozidla Volkswagen Passat Variant, 2.0 TDI, 140 kW, s automatickou
převodovkou DSG7, ve výbavě Highline s další doplňkovou výbavou. Pro účely
komparace a úplnosti je při pohledu pronajímatele vycházeno ze stejného zadání
(uvedeného v tabulce č. 15) s tím, že v případě budoucí potřeby je možnost použít
analogicky principy ve společnosti ABC i na jiná předmětná aktiva.
Tabulka č. 15: Zadání modelového příkladu pronájmu vozu VW Passat Variant
#
Slovní popis
Číselné zadání
1
Zahájení leasingu
31. 01. 2019
2
Ukončení leasingu
30. 01. 2021
3
Doba leasingu v měsících (2 roky)
24
4
Tržní cena pronajatého aktiva
1 200 000 Kč
5
Další náklady spojené s nákupem aktiva
85 000 Kč
6
Akontace na začátku leasingu
120 000 Kč
7
Pravidelná měsíční splátka
22 000 Kč
8
Počet let odpisování
5
9
Implicitní úroková míra (p. a.)
9,47 %
10
Výše měsíčního odpisu
21 417 Kč
11
Výše akruálního měsíčního výnosu
27 000 Kč
V případě finančního leasingu
12
Datum případného odkupu
31. 01. 2021
13
Odkupní hodnota po konci leasingu
850 000 Kč
Zdroj: vlastní zpracování, 2019
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Leasingová smlouva ze zadání tabulky č. 15 je pro účely reprezentativního
modelového příkladu sjednána od 31. ledna 2019 do 30. ledna 2021, tedy na 2 roky,
čili 24 měsíců. Tržní cena podkladového aktiva je ve výši 1 200 000 Kč s tím, že účetní
jednotka má s pořízením tohoto služebního vozu spojené další vícenáklady ve výši
85 000 Kč, těmi může být myšleno lakování ve firemních barvách, vybavení
GPS lokátorem, apod. V leasingové smlouvě je stanovena povinnost první zvýšené platby,
tzv. akontace, ve výši 120 000 Kč s tím, že další měsíční platby jsou stanoveny
na 22 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o osobní automobil, tak dle platných účetních
předpisů je doba odpisování stanovena účetní jednotkou na 5 let. Pro účely diplomové
práce je uvažováno, že je známá pro pronajímatele i nájemce přesná výše implicitní
úrokové míry, která má hodnotu 9,47 % p. a. V případě finančního leasingu dojde
k odkoupení ze strany nájemce 31. ledna 2021 za 850 000 Kč.
V řádku č. 10 tabulky č. 15 je uvedena hodnota měsíčního odpisu ve výši 21 417 Kč,
která byla vypočítána na základě výše pořizovací ceny, která je součtem ceny pořízení
a dalších vícenákladů, a následně alikvotně rozpočítána na dobu odpisování, tedy na 5 let.

V řádku č. 11 tabulky č. 15 je uvedena hodnota měsíčního akruálního výnosu ve výši
27 000 Kč, která byla stanovena na základě součtu pravidelných leasingových splátek
po dobu trvání kontraktu a výše akontace.

4.2.2 Současný stav z pohledu ČÚS – ABC jako pronajímatel
V rámci kapitoly je uvažováno o situaci, že je smlouva charakterizována jako
finanční leasing. Odlišnosti plynoucí ze skutečnosti, kde by se jednalo o operativní
leasing, jsou zmíněny v rámci dalšího výkladu v závěru kapitoly, protože jak bylo uvedeno
v teoretické části práce v kapitole 3.3, tak v úpravě podle ČÚS se u finančního
a operativního leasingu příliš odlišností neobjevuje.
V tabulce č. 16 je vycházeno ze zadání z předchozí kapitoly. Dále jsou v ní uvedeny
účetní případy a hodnoty agregované do součtových řádků za jednotlivé roky s uvedením
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daného účtování. V případě prvního a posledního měsíce kontraktu se však účtování liší,
proto jsou uvedeny zvlášť.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tabulka č. 16: ABC jako pronajímatel dle ČÚS – finanční leasing VW Passat
Popis účetního případu
Datum
Částka MD D
Cash flow
FP za nový automobil
01. 01. 19 1 200 000 042 321
FP za vícenáklady s pořízením
01. 01. 19
85 000 042 321
Platba faktur přijatých (FP)
31. 01. 19 1 285 000 321 221 -1 285 000
Zařazení automobilu do majetku 31. 01. 19 1 285 000 022 042
Faktura vydaná (FV) za akontaci 31. 01. 19
120 000 311 384
Platba splátky dle spl. kalendáře 31. 01. 19
22 000 221 384
22 000
Odpis automobilu
(2-12). 19
235 583 551 082
Platba splátky dle spl. kalendáře (2-12). 19
362 000 221 384
362 000
Zúčtování alikvotních výnosů
(2-12). 19
297 000 384 602
Odpis automobilu
(1-12). 20
257 000 551 082
Platba splátky dle spl. kalendáře (1-12). 20
264 000 221 384
362 000
Zúčtování alikvotních výnosů
(1-12). 20
324 000 384 602
Odpis automobilu
30. 01. 21
21 417 551 082
Zúčtování alikvotních výnosů
30. 01. 21
27 000 384 602
Odpis zůstatkové ceny vozu
31. 01. 21
771 000 541 082
Vyřazení prod. vozu z majetku
31. 01. 21 1 285 000 082 022
FV za prodej vozu
31. 01. 21
850 000 311 641
Platba faktury vydané (FV)
28. 02. 21
850 000 221 311
850 000
Zdroj: vlastní zpracování, 2019

P&L16

-235 583
297 000
-257 000
324 000
-21 417
27 000
-771 000
850 000

Společnost ABC nakoupí u externího dodavatele nový vůz VW Passat Variant
za 1 200 000 Kč (1). S tímto pořízením jsou spojeny další faktury přijaté (FP) v celkové
hodnotě 85 000 Kč (2). V obou případech je účtováno o zvýšení závazku (321 D) proti
zvýšení položky pořízení DHM (042 MD). Následují dvě platby dodavatelských faktur
v celkové hodnotě 1 285 000 Kč (3), kdy je dojde k vyrovnání balance na účtu Dodavatelů
(321 MD) a zároveň k vydání peněz (221 D). Třetí účetní případ je v tabulce č. 16
zaznamenán se záporným pohybem ve výkazu Cash flow.
V následujícím účetním případu dojde k zařazení pořízeného automobilu do majetku
společnosti ABC v celkové výši, která je na účtu pořízení (042), čímž dojde k jeho
vyrovnání a zároveň se tato balance 1 285 000 Kč vykáže jako zvýšení dlouhodobých aktiv
na účtu 022 (4).

16

P&L neboli „profit and loss“, používané ve smyslu pohybů ve výkazu zisku a ztráty.
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Ze strany pronajímatele dojde následně k vystavení faktury (FV) na zvýšenou první
splátku, tzv. akontaci (5), kde je účtováno o zvýšení pohledávky (311 MD) proti účtu
časového rozlišení (384 D). Stejně tak je ze strany ABC vystaven splátkový kalendář
s harmonogramem pravidelných měsíčních splátek ve výši 22 000 Kč (6), podle kterého
je i zúčtována první přijatá platba jako přijetí peněžních prostředků (221 MD) a zároveň
zvýšení balance na účtu časového rozlišení (384 D). V tabulce č. 16 je také tento kladný
pohyb v Cash flow společnosti ABC zanesen v částce přijaté měsíční platby.
V oranžově označených řádcích účetních případů č. 7, 8 a 9 je zobrazeno účtování,
které je měsíčně opakující se pro zbytek roku 2019. V sedmém účetním případu
je účtováno po zbytek roku o pravidelném odpisu. Vzhledem k tomu, že je majetek
odpisován od následujícího měsíce po měsíci zařazení, tak pro rok 2019 náleží
11 pravidelných odpisů v částce 21 417 Kč (viz výše), což znamená celkovou částku
po zaokrouhlení 235 583 Kč (7), která je účtována jako zvýšení odpisových nákladů
(551 MD) a souvztažně jako zvýšení oprávek dlouhodobého majetku (082 D).
Vzhledem k účtování na výsledkovém účtu odpisů je v tabulce č. 16 zanesený tento pohyb
jako záporný vliv ve výkazu zisku a ztráty.
ABC dále v každém měsíci obdrží pravidelnou měsíční platbu od nájemce (8), což
znamená zvýšení peněžních prostředků (221 MD) a zároveň zvýšení balance účtů
časového rozlišení (384 D), stejně jako v případě první měsíční platby (6). V oranžově
označeném řádku č. 8 tabulky č. 16 je k 11 pravidelným splátkám ve výši 22 000 Kč navíc
připočítána přijatá platba na zvýšenou první splátku ve výši 120 000 Kč. Z tohoto důvodu
je v tabulce znázorněný kladný vliv v cash flow v hodnotě 362 000 Kč.
Devátý účetní případ je poslední měsíčně se opakující, a tím je zúčtování akruální
výše výnosu (dle výše), čímž dojde ke snížení balance účtů časového rozlišení (384 MD)
se souvztažným zápisem zvýšení výnosového účtu (602 D), který znamená i kladný efekt
pro výkaz zisku a ztráty ve výši 297 000 Kč, protože v roce 2019 je účtováno, stejně jako
v případě odpisů, pouze o 11 měsících.
V zeleně označených řádcích účetních případů č. 10, 11 a 12 je postupováno stejným
způsobem, který byl popsán v předchozích odstavcích pouze s těmi rozdíly, že
v jednotlivých případech je účtováno o částkách pro celý rok, tedy pro 12 měsíců. Proto je
výše odpisu 12 x 21 417 Kč ≐ 257 000 Kč, výše přijatých plateb 12 x 22 000 Kč =
264 000 Kč a výše časově rozlišeného výnosu 12 x 27 000 Kč = 324 000 Kč.
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Účetní případy 13 – 17 jsou zúčtovány poslední měsíc na konci leasingové smlouvy,
tedy v lednu 2021. V posledním měsíci musí být zúčtovaný také poslední odpis (13)
a časově rozlišený výnos (14) stejným způsobem jako v předchozích měsících. Po těchto
případech však musí dojít k operacím souvisejících s následným vyřazením automobilu
z majetku společnosti ABC, kdy je nejprve účtováno o odpisu zbývající zůstatkové ceny
(541 MD) zcela neodepsaného automobilu (15). Částka 771 000 Kč je výsledem následně
uvedeného výpočtu, kde je vycházeno z původní ceny zařazení majetku do aktiv
společnosti ABC a následného odečtení všech dříve zaúčtovaných odpisů.

Díky účetnímu případu č. 15, kde byla účtována částka 771 000 Kč na účet oprávek
(082 D) došlo k situaci, že může být zúčtováno vyřazení automobilu z majetku společnosti
ABC zápisem uvedených v účetním případu č. 16, díky kterému dojde k vyrovnání balance
účtů 022 a zároveň 082.
Vzhledem k předpokladu finančního leasingu dojde k účtování v posledních dvou
případech, které souvisí s vystavenou fakturou (17) v prodejní částce za 850 000 Kč
na konci měsíce ledna, s převedením peněz na účet společnosti ABC (18) v následujícím
měsíci a tím uzavření celého účtování o tomto leasingovém kontraktu.
Shrnutí účetních případů pomocí obratové předvahy je uvedeno v tabulce č. 17,
kde jsou přehledně znázorněny výše popsané vyrovnání jednotlivých účtů. Oranžovým
podkreslením jsou odlišeny rozvahové účty. Zeleným podkreslením jsou odlišeny účty
vstupující do výsledku hospodaření. Tabulka zobrazuje hodnoty počátečních zůstatků (dále
PZ), obraty na straně MD (kladně), obraty na straně D (záporně) a hodnoty konečných
zůstatku (dále KZ).
(Zbytek stránky je ponechán prázdný úmyslně z důvodu čitelnosti a velikosti tabulky č. 17
na následující stránce)
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Tabulka č. 17: ABC jako pronajímatel dle ČÚS – obratová předvaha
Účet
PZ
MD
D
022
0 Kč
1 285 000 Kč
-1 285 000 Kč
042
0 Kč
1 285 000 Kč
-1 285 000 Kč
082
0 Kč
1 285 000 Kč
-1 285 000 Kč
221
0 Kč
1 495 000 Kč
-1 285 000 Kč
311
0 Kč
970 000 Kč
-970 000 Kč
321
0 Kč
1 285 000 Kč
-1 285 000 Kč
384
0 Kč
648 000 Kč
-648 000 Kč
541
0 Kč
771 000 Kč
0 Kč
551
0 Kč
514 000 Kč
0 Kč
602
0 Kč
0 Kč
-648 000 Kč
641
0 Kč
0 Kč
-850 000 Kč
Zdroj: vlastní zpracování, 2019

KZ
0 Kč
0 Kč
0 Kč
213 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
771 000 Kč
514 000 Kč
-648 000 Kč
-850 000 Kč

Společnost ABC v pozici pronajímatele bude mít ve výsledku cash flow kladný
výsledek na úrovni 213 000 Kč (účet 221 z tabulky č. 17). V prvním měsíci byl záporný
pohyb finančních prostředků z důvodu nákupu osobního automobilu. Následně ale byly
zúčtovány jednotlivé měsíční platby ve výši 22 000 Kč společně i s akontací, která byla
zaplacena v únoru 2019. Konečný pohyb finančních prostředků byl následně realizován
v únoru 2021, kdy došlo k zaplacení vydané faktury na prodej osobního automobilu
bývalému nájemci.

Ve stejné výši je realizovaný také zisk z celého leasingového kontraktu (součet
zeleně podbarvených účtů z tabulky č. 17). Položky z výkazu zisku a ztráty jsou účtované
v případě pravidelných odpisů (-21 417 Kč – účet 551) a měsíčních časově rozlišených
plateb (27 000 Kč – účet 602). Ze samotných leasingových plateb byl realizovaný měsíční
zisk ve výši 5 583 Kč. Stejně tak i na konci leasingového kontraktu, kde je zúčtována
zůstatková cena neodepsaného majetku -771 000 Kč (účet 541), proti výnosovému účtu
v prodejní hodnotě 850 000 Kč (účet 641), kde se realizoval zisk z prodeje automobilu ve
výši 79 000 Kč.

V případě operativního leasingu, kde by Společnost ABC byla v pozici
pronajímatele, se jedná pouze o malou změnu ve výše uvedeném výkladu. Účtování
a částky by zůstaly ve většině případů stejné, pouze řádky 15, 16, 17 a 18 by nebyly
realizovány a automobil by zůstal v majetku společnosti ABC a pokračovalo by se v jeho
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odpisování. Společnost by pro něho mohla najít jiné využití, které by mělo potenciál
generovat výnosy. Mohla by ho používat pro interní účely jako klasické služební auto nebo
by se mohla rozhodnout ho prodat jinému externímu subjektu na trhu.
V takovém případě by byl realizován jiný výsledek ve výkazu cash flow,
kde by došlo k zápornému vlivu z důvodu nákupu ve výši -1 285 000 Kč, který
by byl kompenzovaný kladnými platbami v rámci pravidelných leasingových plateb
a akontace v celkové výši 648 000 Kč. Celkový výsledek by znamenal tedy zápornou
hodnotu ve výši -637 000 Kč.
Ve výsledku hospodaření by v případě operativního leasingu chyběl kladný vliv
z prodeje automobilu bývalému nájemci ve výši 79 000 Kč a tak by zisk zůstal na úrovni
kumulovaného měsíčního zisku z pravidelných plateb, tedy 134 000 Kč.
4.2.3 Současný stav z pohledu ČÚS – ABC jako nájemce
V následujícím výkladu dojde ke změně pozice společnosti ABC, kde bude v roli
nájemce, která je v souvislosti s leasingy mnohem častější. Společnost ABC těmito
smlouvami řeší především otázku svého vozového parku nebo zajištění svých poboček
velkými tiskárnami.
V tabulce č. 18 je vycházeno ze stejného zadání z tabulky č. 15 a zobrazené účetní
případy jsou co nejbližší předchozímu výkladu pro účely komparace.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tabulka č. 18: ABC jako nájemce dle ČÚS – finanční leasing VW Passat
Popis účetního případu
Datum
Částka
MD D Cash flow
FP za akontaci
31. 01. 19
120 000 381 321
Platba splátky dle spl. kalendáře 31. 01. 19
22 000 381 221
-22 000
Zaplacení faktury za akontaci
28. 02. 19
120 000 321 221
-120 000
Platba splátky dle spl. kalendáře (2-12). 19
242 000 381 221
-242 000
Zúčtování alikvotních nákladů
(2-12). 19
297 000 518 381
Platba splátky dle spl. Kalendáře (1-12). 20
264 000 381 221
-264 000
Zúčtování alikvotních nákladů
(1-12). 20
324 000 518 381
Zúčtování alikvotních nákladů
30. 01. 21
27 000 518 381
FP za nákup vozu
31. 01. 21
850 000 042 321
Zařazení vozu do majetku
31. 01. 21
850 000 022 042
Platba faktury přijaté (FP)
28. 02. 21
850 000 321 221
-850 000
Zdroj: vlastní zpracování, 2019

P&L

-297 000
-324 000
-27 000

Společnost ABC v případě využití leasingové smlouvy nemá ze začátku kontraktu
žádné vícenáklady a ani jiné položky, které by musela promítat do svého účetnictví.
Proto první položkou, o které je nutné účtovat je přijatá faktura na akontaci (1), kterou
71

je nutné časově rozlišit (381 MD) a zároveň zaznamenat zvýšení závazku vůči leasingové
společnosti (321 D). Povinnost akontace ve smlouvách o operativním leasingu není v praxi
příliš častá, proto by bylo možné od tohoto účetního případu abstrahovat, nicméně
pro kontinuální výklad je i v tomto případě zachován.
V prvním měsíci leasingového kontraktu je zúčtována také první pravidelná
leasingová splátka (2) dle splátkového kalendáře, který byl doručen od pronajímatele.
Pravidelná splátka 22 000 Kč musí být stejně jako akontace časově rozlišena (381 MD)
a zároveň musí dojít k převodu finančních prostředků (221 D).
Vzhledem k zmíněné teorii v kapitolách výše není třeba na straně společnosti ABC,
v pozici nájemce, jiné účtování související se zařazením vozu do dlouhodobého majetku.
Proto v dalším účetním případu (3) je vypořádání závazku z přijaté faktury na akontaci
(321 MD) tím, že dojde k převodu finančních prostředků na účet pronajímatele (221 D).
V oranžově označených účetních případech č. 4 a 5 v tabulce č. 18 je zobrazeno
účtování pravidelně měsíčně se opakující do konce roku 2019, čili 11 měsíců. Jedním
z těchto účetních případů jsou pokračující platby splátek dle splátkového kalendáře (4)
11 x 22 000 Kč = 242 000 Kč. Tyto platby (221 D) musí být účtovány souvztažně proti
účtu časového rozlišení (381 MD), aby mohlo dojít k následnému rozpočítání podílu
na jednotlivé měsíce.
Právě v druhém pravidelně se opakujícím účetním případu je účtování o časově
rozlišeném nákladu (5). Jehož měsíční výše je stejná jako výše časově rozlišeného výnosu
u pronajímatele (viz předchozí výklad), tedy 27 000 Kč. Celková částka pro rok 2019,
zahrnující 11 měsíců, je zaúčtována jako zvýšení nákladů společnosti (518 MD)
se souvztažným zápisem, který snižuje balanci účtu časového rozlišení (381 D).
Účetní případy č. 6 a 7, které jsou v tabulce č. 18 podbarvené zelenou barvou, jsou
účtovány stejnou logikou jako přechozí dva popsané výše. Odlišnosti jsou pouze v ročních
částkách, protože zde se již jedná o kumulovanou sumu za celých 12 měsíců roku 2020,
proto jsou provedené platby (221 D) ve výši 12 x 22 000 Kč = 264 000 Kč (6).
Stejně tak i hodnota časově rozlišeného nákladu (518 MD) je účtována v hodnotě
12 x 27 000 Kč = 324 000 Kč (7).
V posledním měsíci trvání leasingového kontraktu není již účtováno o pravidelné
leasingové splátce, protože již bylo provedeno 24 splátek. Přesto je však automobil užíván
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až do konce trvání kontraktu, tedy do 30. ledna. Proto dojde právě v tomto posledním
měsíci ke konečnému zúčtování alikvotních nákladů (8), dle výše popsaného principu
účtování, díky kterému dojde k vyrovnání balance účtu časového rozlišení (381 D).
Poslední tři účetní případy souvisí již pouze s odkupem automobilu ABC
od leasingové společnosti za sjednanou cenu 850 000 Kč, na kterou je odeslána
pronajímatelem i faktura (9), která znamená zvýšení závazku (321 D) a zároveň i zvýšení
účtu pořízení dlouhodobého majetku (042 MD).
Posledním účetním případem (10) v lednu 2021 je zařazení odkoupeného automobilu
do dlouhodobého majetku ABC (022 MD), kde je tímto zápisem zároveň vyrovnán účet
pořízení (082 D), protože žádné další vícenáklady spojené s pořízením nebyly očekávány
a ani realizovány. Zúčtování (11) provedené platby (221 D), kde dojde k vypořádání
závazku vůči leasingové společnosti (321 MD) uzavře celý obchodní případ.
V tabulce č. 19 je dále uvedena obratová předvaha společnosti ABC v pozici
nájemce, kde jsou souhrnně sumarizovány zůstatky jednotlivých účtů.
Tabulka č. 19: ABC jako nájemce dle ČÚS – obratová předvaha
Účet
PZ
MD
D
022
0 Kč
850 000 Kč
0 Kč
042
0 Kč
850 000 Kč
-850 000 Kč
221
0 Kč
0 Kč
-1 498 000 Kč
321
0 Kč
970 000 Kč
-970 000 Kč
381
0 Kč
648 000 Kč
-648 000 Kč
518
0 Kč
648 000 Kč
0 Kč
Zdroj: vlastní zpracování, 2019

KZ
850 000 Kč
0 Kč
-1 498 000 Kč
0 Kč
0 Kč
640 000 Kč

ABC v pozici nájemce realizuje ve výsledku cash flow záporný výsledek ve výši
provedených plateb, jak za akontaci, pravidelné splátky, tak i za konečný nákup
automobilu od leasingové společnosti. Jak je zobrazeno v tabulce č. 19 v konečném
zůstatku pro účet 221.

Právě odkoupený automobil a jeho zařazení do dlouhodobého majetku společnosti
je v tabulce č. 19 možno vidět v balanci účtu 022.
Na základě zmíněné teorie v kapitolách třetí části diplomové práce je z pohledu
nájemce, který se řídí ČÚS, realizovaný náklad ve výši všech provedených plateb, tedy
včetně akontace (22 000 Kč x 24) + 120 000 Kč = 648 000 Kč (na účtu 518).
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V případě operativního leasingu u nájemce je účtováno o všech účetních případech
stejným způsobem se stejnými částkami. Pouze poslední tři účetní případy č. 9, 10 a 11
z tabulky č. 18 jsou vynechány. Důsledky na výsledek hospodaření nejsou žádné a jediný
efekt je zaznamenán ve výkazu cash flow, kde společnost realizuje stále záporný výsledek,
ale tentokrát ve výši provedených leasingových splátek, včetně akontace, čili 648 000 Kč
(pro výpočet viz výše).
4.2.4 Současný stav z pohledu IAS 17 – ABC jako pronajímatel
Na základě teoretických východisek uvedených v kapitole 3.4, je z důvodu většího
množství odlišností problematika v případě finančního nebo operativního leasingu uvedena
zvlášť. Jednotlivé účetní případy vychází opět ze stejného zadání z tabulky č. 15, aby byla
zachována možnost komparace s ostatními přístupy vykazování.
Finanční leasing
V případě finančního leasingu vykazovaného na straně pronajímatele dle IAS 17
je nutné nejprve definovat a vypočítat proměnné, které v dalším postupu ovlivňují účetní
případy i konkrétně účtované částky. Postupováno při výpočtech je dle kapitoly 3.4.1.
Doba leasingu je stanovena na 2 roky neboli 24 měsíců. Minimální leasingové platby
jsou v případě finančního leasingu automobilu Škoda Superb součtem všech leasingových
pravidelných plateb, platby akontace a hodnoty odkupní ceny pro nájemce po skončení
leasingu, čili:

ABC pro účtování o dlouhodobé pohledávce a realizovaném výnosovém úroku musí
sestavit na své straně splátkový kalendář, kde hrubou hodnotu investice do leasingu, která
je dle zadání rovna hodnotě minimálních leasingových plateb, převede pomocí implicitní
úrokové míry na současnou hodnotu, neboli na čistou investici do leasingu (ČSH leasingu).
Implicitní úroková míra byla stanovena na 9,47% p. a., jak je uvedeno v zadání.
Tuto hodnotu mohla určit Společnost ABC, jako pronajímatel, protože má všechny
relevantní

informace

k dispozici.

Dle

níže

uvedeného

splátkového

kalendáře

v tabulce č. 20 je přehledně znázorněno, že na konci leasingového kontraktu je výše
dlouhodobé pohledávky rovna nule, čili je to hodnota fair value (prodejní cena vozu
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na konci leasingu). Při aplikaci implicitní úrokové míry na jednotlivé měsíce je nutné
použít pouze procento pro měsíční hodnotu 9,47 % p. a., tedy pouze jednu dvanáctinu.

Tabulka č. 20: Splátkový kalendář společnosti ABC – podle IAS 17 - pronajímatel
Pohledávka
Pohledávka
ČSH
Splátka
Úmor
Úrok
Měsíc
Datum
v Kč
v Kč
leasingu
(v Kč)
(v Kč)
(v Kč)
(začátek)
(konec)
(v Kč)
0
31. 01. 2019
1 498 000
120 000
120 000
1 378 000
120 000
0
31. 01. 2019
1 378 000
22 000
11 129
10 871
1 356 000
22 000
1
28. 02. 2019
1 356 000
22 000
11 303
10 697
1 334 000
21 828
2
31. 03. 2019
1 334 000
22 000
11 476
10 524
1 312 000
21 657
3
30. 04. 2019
1 312 000
22 000
11 650
10 350
1 290 000
21 487
4
31. 05. 2019
1 290 000
22 000
11 823
10 177
1 268 000
21 319
5
30. 06. 2019
1 268 000
22 000
11 997
10 003
1 246 000
21 152
6
31. 07. 2019
1 246 000
22 000
12 170
9 830
1 224 000
20 987
7
31. 08. 2019
1 224 000
22 000
12 344
9 656
1 202 000
20 823
8
30. 09. 2019
1 202 000
22 000
12 518
9 482
1 180 000
20 660
9
31. 10. 2019
1 180 000
22 000
12 691
9 309
1 158 000
20 498
10
30. 11. 2019
1 158 000
22 000
12 865
9 135
1 136 000
20 337
11
31. 12. 2019
1 136 000
22 000
13 038
8 962
1 114 000
20 178
12
31. 01. 2020
1 114 000
22 000
13 212
8 788
1 092 000
20 020
13
28. 02. 2020
1 092 000
22 000
13 385
8 615
1 070 000
19 864
14
31. 03. 2020
1 070 000
22 000
13 559
8 441
1 048 000
19 708
15
30. 04. 2020
1 048 000
22 000
13 732
8 268
1 026 000
19 554
16
31. 05. 2020
1 026 000
22 000
13 906
8 094
1 004 000
19 401
17
30. 06. 2020
1 004 000
22 000
14 080
7 920
982 000
19 249
18
31. 07. 2020
982 000
22 000
14 253
7 747
960 000
19 098
19
31. 08. 2020
960 000
22 000
14 427
7 573
938 000
18 949
20
30. 09. 2020
938 000
22 000
14 600
7 400
916 000
18 801
21
31. 10. 2020
916 000
22 000
14 774
7 226
894 000
18 653
22
30. 11. 2020
894 000
22 000
14 947
7 053
872 000
18 507
23
31. 12. 2010
872 000
22 000
15 121
6 879
850 000
18 362
24
31. 01. 2021
850 000
850 000
850 000
0
0
703 907
1 498 000 1 285 000
213 000
1 307 000
Zdroj: vlastní zpracování, 2019
V tabulce č. 20 je zobrazený splátkový kalendář společnosti ABC. V jednotlivých
řádcích jsou hodnoty pro příslušné měsíce s označením data splatnosti. Ve sloupci
„Pohledávka v Kč (začátek)“ je výchozí hodnotou výše dlouhodobé pohledávky
vycházející

z minimálních leasingových plateb. Následně v tomto

sloupci

jsou

v jednotlivých měsících hodnoty počátečního zůstatku dlouhodobé pohledávky, jejíž výše
odpovídá hodnotě „Pohledávka v Kč (konec)“ z předchozího měsíce, která je uvedena
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v předposledním sloupci tabulky č. 20. Tento sloupec je výsledkem rozdílu počáteční
pohledávky a pravidelné splátky v daném měsíci. V předposledním sloupci je také v řádku
24 uvedena hodnota konečného zůstatku pohledávky ABC vůči nájemci na konci
kontraktu, kde je patrné, že díky poslední platbě ve výšce 850 000 Kč a díky správnému
určení implicitní úrokové míry, došlo k přesnému vyrovnání zůstatku pohledávky.
Ve sloupci „Splátka (v Kč)“ jsou hodnoty akontace, pravidelných měsíčních splátek
a fakturační hodnoty při prodeji automobilu na konci leasingu, kde Společnost ABC prodá
vůz nájemci. V posledním zeleně podbarveném řádku je uvedený součet těchto hodnot,
kde je provedena kontrola shodné hodnoty součtu ve sloupci „Splátka (v Kč)“ a hodnoty
původní výše dlouhodobé pohledávky.
Každá měsíční splátka (22 000 Kč) je ve splátkovém kalendáři rozdělena na hodnotu
úmoru a úroku dle použité implicitní úrokové míry. Opět v posledním zeleně podbarveném
řádku je součet jednotlivých řádků, resp. měsíců. Ve sloupci „Úmor (v Kč)“
je v součtovém řádku hodnota 1 285 000 Kč, která odpovídá pořizovací hodnotě
automobilu (viz výše i níže). Stejně tak hodnota 213 000 Kč ve sloupci „Úrok (v Kč)“.
Z tabulky č. 20 i z následného výkladu vyplývá, že součtem hodnot úmoru a úroku
je dosaženo opět stejné hodnoty dlouhodobé pohledávky, která byla vysvětlena výše.
Níže jsou popsány modelové výpočty pro náhodně vybraný měsíc ve splátkovém
kalendáři. Tímto měsícem bude splátka v listopadu 2019.
Pohledávka na začátku měsíce vychází ze splacené akontace na začátku leasingového
kontraktu a provedených pravidelných splátek do listopadu 2019, čili celkem deset.

Z hodnoty pohledávky na začátku měsíce je vycházeno při výpočtu hodnoty úroku,
kde je použita měsíční hodnota roční implicitní úrokové míry.

Zbývající částka pravidelné splátky je rozdílem určena na hodnotu úmoru.

Rozdílem všech výše uvedených částek je determinována hodnota pohledávky na konci
měsíce.
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Poslední sloupec nazvaný „ČSH leasingu“ neboli „Čistá současná hodnota leasingu“
zobrazuje současné hodnoty pro jednotlivé měsíce pravidelných měsíčních plateb,
akontace i konečné platby při odkoupení vozu nájemcem. Celková čistá současná hodnota
leasingového kontraktu je 1 307 000 Kč. Po listopad roku 2019 je ve vzorci v mocnině
použita číslice 10, ač jde o 11. měsíc kontraktu, z důvodu toho, že je na splátky v prvním
měsíci v případě diskontování pohlíženo jako na platby provedené v „nultém“ období,
protože aktuální měsíc má stejnou hrubou i čistou současnou hodnotu.

V tabulce č. 21 jsou zobrazeny účetní případy společnosti ABC v pozici
pronajímatele dle IAS 17 vycházející ze zadání v tabulce č. 15, tak aby byla zachována
možnost komparace s ostatními rámci vykazování.
Tabulka č. 21: ABC jako pronajímatel dle IAS 17 – finanční leasing VW Passat
#

Popis účetního případu

Částka

Datum

MD

D

Cash flow

1

FP za nový automobil

01. 01. 19

1 200 000 131

321

2

FP za vícenáklady s pořízením

01. 01. 19

85 000 131

321

3

Platba faktur přijatých (FP)

31. 01. 19

1 285 000 321

221

4

Zařazení automobilu do majetku

31. 01. 19

1 285 000 132

131

31. 01. 19

1 285 000 311

132

31. 01. 19

213 000 311

384

31. 01. 19

120 000 385

311

31. 01. 19

11 129 221

311

11 129

31. 01. 19

10 871 221

311

10 871

31. 01. 19

10 871 384

662

28. 02. 19

120 000 221

385

120 000

(2-12). 19

133 875 221

311

133 875

5
6
7

Poskytnutí vozu nájemci
k užívání
Zúčtování nezrealizovaného
výnosového úroku
Faktura vydaná (FV) za akontaci

Platba splátky dle spl. kalendáře
– úmor
Platba splátky dle spl. kalendáře
9
- úrok
Zúčtování realizace výnosového
10
úroku
8

11 Zaplacená faktura za akontaci
12

Platba splátky dle spl. kalendáře
- úmor
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P&L

-1 285 000

10 871

13
14
15
16
17
18

Platba splátky dle spl. kalendáře
- úrok
Zúčtování realizace výnosového
úroku
Platba splátky dle spl. kalendáře
– úmor
Platba splátky dle spl. kalendáře
- úrok
Zúčtování realizace výnosového
úroku
Faktura vydaná za prodej
majetku nájemci

19 Platba faktury vydané (FV)

(2-12). 19

108 125 221

311

108 125

(2-12). 19

108 125 384

662

(1-12). 20

169 996 221

311

169 996

(1-12). 20

94 004 221

311

94 004

(1-12). 20

94 004 384

662

30. 01. 21

850 000 385

311

28. 02. 21

850 000 221

385

108 125

94 004

850 000

Zdroj: vlastní zpracování, 2019
V případě prvních čtyřech účetních případů (1-4) se jedná o analogický přístup, který
byl popsán v předchozí kapitole u tabulky č. 16 s tím rozdílem, že Společnost ABC použije
účty 131 a 132 namísto účtů 042 a 022, tak jak bylo vysvětleno v kapitole 3.4.2. Stejně
jako v předchozím výkladu i zde je u platby přijatých faktur zaznamenána záporná hodnota
v Cash Flow -1 285 000 Kč.
V následujícím účetním případu (5) dojde k převodu podkladového aktiva
na nájemce v hodnotě 1 285 000 Kč a Společnost ABC tím vyřadí majetek ze svých zásob
(132 D) a zároveň bude účtovat o zvýšení dlouhodobé pohledávky z leasingu (311 MD).
Stejně tak musí zvýšit svou dlouhodobou pohledávku (311 MD) i v případě výše
nerealizovaného výnosového úroku 213 000 Kč (6), který byl vypočítán na základě popisu
výše u splátkového kalendáře. Souvztažně je účtováno na účet časového rozlišení výnosů
(384 D).
U finančního leasingu dojde k vystavení faktury na akontaci 120 000 Kč (7), díky
čemuž dojde ke snížení dlouhodobé pohledávky z leasingu (311 D) a zároveň společnost
očekává budoucí příjmy (385 MD).
Na základě splátkového kalendáře (tabulka č. 20) dojde rovnou v prvním měsíci
k pravidelné měsíční platbě 22 000 Kč. Platba však musí být dle principů popsaných výše
rozdělena na hodnotu úmoru (8) a úroku (9), přestože účtování je shodné. Dojde ke snížení
dlouhodobého pohledávky z leasingu (311 D) a zároveň k přijetí peněžních prostředků
(221 MD). Přijatá platba je promítnuta v tabulce č. 21 jako kladný přírůstek do cash flow
v hodnotě měsíční platby +22 000 Kč.
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Díky rozdělení pravidelné platby na hodnotu úmoru a úroku může dojít k realizaci
dalšího účetního případu (10), kterým je zúčtování výnosového úroku, kdy dojde
ke snížení hodnoty časového rozlišení (384 MD) a zároveň ke zvýšení na výnosovém účtu
(662 D), což je také promítnuté v posledním sloupci tabulky č. 20, kde je zaznamenán
kladný vliv na výkaz zisku a ztráty.
V dalším měsíci dojde k zaplacení akontace (11), díky čemuž je účtováno o zvýšení
peněžních prostředků (221 MD) a zároveň o vyrovnání účtu časového rozlišení
očekávaných budoucích plateb (385 D). Kladný vliv na výkaz cash flow je opět zaznamená
v hodnotě přijaté platby 120 000 Kč.
Účetní případy podbarvené oranžovou a zelenou barvou (12 - 17) jsou pravidelně
se měsíčně opakující a číselné hodnoty, které jsou v tabulce č. 21 uvedeny, vycházejí
z hodnot splátkového kalendáře z tabulky č. 20. Logika účtování je následně stejná, jako
u účetních případů 8, 9 a 10 popsaných výše. Oranžově podbarvené případy se týkají
účtování v roce 2019 a zeleně podbarvené případy roku 2020.
Ze splátkového kalendáře je zřejmé, že na konci roku 2020 k 31. 12 je hodnota
dlouhodobé pohledávky z leasingu rovna přesně 850 000 Kč. Tato pohledávka je následně
vyrovnána vystavením dodatečné faktury na odkup vozu nájemcem v lednu roku 2021
(18), kdy dojde ke snížení dlouhodobé pohledávky (311 D) a zároveň k očekávané budoucí
platbě (385 MD).
Po zaplacení 850 000 Kč nájemcem (19) jsou uzavřeny účetní případy spojené
s leasingovou smlouvou, kdy dojde k vyrovnání účtu časového rozlišení budoucí platby
(385 D), protože je zaznamenán příjem finančních prostředků (221 MD), který se promítne
do kladného zůstatku ve výkazu cash flow.
V tabulce č. 22 je dále uvedena obratová předvaha společnosti ABC v pozici
pronajímatele u finančního leasingu podle IAS 17, kde jsou souhrnně sumarizovány
zůstatky jednotlivých účtů.
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Tabulka č. 22: ABC jako pronajímatel dle IAS 17 – obratová předvaha
Účet
PZ
MD
D
KZ
131
0 Kč
1 285 000 Kč
-1 285 000 Kč
0 Kč
132
0 Kč
1 285 000 Kč
-1 285 000 Kč
0 Kč
221
0 Kč
1 498 000 Kč
-1 285 000 Kč
213 000 Kč
311
0 Kč
1 498 000 Kč
-1 498 000 Kč
0 Kč
321
0 Kč
1 285 000 Kč
-1 285 000 Kč
0 Kč
384
0 Kč
213 000 Kč
-213 000 Kč
385
0 Kč
970 000 Kč
-970 000 Kč
662
0 Kč
0 Kč
-213 000 Kč
-213 000 Kč
Zdroj: vlastní zpracování, 2019
Společnost ABC realizuje kladný výsledek ve výkazu cash flow ve výši 213 000 Kč.
V případě nákupu automobilu je zaznamenán záporný vliv, který je však kompenzován
pravidelnými měsíčními splátkami a konečnou platbou prodejní faktury při prodeji
automobilu nájemci.

Ve výsledku hospodaření Společnost ABC bude realizovat zisk ve výši 213 000 Kč,
což přesně odpovídá vypočítanému výnosovému úroku dle tabulky č. 20 se splátkovým
kalendářem.
Operativní leasing
V případě operativního leasingu u pronajímatele podle IAS 17 je možné na základě
vysvětlené teorie z kapitoly 3.4.2 odkázat na účtování, popisy a výsledky z přístupu
pronajímatele podle ČÚS z kapitoly 4.2.2.
4.2.5 Současný stav z pohledu IAS 17 – ABC jako nájemce
V níže uvedeném výkladu je vycházeno opět z teoretických východisek uvedených
v kapitole 3.4, ze kterých vyplývá nutnost rozdělení výkladu na finanční a operativní
leasing.
Finanční leasing
Dle kapitoly 3.4.3 je nájemce povinen předmět leasingu vykazovat ve svých aktivech
společně i s vykázáním dlouhodobého závazku. Ocenění, které je použito pro zachycení
v účetnictví vychází z nižší hodnoty mezi reálnou hodnotou pronajatého aktiva
a současnou hodnotou minimálních leasingových plateb. Dle výpočtů v tabulce č. 20 a dle
původního zadání je známa současná hodnota minimálních leasingových plateb, která činí
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1 307 000 Kč. Reálná hodnota pronajatého aktiva pro nájemce je známa také přímo
ze zadání a činí 1 285 000 Kč.
Z výše uvedeného vyplývá, že v účetnictví nájemce bude vycházeno z reálné
hodnoty pronajatého aktiva. Na základě ocenění aktiva a ze známé úrokové míry
(měsíčního ekvivalentu), která je uvedena v zadání modelového příkladu, je sestaven
v tabulce č. 23 následující splátkový kalendář na straně nájemce.
Tabulka č. 23: Splátkový kalendář společnosti ABC - podle IAS 17 - nájemce
Závazek v
Splátka
Úmor
Úrok
Závazek v
Měsíc
Datum
Kč
(v Kč)
(v Kč)
(v Kč)
Kč (konec)
(začátek)
0
31. 01. 2019
1 285 000
120 000
120 000
1 165 000
0
31. 01. 2019
1 165 000
22 000
12 809
9 121
1 152 191
1
28. 02. 2019
1 152 191
22 000
12 910
9 090
1 139 281
2
31. 03. 2019
1 139 281
22 000
13 012
8 988
1 126 269
3
30. 04. 2019
1 126 269
22 000
13 115
8 885
1 113 154
4
31. 05. 2019
1 113 154
22 000
13 218
8 782
1 099 936
5
30. 06. 2019
1 099 936
22 000
13 323
8 677
1 086 613
6
31. 07. 2019
1 086 613
22 000
13 428
8 572
1 073 185
7
31. 08. 2019
1 073 185
22 000
13 534
8 466
1 059 651
8
30. 09. 2019
1 059 651
22 000
13 641
8 359
1 046 010
9
31. 10. 2019
1 046 010
22 000
13 748
8 252
1 032 262
10
30. 11. 2019
1 032 262
22 000
13 857
8 143
1 018 405
11
31. 12. 2019
1 018 405
22 000
13 966
8 043
1 004 439
12
31. 01. 2020
1 004 439
22 000
14 076
7 924
990 363
13
28. 02. 2020
990 363
22 000
14 187
7 813
976 176
14
31. 03. 2020
976 176
22 000
14 299
7 701
961 877
15
30. 04. 2020
961 877
22 000
14 412
7 588
947 465
16
31. 05. 2020
947 465
22 000
14 526
7 474
932 939
17
30. 06. 2020
932 939
22 000
14 640
7 360
918 299
18
31. 07. 2020
918 299
22 000
14 756
7 244
903 543
19
31. 08. 2020
903 543
22 000
14 872
7 128
888 671
20
30. 09. 2020
888 671
22 000
14 989
7 011
873 682
21
31. 10. 2020
873 682
22 000
15 108
6 892
858 574
22
30. 11. 2020
858 574
22 000
15 227
6 773
843 347
23
31. 12. 2010
843 347
22 000
15 347
6 653
828 000
24
31. 01. 2021
828 000
850 000
828 000
22 000
0
1 498 000 1 285 000
213 000
Zdroj: vlastní zpracování, 2019

ČSH
leasingu
(v Kč)
120 000
22 000
21 828
21 657
21 487
21 319
21 152
20 987
20 823
20 660
20 498
20 337
20 178
20 020
19 864
19 708
19 554
19 401
19 249
19 098
18 949
18 801
18 653
18 507
18 362
703 907
1 307 000

Tabulka č. 23 vychází z podobné logiky jako předchozí splátkový kalendář uvedený
v tabulce č. 20. Ve sloupci „Závazek v Kč (začátek)“ jsou počáteční hodnoty pro daný
měsíc, které vychází ze sloupce „Závazek v Kč (konec)“ z předchozího měsíce. Tento
konečný stav je rozdílem počátečního stavu v daném měsíci a hodnotou ve sloupci
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„Úmor (v Kč)“, který je spočítán jako rozdíl mezi sloupcem „Splátka (v Kč)“
a „Úrok (v Kč)“. Položky ve sloupci pro úroky jsou vypočítány na základě klasických
vztahů finanční matematiky (viz dále).
Stejně jako v tabulce č. 20 jsou v zeleně podbarveném řádku součtové hodnoty
položky, u kterých je součet relevantní. Také i zde je rozdělena každá měsíční splátka
22 000 Kč na hodnotu úmoru a úroku. Součtové veličiny pro hodnoty splátek, úmoru
i úroku jsou tedy shodné se splátkovým kalendářem pronajímatele. Přesto, jak bude
popsáno dále a jak bylo uvedeno v kapitole 3.4, účtování je rozdílné.
Ve splátkovém kalendáři v tabulce č. 23 je vycházeno z ocenění provedené účetní
jednotkou na základě IAS 17, kdy bylo určeno, že majetek i celková výše závazku
z leasingu bude mít hodnotu 1 285 000 Kč. Ihned v prvním měsíci následně dojde v rámci
splátkové kalendáře k vypořádání akontace 120 000 Kč.
Níže jsou popsány modelové výpočty pro stejný měsíc ve splátkovém kalendáři, jako
v případě pronajímatele. Tímto měsícem bude splátka v listopadu 2019.
Počáteční hodnota závazku byla určena z výchozí hodnoty závazku při založení
leasingového kontraktu a následně z ní byla odečtena položka akontace a celkem deset
hodnot ze sloupce úmor, protože pouze úmor slouží u nájemce ke snížení závazku.

Splátka v daném měsíci je opět 22 000 Kč a musí být rozdělena na úmor a úrok.
Úrok je tedy vypočítán klasickým způsobem jako:

Rozdílem mezi úrokem a splátkou je zjištěna hodnota úmoru.

Následným rozdílem počátečního stavu závazku a úmoru je vypočítána položka pro
zjištění konečného stavu.
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Poslední položka pro zjistění čisté současné hodnoty splátky v daném měsíci je
stejná jako v případě výpočtu u pronajímatele, tedy:

V následující tabulce č. 24 je zobrazené účetní schéma společnosti ABC v pozici
nájemce vycházejícího z IAS 17 a z původního zadání v tabulce č. 15.
Tabulka č. 24: ABC jako nájemce dle IAS 17 – finanční leasing VW Passat
#

Popis účetního případu

Částka

Datum

MD

D

Cash flow

P&L

1

Poskytnutí automobilu
od pronajímatele

31. 01. 19

1 285 000 042

321

2

Přijatá faktura za akontaci

31. 01. 19

120 000 321

383

3

Zařazení automobilu do majetku

31. 01. 19

1 285 000 022

042

31. 01. 19

12 809 321

221

-12 809

31. 01. 19

9 191 562

221

-9 191

28. 02. 19

120 000 383

221

-120 000

(2-12). 19

147 752 321

221

-147 752

(2-12). 19

94 248 562

221

-94 248

(2-12). 19

235 583 551

082

(1-12). 20

176 438 321

221

-176 438

(1-12). 20

87 562 562

221

-87 562

(1-12). 20

257 000 551

082

30. 01. 21

850 000 321

383

30. 01. 21

22 000 562

321

-22 000

15 Odpis dlouhodobého majetku

31. 01. 21

21 417 551

082

-21 417

16 Platba faktury přijaté (FP)

28. 02. 21

850 000 383

221

4
5
6
7
8
9

Platba splátky dle spl. kalendáře
– úmor
Platba splátky dle spl. kalendáře
- úrok
Zaplacená faktura za akontaci
Platba splátky dle spl. kalendáře
- úmor
Platba splátky dle spl. kalendáře
- úrok
Odpis dlouhodobého majetku

Platba splátky dle spl. kalendáře
– úmor
Platba splátky dle spl. kalendáře
11
- úrok
10

12 Odpis dlouhodobého majetku
FP za nákup majetku
od pronajímatele
FP za nákup majetku
14
od pronajímatele - úrok
13

Zdroj: vlastní zpracování, 2019
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-9 191

-94 248
-235 583

-87 562
-257 000

-850 000

Prvním účetním případem v tabulce č. 24 je poskytnutí pronajatého automobilu
ze strany pronajímatele nájemci. Tak jak bylo uvedeno výše, tak ocenění bylo stanoveno
na reálnou hodnotu pronajatého aktiva, která činí 1 285 000 Kč. Tímto účetním případem
tedy dojde ke zvýšení dlouhodobého závazku (321 D) a zvýšení účtu pořízení
dlouhodobého majetku (042 MD).
Následuje zvýšená první splátka nájemce pronajímateli ve výši 120 000 Kč, která
sníží hodnotu dlouhodobého závazku (321 D), ale zvýší účet výdajů příštích období,
protože akontace bude splacena až s delší dobou splatnosti (383 D).
V třetím účetním případu dojde k zařazení automobilu do majetku společnosti
(022 MD) a zároveň vyrovnáním balance na účtu pořízení (042 D) v částce 1 285 000 Kč.
Následují dva účetní případy, které se budou opakovat na měsíční bázi po dobu
trvání leasingového kontraktu. Nejprve dojde k zaúčtování hodnoty úmoru dle splátkového
kalendáře (viz tabulka č. 23) tím, že bude snížen dlouhodobý závazek (321 MD) a zároveň
dojde k odlivu finančních prostředků (221 D). Druhým účetním případem je zúčtování
položky nákladového úroku (562 MD) také doprovázený platbou pronajímateli (221 D).
Obě položky jsou také zaznamenány jako záporný pohyb ve sloupci cash flow (-12 909 –
9 191 = -22 000). Na výkaz zisku a ztráty má však vliv pouze druhý, resp. celkově pátý
účetní případ (-9 191).
V dalším měsíci dojde k zaplacení akontace ve výši 120 000 Kč (6) tím,
že společnost eviduje odliv peněz (221 D) a zároveň je vyrovnán účet výdajů příštích
období (383 MD).
Účetní případy 7 a 8 pro první rok a 10 a 11 pro druhý jsou shodné s účtováním
o úmoru a úroku, které bylo vysvětleno výše, a jejich hodnoty odpovídají splátkovému
kalendáři z tabulky č. 23. Stejně tak jsou v tabulce zaznamenány záporné pohyby
v cash flow i ve výkazu zisku a ztráty.
V pravidelných měsíčních účetních případech je však účtováno také o odpisu
dlouhodobého majetku (9, 12, 15). Majetek byl zařazený po uzavření leasingového
kontraktu a na základě jeho ocenění je dále vycházeno při určení měsíční hodnoty odpisu.
Dle zadání v tabulce č. 15 je majetek odpisovaný 5 let. Z tohoto důvodu je měsíční odpis
výsledkem podílu hodnoty zařazeného majetku a počtem měsíců odpisování, tedy:
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Součinem 11 měsíců z roku 2019 a výší pravidelného měsíčního odpisu je dosaženo
částky z devátého účetního případu (11 x 21 417 = 235 583 Kč) a součinem 12 měsíců
je dosaženo částky z dvanáctého účetního případu (12 x 21 417 = 257 000 Kč), kdy
účtování je ve všech případech stejné. Dochází k zaúčtování nákladového odpisu
(551 MD) a zvýšení hodnoty oprávek k dlouhodobému majetku (082 D). Opět jsou
všechny položky týkající se odpisu zaneseny v tabulce jako záporné položky vstupující
do výkazu zisku a ztráty.
V lednu roku 2021 dojde k ukončení leasingového kontraktu a k převedení
automobilu nájemci (13). Dojde tak tedy ke snížení dlouhodobého závazku (321 MD)
a zároveň zúčtování povinnosti budoucí platby (383 D), která činí dle zadání 850 000 Kč.
S převodem automobilu na nájemce a s provedenou platbou je zúčtována dle splátkového
kalendáře také poslední položka nákladového úroku (562 MD) ve výši 22 000 Kč, díky
které je dorovnána hodnota dlouhodobého závazku (321 D).
Posledním účetním případem (16) je pouze zaplacena konečná platba nájemci ve výši
850 000 Kč a vyrovnán účet budoucích plateb (383 MD) spojený s odlivem finančních
prostředků (221 D). Tímto je leasingový vztah mezi nájemcem a pronajímatelem uzavřen.
Nájemce dále eviduje automobil ve svém majetku a pokračuje v jeho odpisování.
V tabulce č. 25 je dále uvedena pro přehlednost obratová předvaha společnosti ABC
v pozici nájemce.
Tabulka č. 25: ABC jako nájemce dle IAS 17 – obratová předvaha
Účet
PZ
MD
D
022
0 Kč
1 285 000 Kč
0 Kč
042
0 Kč
1 285 000 Kč
-1 285 000 Kč
082
0 Kč
0 Kč
-514 000 Kč
221
0 Kč
0 Kč
-1 498 000 Kč
321
0 Kč
1 307 000 Kč
-1 307 000 Kč
383
0 Kč
970 000 Kč
-970 000 Kč
551
0 Kč
514 000 Kč
0 Kč
562
0 Kč
213 000 Kč
0 Kč
Zdroj: vlastní zpracování, 2019

KZ
1 285 000 Kč
0 Kč
-514 000 Kč
-1 498 000 Kč
0 Kč
0 Kč
514 000 Kč
213 000 Kč

Společnost ABC realizuje záporný výsledek ve výkazu cash flow ve výši
pravidelných měsíčních plateb, akontace a konečné platby při převodu automobilu:
85

Ve výsledku hospodaření bude společnost realizovat ztrátu ve výši úroku dle
splátkového kalendáře a ve výši 24 měsíčních odpisů majetku:

Operativní leasing
V pozici nájemce u operativního leasingu vykazovaného podle IAS 17 lze na základě
kapitoly 3.4.3 z teoretické části této diplomové práce vycházet i pro zobrazení praktického
účtovacího schématu z kapitoly 4.2.3 a konkrétně části, která se věnuje účtování také
operativního pronájmu podle ČÚS.
4.2.6 Nový stav po implementaci IFRS 16 – ABC jako pronajímatel
Na základě zmíněné teorie v kapitole 3.5 nedošlo v rámci nového standardu IFRS 16
na straně pronajímatele k výraznějším změnám oproti úpravě v IAS 17. Proto je možné
i v praktické části diplomové práce vycházet z kapitoly 4.2.4.
4.2.7 Nový stav po implementaci IFRS 16 – ABC jako nájemce
Změny u implementace nového standardu IFRS 16 se tak projevily prakticky pouze
na straně nájemce, kdy bylo zrušeno rozdělení na finanční a operativní leasing. Přesto
v rámci praktické části diplomové práci pro účely komparace a přehlednost budou zmíněny
postupy při leasingu s následným odkupem a smlouvy bez tohoto odkupu.
Leasing s odkupem
V případě modelového příkladu, kde by došlo k odkoupení automobilu po skončení
leasingu společností ABC, by účtování a situace byly velmi podobné jako v případě
IAS 17, ale ocenění by bylo určeno vždy ve výši současné hodnosty budoucích
leasingových plateb. Z tohoto důvodu jsou dále uvedeny hodnoty splátkového kalendáře
i účtovacího schématu, kde je postupováno stejným principem v postupech jako v případě
IAS 17 a pokud nebude komentováno jinak, tak lze vycházet z předchozí kapitoly.
V tabulce č. 26 je uveden splátkový kalendář pro Společnost ABC v pozici nájemce
podle IFRS 16, kde je vycházeno ze současné hodnoty leasingových plateb, která byla
vypočítána mimo jiné v tabulce č. 20, a tato hodnota činí 1 307 000 Kč.
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Tabulka č. 26: Splátkový kalendář společnosti ABC - IFRS 16 – nájemce (odkup)
Závazek v
ČSH
Splátka
Úmor
Úrok
Závazek v
Měsíc
Datum
Kč
leasingu
(v Kč)
(v Kč)
(v Kč)
Kč (konec)
(začátek)
(v Kč)
0
31. 01. 2019
1 307 000
120 000
120 000
0
1 187 000
120 000
0
31. 01. 2019
1 187 000
22 000
12 809
9 191
1 174 191
22 000
1
28. 02. 2019
1 174 191
22 000
12 910
9 090
1 161 281
21 828
2
31. 03. 2019
1 161 281
22 000
13 012
8 988
1 148 269
21 657
3
30. 04. 2019
1 148 269
22 000
13 115
8 885
1 135 154
21 487
4
31. 05. 2019
1 135 154
22 000
13 218
8 782
1 121 936
21 319
5
30. 06. 2019
1 121 936
22 000
13 323
8 677
1 108 613
21 152
6
31. 07. 2019
1 108 613
22 000
13 428
8 572
1 095 185
20 987
7
31. 08. 2019
1 095 185
22 000
13 534
8 466
1 081 651
20 823
8
30. 09. 2019
1 081 651
22 000
13 641
8 359
1 068 010
20 660
9
31. 10. 2019
1 068 010
22 000
13 748
8 252
1 054 262
20 498
10
30. 11. 2019
1 054 262
22 000
13 857
8 143
1 040 405
20 337
11
31. 12. 2019
1 040 405
22 000
13 966
8 034
1 026 439
20 178
12
31. 01. 2020
1 026 439
22 000
14 076
7 924
1 012 363
20 020
13
28. 02. 2020
1 012 363
22 000
14 187
7 813
998 176
19 864
14
31. 03. 2020
998 176
22 000
14 299
7 701
983 877
19 708
15
30. 04. 2020
983 877
22 000
14 412
7 588
969 465
19 554
16
31. 05. 2020
969 465
22 000
14 526
7 474
954 939
19 401
17
30. 06. 2020
954 939
22 000
14 640
7 360
940 299
19 249
18
31. 07. 2020
940 299
22 000
14 756
7 244
925 543
19 098
19
31. 08. 2020
925 543
22 000
14 872
7 128
910 671
18 949
20
30. 09. 2020
910 671
22 000
14 989
7 011
895 682
18 801
21
31. 10. 2020
895 682
22 000
15 108
6 892
880 574
18 653
22
30. 11. 2020
880 574
22 000
15 227
6 773
865 347
18 507
23
31. 12. 2010
865 347
22 000
15 347
6 653
850 000
18 362
24
31. 01. 2021
850 000
850 000
850 000
0
0
703 907
1 498 000 1 307 000
191 000
1 307 000
Zdroj: vlastní zpracování, 2019
Souhrnné platby uvedené v součtovém řádku tabulky č. 26 provedené v průběhu
leasingu jsou opět na úrovni 1 498 000 Kč. Hodnota úmoru musí odpovídat také původní
hodnotě dlouhodobého závazku, který byl určen na základě současné hodnoty
leasingových plateb, tedy 1 307 000 Kč (poslední sloupec). Následně rozdílem těchto dvou
částech je dopočítána hodnota úroku v částce 191 000 Kč. Stejně jako předchozí tabulky
se splátkovými kalendáři je i zde rozpad do jednotlivých měsíců trvání leasingu.
Následující tabulka č. 27 zobrazuje souhrnné účtovací schéma pro společnosti ABC,
která by vystupovala v leasingovém kontraktu v pozici nájemce, došlo by na konci
leasingu k odkupu automobilu a bylo by postupováno podle IFRS 16.
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Tabulka č. 27: ABC jako nájemce dle IFRS 16 –leasing VW Passat (odkup)
#

Popis účetního případu

Částka

Datum

MD

D

Cash flow

1

Poskytnutí automobilu
od pronajímatele

31. 01. 19

1 307 000 042

321

2

Přijatá faktura za akontaci

31. 01. 19

120 000 321

383

3

Zařazení automobilu do majetku

31. 01. 19

1 307 000 022

042

31. 01. 19

12 809 321

221

-12 809

31. 01. 19

9 191 562

221

-9 191

28. 02. 19

120 000 383

221

-120 000

(2-12). 19

147 752 321

221

-147 752

(2-12). 19

94 248 562

221

-94 248

(2-12). 19

239 617 551

082

(1-12). 20

176 438 321

221

-176 438

(1-12). 20

87 562 562

221

-87 562

(1-12). 20

261 400 551

082

30. 01. 21

850 000 321

383

14 Odpis dlouhodobého majetku

31. 01. 21

21 783 551

082

15 Platba faktury přijaté (FP)

28. 02. 21

850 000 383

221

4
5
6
7
8
9

Platba splátky dle spl. kalendáře
– úmor
Platba splátky dle spl. kalendáře
- úrok
Zaplacená faktura za akontaci
Platba splátky dle spl. kalendáře
- úmor
Platba splátky dle spl. kalendáře
- úrok
Odpis dlouhodobého majetku

Platba splátky dle spl. kalendáře
– úmor
Platba splátky dle spl. kalendáře
11
- úrok
10

12 Odpis dlouhodobého majetku
13

FP za nákup majetku
od pronajímatele

P&L

-9 191

-94 248
-239 617

-87 562
-261 400

-21 783
-850 000

Zdroj: vlastní zpracování, 2019
Účetní případy jsou v této situaci úplně totožné s účtováním u finančního leasingu
nájemce podle IAS 17. Pouze přístup v ocenění je odlišný a proto i částky jsou pozměněny.
Hodnoty vycházející ze splátkového kalendáře byly uvedeny v tabulce č. 26. Další
odlišností je výše měsíčního odpisu (+ souhrnná výše odpisu pro jednotlivé roky), která
nyní vychází z hodnoty ocenění zařazeného majetku a tedy 1 307 000 Kč. Proto je výpočet
pravidelného měsíčního odpisu:
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Pro úplnost a sjednocení postupu je dále uvedena tabulka č. 28 s obratovou
předvahou pro případ leasingu s odkupem u nájemce podle IFRS 16.
Tabulka č. 28: ABC jako nájemce dle IFRS 16 – obratová předvaha (odkup)
Účet
PZ
MD
D
KZ
022
0 Kč
1 307 000 Kč
0 Kč
1 307 000 Kč
042
0 Kč
1 307 000 Kč
-1 307 000 Kč
0 Kč
082
0 Kč
0 Kč
-522 800 Kč
-522 800 Kč
221
0 Kč
0 Kč
-1 498 000 Kč
-1 498 000 Kč
321
0 Kč
1 307 000 Kč
-1 307 000 Kč
0 Kč
383
0 Kč
970 000 Kč
-970 000 Kč
0 Kč
551
0 Kč
522 800 Kč
0 Kč
522 800 Kč
562
0 Kč
191 000 Kč
0 Kč
191 000 Kč
Zdroj: vlastní zpracování, 2019
Výsledek hospodaření realizovaný v tomto případě je ztráta 713 800 Kč, která byla
způsobena výší úroků 191 000 Kč (viz splátkový kalendář) a výší odpisů 522 800 Kč, které
vycházely z hodnoty oceněného majetku.
Leasing bez následného odkupu
V případě leasingu bez následného odkupu (v již neplatné terminologii – operativní
leasing) byly provedeny největší rozdíly v rámci aplikace IFRS 16. V zásadě se i v tomto
případě jedná o stejný přístup a logiku jaká byla vysvětlena výše v případě leasingu
s následným odkupem, čili předmět nájmu musí účetní jednotka aktivovat ve svém
dlouhodobém majetku a odpisovat jej. Ocenění v takovém případě je stejné jako
v předešlém výkladu, tedy současnou hodnotou budoucích leasingových plateb.
Dále je uvedena tabulka č. 29 se splátkovým kalendářem pro Společnost ABC, která
vystupuje v pozici nájemce, řídí se novým IFRS 16 a nebude po skončení nájmu
odkupovat automobil od leasingové společnosti. V tabulce jsou také společně uvedeny
současné hodnoty budoucí leasingových plateb v posledním sloupci, jejichž součet byl
použit pro výchozí hodnotu leasingového závazku.
(Zbytek stránky je ponechán prázdný úmyslně z důvodu čitelnosti a velikosti tabulky č. 29
na následující stránce)
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Tabulka č. 29: Splátkový kalendář společnosti ABC nájemce - IFRS 16 (bez odkupu)
Závazek v
ČSH
Splátka
Úmor
Úrok
Závazek v
Měsíc
Datum
Kč
leasingu
(v Kč)
(v Kč)
(v Kč)
Kč (konec)
(začátek)
(v Kč)
0
31. 01. 2019
603 093
120 000
120 000
483 093
120 000
0
31. 01. 2019
483 093
22 000
18 362
3 638
464 731
22 000
1
28. 02. 2019
464 731
22 000
18 507
3 493
446 224
21 828
2
31. 03. 2019
446 224
22 000
18 653
3 347
427 571
21 657
3
30. 04. 2019
427 571
22 000
18 800
3 200
408 771
21 487
4
31. 05. 2019
408 771
22 000
18 949
3 051
389 822
21 319
5
30. 06. 2019
389 822
22 000
19 098
2 902
370 724
21 152
6
31. 07. 2019
370 724
22 000
19 249
2 751
351 475
20 987
7
31. 08. 2019
351 475
22 000
19 401
2 599
332 074
20 823
8
30. 09. 2019
332 074
22 000
19 554
2 446
312 520
20 660
9
31. 10. 2019
312 520
22 000
19 708
2 292
292 812
20 498
10
30. 11. 2019
292 812
22 000
19 864
2 136
272 948
20 337
11
31. 12. 2019
272 948
22 000
20 020
1 980
252 928
20 178
12
31. 01. 2020
252 928
22 000
20 178
1 822
232 750
20 020
13
28. 02. 2020
232 750
22 000
20 337
1 663
212 413
19 864
14
31. 03. 2020
212 413
22 000
20 498
1 502
191 915
19 708
15
30. 04. 2020
191 915
22 000
20 660
1 340
171 255
19 554
16
31. 05. 2020
171 255
22 000
20 823
1 177
150 432
19 401
17
30. 06. 2020
150 432
22 000
20 987
1 013
129 445
19 249
18
31. 07. 2020
129 445
22 000
21 152
848
108 293
19 098
19
31. 08. 2020
108 293
22 000
21 319
681
86 874
18 949
20
30. 09. 2020
86 874
22 000
21 487
513
65 487
18 801
21
31. 10. 2020
65 487
22 000
21 657
343
43 830
18 653
22
30. 11. 2020
43 830
22 000
21 830
170
22 000
18 507
23
31. 12. 2010
22 000
22 000
22 000
0
0
18 362
648 000
483 093
44 907
603 093
Zdroj: vlastní zpracování, 2019
Celkové platby z leasingového kontraktu jsou ve výši 648 000 Kč, protože
pro zachování komparace s předchozími modelovými situacemi je i zde uvažováno
o zaplacení akontace na začátku leasingu.

V tabulce číslo 30 je uvedeno účtovací schéma společnosti ABC pro případ
leasingového kontraktu podle IFRS 16, kdy by nedocházelo po jeho skončení k odkoupení
automobilu.
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Tabulka č. 30: ABC jako nájemce dle IFRS 16 –leasing VW Passat (bez odkupu)
#

Popis účetního případu

Částka

Datum

MD

D

Cash flow

P&L

1

Poskytnutí automobilu
od pronajímatele

31. 01. 19

603 093 042

321

2

Přijatá faktura za akontaci

31. 01. 19

120 000 321

383

3

Zařazení automobilu do majetku

31. 01. 19

603 093 022

042

31. 01. 19

18 362 321

221

-18 362

31. 01. 19

3 638 562

221

-3 638

28. 02. 19

120 000 383

221

-120 000

(2-12). 19

211 804 321

221

-211 804

(2-12). 19

30 196 562

221

-30 196

(2-12). 19

276 418 551

082

(1-12). 20

252 926 321

221

-252 926

(1-12). 20

11 074 562

221

-11 074

12 Odpis dlouhodobého majetku

(1-12). 20

301 546 551

082

-301 546

15 Odpis dlouhodobého majetku

31. 01. 21

25 129 551

082

-25 129

16 Vyřazení dlouhodobého majetku

31. 01. 21

603 093 082

022

4
5
6
7
8
9

Platba splátky dle spl. kalendáře
– úmor
Platba splátky dle spl. kalendáře
- úrok
Zaplacená faktura za akontaci
Platba splátky dle spl. kalendáře
- úmor
Platba splátky dle spl. kalendáře
- úrok
Odpis dlouhodobého majetku

Platba splátky dle spl. kalendáře
– úmor
Platba splátky dle spl. kalendáře
11
- úrok
10

-3 638

-30 196
-276 418

-11 074

Zdroj: vlastní zpracování, 2019
Stejně jako v případě situace, kdy by Společnost ABC automobil odkoupila, tak i zde
je princip a logika účtování stejná. Je zde pouze výjimka, že účetní případy č. 13 a 15
z tabulky č. 27 se v situaci bez zpětného odkupu musí vynechat tak, jak je uvedeno
v tabulce č. 30. Částky týkající se pravidelných leasingových splátek a zařazení vycházejí
ze splátkového kalendáře uvedeného v tabulce č. 29.
I zde je jedinou výjimkou ve výpočtu pravidelná výše odpisu, která musela být
stanovena podílem hodnoty zařazeného majetku a měsíci odpisování, které v tomto případě
odpovídají době trvání leasingového kontraktu, tedy 2 roky (24 měsíců). Výše měsíčního
odpisu je tedy:
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Posledním účetním případem (16) je uzavřen celý leasingový kontrakt tím, že dojde
k vyřazení automobilu z majetku společnosti ABC (022 D) díky tomu, že výše oprávek
dosáhla přesně hodnoty majetku (082 MD).
Pro sjednocení všech předcházejících kapitol je níže uvedena tabulka č. 31
s obratovou předvahou společnosti ABC pro případ leasingového kontraktu podle IFRS 16
bez následného odkupu.
Tabulka č. 31: ABC jako nájemce dle IFRS 16 – obratová předvaha (bez odkupu)
Účet
PZ
MD
D
KZ
022
0 Kč
603 093 Kč
-603 093 Kč
0 Kč
042
0 Kč
603 093 Kč
-603 093 Kč
0 Kč
082
0 Kč
603 093 Kč
-603 093 Kč
0 Kč
221
0 Kč
0 Kč
-648 000 Kč
-648 000 Kč
321
0 Kč
603 093 Kč
-603 093 Kč
0 Kč
383
0 Kč
120 000 Kč
-120 000 Kč
0 Kč
551
0 Kč
603 093 Kč
0 Kč
603 093 Kč
562
0 Kč
44 907 Kč
0 Kč
44 907 Kč
Zdroj: vlastní zpracování, 2019
Výsledek hospodaření z leasingového kontraktu je pro společnosti ABC ztráta
ve výši leasingových splátek, tedy 648 000 Kč a jak je zobrazeno v tabulce č. 31, tak stejná
hodnota je v konečném zůstatku účtu peněžních prostředků (221) jako záporný pohyb
rozvahové položky.
4.2.8 Vyhodnocení modelového příkladu
V této podkapitole bude proveden přehledný souhrn jednotlivých přístupů (ČÚS, IAS
17 a IFRS 16) a výsledného efektu ve výkazu zisku a ztráty. Bude zde vycházeno
z obrázku č. 5.
V tabulce č. 32 jsou uvedeny hodnoty v případě, že by Společnost ABC vystupovala
v leasingových kontraktech v pozici pronajímatele.
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Tabulka č. 32: Souhrn modelového příkladu pro společnosti ABC – pronajímatel
ČÚS
IAS 17
IFRS 16
FL

OL

FL

Tržby
1 498 000 648 000
Operativní náklady
-771 000
0
EBITDA
727 000 648 000
Odpisy
-514 000 -514 000
EBIT
213 000 134 000
Úroky
0
0
EBT
213 000 134 000
Zdroj: vlastní zpracování, 2019

0
0
0
0
0
213 000
213 000

OL

648 000
0
648 000
-514 000
134 000
0
134 000

odkup

bez odkupu

0 648 000
0
0 648 000
0 -514 000
0 134 000
213 000
0
213 000 134 000

Z výše uvedených kapitol a z kapitol v teoretické části diplomové práce je zřejmé,
že pro společnosti ABC v pozice pronajímatele žádné velké změny nebylo novým IFRS 16
nutné aplikovat, protože je v něm vycházeno z předchozího standardu IAS 17.
V tabulce č. 33 jsou uvedeny hodnoty pro případy, kdy je účetní jednotka v pozici
nájemce u leasingových smluv.
Tabulka č. 33: Souhrn modelového příkladu pro Společnost ABC – nájemce
ČÚS
IAS 17
IFRS 16
FL

OL

FL

Tržby
0
0
Operativní náklady
-648 000 -648 000
EBITDA
-648 000 -648 000
Odpisy
0
0
EBIT
-648 000 -648 000
Úroky
0
0
EBT
-648 000 -648 000
Zdroj: vlastní zpracování, 2019

0
0
0
-514 000
-514 000
-213 000
-727 000

OL

0
-648 000
-648 000
0
-648 000
0
-648 000

odkup

bez odkupu

0
0
0
0
0
0
-522 800 -603 093
-522 181 -603 093
-191 000 -44 907
-713 800 -648 000

V souladu s vysvětlenou teorií i modelovými situacemi zmíněnými v předchozích
kapitolách zobrazuje tabulka č. 33 přehledně výsledné efekty v rámci jednotlivých rámců.
V případě finančního leasingu, resp. leasingu s následným odkupem, jsou rozdílné hodnoty
v úrovni zisku EBT způsoby odlišnými vstupními částkami při ocenění a zařazení majetku.
V případě operativního leasingu, resp. leasingu bez následného odkupu je patrné,
že všechny tři rámce zobrazují v konečném důsledku stejný výsledek EBT s tím rozdílem,
že právě novým standardem IFRS 16 byly nákladové položky rozděleny tak, aby více
zobrazovaly skutečnost (viz kapitoly výše). Hodnoty v tabulce č. 33 v porovnání IAS 17
a IFRS 16 přesně odpovídají teorii zobrazené na obrázku č. 5.
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4.3 Projekt IFRS 16 ve společnosti ABC
Společnost ABC je zřízena mateřskou společností, která má sídlo ve Švédském
království a je aktivní prostřednictvím svých dceřiných organizací po celém světě. Díky
tomu vzniká pro Společnost ABC povinnosti reportování a vykazování dle švédských
pravidel a pomocí švédských nástrojů. Ty budou nastíněny v následující podkapitole.
Stejně tak ale Společnost ABC potřebuje i pro své interní účely vykazovat účetní
položky ve struktuře podle IFRS s možností modelování a predikce do budoucna
s vyčíslením jednotlivých důležitých ukazatelů. Tyto interní potřeby budou popsány dále.
4.3.1 Externí přístup
Z důvodu

zachování

diskrétnosti

v rámci

sdílení

interních

materiálů

Společnosti ABC bude přístup pro externí vykazování na korporátní úrovni pouze nastíněn
v této kapitole bez větších podrobností. Mateřská společnost společně se svým vlastníkem
investovaly velké množství finančních prostředků pro vývoj softwarového nástroje
z důvodu implementace nového IFRS 16 a z tohoto důvodu nemohou být sděleny větší
podrobnosti v rámci diplomové práce.
Správa kontraktů
Pro externí potřebu vykazování byl vyvinut první softwarový nástroj, ve kterém
je prováděna správa aktuálních leasingových kontraktů se všemi nutnými specifikacemi,
jako jsou možnosti prodloužení, penalizace, další náklady, garantovaná odkupní cena apod.
V tomto nástroji jsou uváděny všechny smlouvy podléhající IFRS 16. V případě,
že účetní jednotka má další leasingové kontrakty, které nesplňují podmínky IFRS 16,
pak je v tomto nástroji neuvádí a vede si o nich svou interní evidenci na lokální úrovni.
Pro správu aktuálních kontraktů jsou ve společnosti ABC určeny kompetentní osoby
v oddělení nákupu, které mají za povinnost evidovat a rozhodovat o leasingových
smlouvách. K rozhodnutí slouží schéma na obrázku č. 3, kdy v případě nejasností nebo
dotazů je nutné konzultovat tuto záležitost s pracovníky finančního controllingu. Ti mají
dále povinnost správy leasingových kontraktů v korporátním softwarovém nástroji. Výše
uvedeným postupem je zaručena kontrola čtyř očí a je tím zamezeno nesprávnému výkladu
v procesu rozhodování.
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Generování účtovacího předpisu
Dále byl vyvinut druhý softwarový nástroj pro generování účtovacího předpisu
na základě leasingových kontraktů uvedených v nástroji popsaném výše. Dle specifikací,
doby leasingu apod. jsou vygenerovány pro jednotlivé smlouvy splátkové kalendáře a dle
nich je následně na měsíční bázi generován účtovací předpis, které jsou účetní jednotky
povinny zaúčtovat ve svých lokálních účetních programech a následně v předepsané
struktuře vykázat v reportech mateřské společnosti.
4.3.2 Interní přístup (MS Excel)
Pro interní potřebu společnosti ABC a možnosti modelování scénářů či predikce není
však možné korporátní nástroje uvedené v předchozí kapitole použít. Ty slouží pouze pro
potřeby již aktivního portfolia leasingových smluv. Jak bude uvedeno v páté kapitole této
diplomové práce, tak se v účetní jednotce mohou objevit potřeby a dotazy vedení
společnosti, které si však vyžadují funkce, které nelze těmito nástroji naplnit. Takový
nástroj ve společnosti ABC však dosud žádný není a vzhledem k nemožnosti investování
finančních prostředků na tyto účely nelze předpokládat, že by se situace v budoucnu
změnila. Z tohoto důvodu byl v rámci projektu této diplomové práce a její praktické části
autorem vyvinut modelovací soubor v prostředí MS Excel, který lze pro tyto účely použít.
Soubor bez konkrétních dat pocházejících ze společnosti ABC je také součástí přílohy této
diplomové práce. V následujícím textu této podkapitoly je stručně popsána základní
struktura souboru, která vychází z textu vysvětleného výše v rámci kapitol věnované
modelovým příkladům.
V souboru je uvedeno záhlaví sloupců v anglickém jazyce z důvodu mezinárodního
působení společnosti ABC ve třech zemích (viz kapitola 4.1). Soubor je z velké části
zautomatizovaný díky vzorcům využívající možnosti MS Excel, a jejichž skladba byla
provedena na základě popsané teorie. Z tohoto důvodu budou primárně popsány dále
sloupce, které vyžadují ruční vstupy uživatele (označené žlutou barvou).
Na následujícím obrázku č. 9 je zobrazena úvodní specifikační část leasingových
kontraktů.
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Obrázek č. 9: Úvodní specifikační část souboru (MS Excel)

Zdroj: vlastní zpracování, 2019
Na obrázku č. 9 byly z důvodu přehlednosti ponechány orientační body MS Excel
pro sloupce (A, B, C atd.) i řádky (1, 2, 3 atd.).
Ve sloupci A označeného „Chassis“, neboli podvozek, je možné vkládat konkrétní
čísla podvozků aut. Ať už velkých nákladních vozů, autobusů nebo i osobních služebních
aut, v jejich případě lze jako identifikátor použít registrační značku.
Ve sloupci B označeného jako „Branch“, neboli pobočka, může účetní jednotka
specifikovat příslušnost daného aktiva na konkrétní oddělení nebo pobočku v rámci interní
struktury společnosti.
Ve sloupci C označeného jako „trDate“, neboli datum, je uvedeno datum zařazení
aktiva do majetku společnosti. Jedná se tedy také o začátek leasingového kontraktu.
Sloupce D (Year = rok) a E (Month = měsíc) jsou kalkulovány pomocí funkcí
MS Excel automaticky a odvolávají se na hodnoty buněk ve sloupci C.
Sloupec F označený písmeny „FA“, čili „Fixed Assets“, neboli dlouhodobý majetek,
je určený pro zachycení hodnoty aktiva. Tato položka není pro výpočet týkající se přímo
IFRS 16 nezbytně nutná a například pro osobní služební vozy ji není nutné vyplňovat.
Naopak pro modelování situací a rozdílných přístupů v případě velkých nákladních vozů
(viz dále) s ní počítáno být musí.
Stejně tak sloupce G (RENT) a H (Kind of = typ) jsou čistě dobrovolného charakteru
a mohou být použity pro další specifikaci předmětného aktiva. Například zda se jedná
o vozidlo, které je poskytováno zákazníkům půjčovny, jde-li o tzv. DEMO vozidlo pro
zákazníky na zkoušku nebo zde může být uvedeno jméno zaměstnance nebo typ vozu
v případě osobních služebních vozidel.
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Na následujícím obrázku č. 10 jsou zobrazeny další specifikační položky
leasingových kontraktů, které kromě jediné výjimky (označené žlutou barvou) jsou nutné
pouze v případě modelování scénářů u velkých nákladních automobilů a pro účely
kalkulací osobních služebních vozů může být jejich vyplnění vynecháno.
Obrázek č. 10: Modelovací část souboru pro velké nákladní vozy (MS Excel)

Zdroj: vlastní zpracování, 2019
Všechny sloupce kromě M označeného jako „End date“ neboli „Konečné datum“,
kde je nutné vyplnit konec leasingového kontraktu, mohou být v případě osobních
služebních vozů vynechány. Jedná se totiž o potřebné kalkulace pro modelování scénářů
v případě vývoje velkých nákladních vozidel (viz pátá kapitola)
Sloupec I „Depreciation“, neboli odpisy, je kalkulován na základě šestiletého
odpisování velkých nákladních vozů, resp. autobusů a jejich počáteční ceny, která byla
uvedena ve sloupci F.
Sloupec J „Adjst renting“ je označení pro úpravu měsíčního odpisu, kterým účetní
jednotka na základě znalosti trhu a odhadu zůstatkové ceny po skončení leasingu, zrychluje
nebo zpomaluje standardní měsíční účetní odpis. Hodnota uvedená v poli J3 = -3 500 Kč,
vychází z aktuální průměrné úpravy odpisu v případě trucků.
Sloupec K je z důvodů výpočtů a vzorců opisem buňky ve sloupci F.
Sloupec L „Sold to bank“, neboli prodáno do banky, vychází z hodnoty sloupce F
zvýšeného o hodnotu požadované marže, která je uvedena v buňce L3 = 5%. Za tuto cenu
by se případně při modelování určitého scénáře mohlo dané aktivum prodat externímu
poskytovateli leasingu.
Další sloupce jsou již vzorci MS Excel a vycházejí ze svého názvu v záhlaví.
Sloupec N „Month“, neboli měsíc, zobrazuje počet měsíců leasingového kontraktu
a vychází z rozdílu mezi sloupci C a M, čili začátku a konce leasingu. Sloupec O „Monthly
DEP“, neboli měsíční odpis, je počítán jako součet sloupce I a J. Sloupec P „Accumulated
DEP“, neboli oprávky, je součinem měsíčního odpisu ze sloupce O a počtu měsíců
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leasingového kontraktu ze sloupce N. A konečně sloupec Q „Buy back“, neboli odkupní
hodnota, je výsledkem rozdílu sloupce F a P, čili pořizovací ceny a oprávek.
Poslední dva zeleně označené sloupce z obrázku č. 10 ukazují předpokládanou
životnost aktiva v případě velkých nákladních vozů. Ta činí 6 let. Čili ve sloupci R „End of
Truck life“, čili konec životnosti automobilu, je konkrétní datum a ve sloupci S „Month of
life“, neboli měsíce života, je tato hodnota v měsících.
Na obrázku č. 11 jsou opět sloupce, které ve většině případů je nutné použít pouze
v případě modelování vývoje trucků a v případě osobních služebních vozů je lze vynechat.
Obrázek č. 11: Modelování měsíční splátky (MS Excel)

Zdroj: vlastní zpracování, 2019
Všechny oranžově označené sloupce v záhlaví lze pro účely osobních služebních
vozů vynechat s jedinou výjimkou a tou je sloupec V – „Renting fee (+5% DEP), neboli
leasingová splátka, který je nutný vyplnit v každém případě hodnotou pravidelné měsíční
splátky dle leasingové smlouvy. Ostatní položky lze vynechat. Hodnota sloupce W
„VAT Renting“, neboli DPH z leasingové splátky, je počítána automaticky, stejně jako
hodnoty ve sloupci Y – „VAT Fin.“ (DPH z finančních služeb), sloupci AA – „VAT from
CS“ (DPH ze servisních smluv) a sloupci AC – „VAT“ (DPH z celkové měsíční splátky).
V případě modelování vývoje trucků je z důvodu nejasné politiky finančního
poskytovatele vycházeno ze zkušeností a znalostí vlastního obchodního modelu
Společnosti ABC.
Proto pro hodnoty sloupce T „Insurance“, neboli pojištění, jsou uvedeny částky
10 500 Kč měsíčně pro autobusy a 6 800 Kč pro trucky. Ve sloupci U „Road Tax“
je hodnota silniční daně, která je fixní pro všechny vozy stejně a to na hodnotu uvedenou
v buňce U3. Na obrázku č. 11 tedy 1 975 Kč.
Další položka uvedená ve sloupci X „Financial services“, neboli finanční služby,
zobrazuje fixní hodnotu pro všechny smlouvy stejnou a to takovou, která je uvedena
v buňce X3 (500 Kč). A konečně v posledním oranžovém sloupci Z „Contracted services“,
neboli servisní smlouvy, je uvedena také fixní hodnota v měsíční splátce, která zahrnuje
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poskytované servisní služby za pravidelné opravy, prohlídky a výměny pneumatik
a provozních kapalin.
Poslední tři modře označené sloupce jsou součtem jednotlivých předchozích položek.
Ve sloupci AB je souček položek za pojištění, silniční daň, měsíční poplatek, finanční
služby a servisní smlouvu. A ve sloupci AD je hodnota z AB, čili měsíčního výše poplatku
celkem, zvýšena o hodnotu DPH.
V souboru MS Excel následně pokračují sloupce AE – DJ, kde jsou kalkulovány
čisté současné hodnoty pravidelných měsících splátek, dle počátečního data kontraktu,
uvedené teorie výše a výše úrokové sazby, která je uvedena v buňce AC3, resp. její
měsíční ekvivalent spočítaný v buňce AD3. Tento soubor je připraven pro kalkulování
smluv, které skončí před 31. 12. 2025 včetně. Následně v buňce DK označené jako „NPV
Total“ neboli „Net Present Value“, čili čistá současná hodnota celkem, je uveden pro
každou smlouvu hodnota v součtu, ze které je následně vycházeno pro tvorbu splátkového
kalendáře a kalkulací odpisů, úroků apod.
Na obrázku č. 12 je dále uveden příklad z kalkulací na měsíční bázi, které jsou
v souboru ve sloupcích DL – QP. Čili připravené od 1. 1. 2019 až do 31. 12. 2025 včetně.
Obrázek č. 12: Ukázka měsíčního výpočtu (MS Excel)

Zdroj: vlastní zpracování, 2019
Ve výpočtech uvedených na obrázku č. 12 je postupováno přesně podle vysvětlené
teorie výše ve všech předchozích kapitolách této diplomové práce. Ve sloupcích
označených „Start“ jsou zobrazeny hodnoty závazku na začátku daného měsíce.
Ve sloupcích označených „Payment“ jsou ukázány hodnoty úmoru. V položce „Interest“
jsou uvedeny hodnoty pro úroky a konečně ve sloupcích „End“ jsou zobrazeny položky
pro konečný stav závazku v daném měsíci, který se zároveň zobrazuje jako počáteční
zůstatek v měsíci následujícím.
Na konci celé tabulky jsou sumarizační sloupce uvedené na obrázku č. 13.
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Obrázek č. 13: Sumarizační sloupce (MS Excel)

Zdroj: vlastní zpracování, 2019
Na obrázku č. 13 se v jednotlivých sloupcích objevují hodnoty za celý leasingový
kontrakt po jednotlivých proměnných. Ve sloupci QQ „Right of usage“, neboli právo
k užívání, je zobrazena hodnota ze sloupce, kde byla vyčíslena čistá současná hodnota
leasingových splátek, tedy hodnota aktivovaná v majetku účetní jednotky.
Ve sloupci QR „Cash out“ jsou zobrazeny částky z cash flow, čili negativní pohyb
finančních prostředků, což je hodnota provedených leasingových splátek po dobu
kontraktu včetně DPH. Samotná hodnota DPH je zobrazena ve sloupci QS („VAT“ =
DPH).
Nákladové položky z leasingového kontraktu jsou úroky („Interest“), které jsou
uvedeny ve sloupci QT a odpisy („DEP“), které jsou uvedeny ve sloupci QV. Položka
zobrazená v QU jako „Monthly DEP“, neboli měsíční odpis, je výsledek podílu QQ a S,
neboli hodnoty práva k užívání a životnosti aktiva.
Sloupec QW je uvedený v souhrnné tabulce pro kontrolu. Jsou vněm hodnoty výše
závazku z leasingového kontraktu (AP = account payables).
V příloze této diplomové práce je celý modelový soubor k dispozici a obsahuje pro
přehlednost

dvě

záložky.

První

z nich

je

„Diplomova

prace_Trucks“,

z které

bylo vycházeno v předchozím výkladu. Druhá záložka je nazvaná „Diplomva prace_Cars“,
kde jsou pro přehlednost naznačeny pouze položky, které jsou nutné a relevantní pro
vyplnění k modelování situace v případě osobních služebních vozů.
V obou záložkách jsou ponechány dva modelové řádky. První z nich lze použít na
modelování leasingových smluv s počátečním datem do 31. 12. 2018. Druhý řádek je nutné
použít na modelování leasingových smluv po 1. 1. 2019.
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5 Výsledky a diskuse
V případě implementace nového standardu IFRS 16 vznikají ve společnosti nové
situace, kterým je nutné se přizpůsobit a ve kterých je nutná rychlá orientace. To se týká
jak účetního oddělení, které má na starosti konečné provedení změn v účetních knihách,
oddělení controllingu, které má na starosti reportovaní a kontrolu, nebo kteréhokoliv jiného
oddělení, které je novým standardem dotknuto.
Nejdůležitější v konečném důsledku je však orientace v problematice pro finanční
a vrcholový management společnosti, který je zodpovědný za řádné plnění obchodních
i finančních cílů, jejich interpretaci vůči mateřské společnosti a celkové hospodaření
a nakládání se svěřeným kapitálem.
V následujících podkapitolách jsou nastíněné problémy a scénáře, které je nutné
v případě implementace IFRS 16 vyřešit a správně se v nich zorientovat.

5.1 Vlivy IFRS 16 na KPI managementu
Ve většině firem se zahraniční mateřskou společností jsou jmenováni do řídících
funkcí osoby bez přímé majetkové účasti na základním kapitálu. Jejich motivace
je tak řízena tzv. KPI – „key performance indicators“, neboli klíčovými ukazateli
výkonnosti, kterými mohou být různé ekonomické a jiné veličiny. Výše obratu, výše
dosaženého zisku, získaný podíl na trhu nebo výše provozních nákladů.
Stejná situace je i v případě Společnosti ABC, kde je mimo výše zmíněných
ukazatelů také celková hodnota aktiv. Tato hodnota je následně zatížena interní
nákladovou sazbou, která vstupuje do výpočtu bonusových ukazatelů managementu
a výkonosti celé společnosti. Zájem zainteresovaných osob managementu, a v konečném
důsledku společnosti jako celku, je dosáhnout co nejmenší hodnoty aktiv při zachování
konkurenceschopného provozu. Tímto opatřením je vytvořený tlak na optimalizační
opatření v případě skladových zásob náhradních dílů i velkých nákladních vozidel, které
v případě uskladnění v sobě váží velké množství finančních prostředků.
V kontextu problematiky leasingů nebylo tento ukazatel výkonnosti nutné brát do
úvahy, protože jak bylo vysvětleno v předchozích kapitolách, tak v případě IAS 17
se leasingové splátky v případě operativního leasingu objevily přímo v nákladech
společnosti v období se kterým věcně a časově souvisely. V případě nového
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standardu IFRS 16 se tato situace změnila a i u leasingů bez zpětného odkupu musí dojít
k aktivaci smlouvy do dlouhodobého majetku společnosti. Tím dojde k navýšení hodnoty
aktiv, které mají vliv na výše zmíněný KPI. Zároveň dojde ke změně i dalších KPI, které
jsou nastavené na úroveň operativních nákladů společnosti nebo výši EBITu.
Jak je uvedeno přehledně v tabulce č. 33 a jak vyplývá z výkladu z předchozích
kapitol, pak změna po implementaci IFRS 16 přinese zvýšení hodnoty aktiv, snížení
hodnoty operativních nákladů (přesun leasingových splátek do odpisů a úroků) a zároveň
zvýšení hodnoty EBITu. Z výše popsaných důvodů a plynoucích změn je tedy nutné tyto
vlivy kvantifikovat. K tomuto účelu bude použit soubor MS Excel popsaný v kapitole
4.3.2.
V účetní jednotce bylo o všech smlouvách o nájmu a leasingových smlouvách
rozhodnuto dle schématu uvedeného na obrázku č. 3. Dále bylo postupováno dle popsané
teorie ve třetí části diplomové práce. Zjednodušené rozhodnutí o těchto smlouvách
zobrazuje následující schéma:
Nájemní smlouvy na IT vybavení

není IFRS 16
Jednotlivé komponenty nemají hodnotu
vyšší než 5 000 EUR17

Leasingové smlouvy na služební vozy

je IFRS 16

Dále má společnost aktivních několik dalších smluv s dobou platnosti kratší než
12 měsíců nebo předmětné aktiva smlouvy jsou zjevně menší hodnoty. Jedná se například
o pronájem oblečení pro technické zaměstnance.
Další častou položkou jsou nájemní smlouvy na nemovitosti. Ty účetní jednotka
nemá, protože všechny nemovitosti, ve kterých provozuje svojí činnosti, jsou v jejím
vlastnictví, díky kapitálové síle mateřské společnosti.
V aktuální situaci bude kalkulováno podle nového IFRS 16 pouze o leasingových
smlouvách v případě osobních služebních vozů pro zaměstnance společnosti.

17

Pravidly mateřské společnosti bylo určeno, že se nebude jednat o hodnotu USD, jak je doporučeno

ve standardu, ale že rozhodná částka bude uvedena v EUR.
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Společnost má uzavřeno celkem 121 leasingových dvouletých kontraktů na osobní
i užitkové vozy různých značek a typů, převážně však z portfolia Volkswagen. Z těchto
smluv je celkem 83, které svou dobou leasingu končí před 31. 12. 2019 a nebylo
by je nutné do portfolia dle pravidel IFRS 16 zahrnovat. Přesto v modelovém propočtu pro
účely kvantifikace vlivů na KPI managementu a celé společnosti budou tyto smlouvy
ponechány, protože počet aut, která bude společnost využívat se měnit ani v budoucnu
nebude a všechny tyto kontrakty po sjednání smluv nových již do portfolia podle IFRS 16
patřit budou.
V následující tabulce č. 34 jsou zobrazeny hodnoty z aktuálního portfolia
leasingových smluv Společnosti ABC na služební vozy pro rok 2019. Tato data byla
kalkulována na základě souboru MS Excel, který byl pro tyto účely a v rámci projektu
diplomové práce vytvořen.
Tabulka č. 34: Vlivy na KPI účetní jednotky po aplikaci IFRS 16 (rok 2019)
Položka
2019
Snížení operativních nákladů
-16 344 398 Kč
Zvýšení dlouhodobých aktiv
+39 166 683 Kč
Zvýšení odpisů
-15 641 949 Kč
Zvýšení úroků
-702 449 Kč
Vliv na EBITDA
+16 344 398 Kč
Vliv na EBIT
+702 449 Kč
Vliv na EBT
0 Kč
Zdroj: vlastní zpracování, 2019
Hodnoty v tabulce č. 34 jsou kalkulovány na základě právě aktivního portfolia
Společnosti ABC k 1. 1. 2019. U smluv, které končí v průběhu roku 2019
je předpokládáno, že dojde k uzavření smlouvy na nový služební vůz za stávajících
podmínek, protože trh s automobily je silně konkurenční a nabídky, které se objevují
v průběhu trvání leasingových kontraktů, jsou stále na srovnatelné úrovni, jako v případě
založení smluv stávajících.
Z tabulky č. 34 je zřejmé, že po aplikaci nového standardu IFRS 16 dojde
k odlišnému účtování o leasingových splátkách tím, že jejich hodnota (bez DPH)
již nebude v operativních nákladech, částka 16 344 398 Kč v roce 2019. O tuto částku bude
tedy vyšší zisk na úrovni EBITDA. Následně dojde k aktivaci majetku ve výši čisté
současné hodnoty leasingových splátek a tím tedy ke zvýšení aktiv v hodnotě
39 166 683 Kč. Z této položky je dále vycházeno pro kalkulování nákladových odpisů,
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které pro rok 2019 budou činit 15 641 949 Kč, což je nižší částka než v případě účtování
o leasingových splátkách přímo do nákladů účetní jednotky, a tak bude o rozdíl těchto
dvou položek zlepšený výsledek hospodaření na úrovni EBITu. Rozdílná částka v hodnotě
702 449 Kč je položkou nákladových úroků, které jsou zúčtovány pod úrovní EBITu
a díky tomu je dosaženo nulového efektu z těchto smluv v konečném úrovni zisku EBT,
stejně jako bylo uvedeno v tabulce č. 33.

5.2 Leasing versus majetek
Kvůli faktorům pro optimalizaci KPI nebo i kvůli zlepšení finančních výkazů
společnosti nebo i z jiných důvodů se mohou v účetní jednotce objevit tendence na snížení
hodnoty aktiv. Ve společnosti ABC je jednou z nejvyšších položek aktiv flotila velkých
nákladních vozidel, které jsou používány pro obchodní účely v rámci poskytování služeb
půjčovny pro zákazníky. V následujících dvou podkapitolách budou uvedeny možné
způsoby, které by mohly být uvažovány v případě, že by byla motivace o snížení těchto
aktiv přímo v dlouhodobém majetku společnosti, v souvislosti s novým standardem
IFRS 16.
5.2.1 Leasingová společnost
V účetní jednotce při tlaku na snížení hodnoty aktiv by se mohla objevit snaha
o prodej majetku leasingové společnosti s okamžitým uzavřením leasingové smlouvy.
Vzhledem k faktu, že leasingové společnosti jsou primárně určené pro financování pořízení
dlouhodobého majetku a jejich hlavní činností není nákup, resp. výkup aktiv s následným
prodejem, tak lze předpokládat, že by účetní jednotka musela uzavřít leasingovou smlouvu
s následným odkupem po skončení leasingu.
Vzhledem k teorii, která byla vysvětlená v předchozích kapitolách a popsanému
souboru MS Excel, lze kalkulovat efekt na aktuální portfolio velkých nákladních vozidel,
které jsou v majetku Společnosti ABC pro účely půjčovny, kterých je 100 k 31. 12. 2018.
V tabulce č. 35 jsou uvažovány scénáře ponechání vozidel v majetku účetní jednotky
a druhým scénářem je prodej vozidel leasingové společnost s následným odkupem
po skončení leasingu. V případě kalkulování odpisů je uvažována opět situace, že dochází
ke kontinuálnímu nahrazení vyřazovaných vozidel z majetku v poměru 1:1 za nové.
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Tabulka č. 35: Scénáře prodeje trucků leasingové společnosti (2019)
Položka
Scénář - majetek
Scénář - leasing
Hodnota aktiv
176 525 179 Kč
180 317 183 Kč
Výše odpisů
34 999 128 Kč
31 910 311 Kč
Úroky
0 Kč
8 061 257 Kč
Celkové náklady
34 999 128 Kč
39 971 568 Kč
Zdroj: vlastní zpracování, 2019
Předpoklady, které byly použity pro výsledná čísla v tabulce č. 35, jsou uvedeny
níže. Důležité je zmínit faktor nejistoty chování a cenovou politiku obchodního partnera
(leasingové společnosti) a cenový vývoj trhu. Z tohoto důvodu byl vytvořený model právě
v souboru MS Excel, který byl popsán výše a kde lze modelované předpoklady pozměnit.
Předpoklady výpočtů:
a) Předpokládaná odkupní cena je uvažována na základě modelování zůstatkové
ceny, která by byla nastala po odpisech, kdyby si účetní jednotka vozy ponechala
v majetku.
b) Leasingové smlouvy jsou uzavírány na 2 roky.
c) Všeobecná doba odpisování vozidel je 6 let.
d) Pojištění jako součást leasingové splátky je 6 800 Kč/měsíčně.
e) Silniční daň jako součást leasingové splátky je 1 975 Kč/měsíčně.
f) Předpokládaná výše měsíčního nájemného je uvažována z výše měsíčního odpisu
účetní jednotky zvýšeného o 5% marži.
g) Poplatek za finanční služby leasingové společnosti je 500 Kč/měsíčně.
h) Poplatek za využívání servisní smlouvy na pravidelné služby (viz výše)
je 1 500/měsíčně Kč.
Na základě těchto předpokladů je zřejmé, že vyvedení majetku s využitím leasingu
za daných podmínek by pro Společnost ABC nebylo výhodné. Nedošlo by ke snížení
hodnoty aktiv a zároveň by došlo i ke zvýšení nákladů z důvodů kapitalizace čisté
současné hodnoty leasingových splátek. Jediný kladný efekt, který by byl touto operací
docílen, by bylo zvýšení zisku na úrovni EBITu o 3 088 817 Kč.
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Položky hodnoty scénáře v případě, že by účetní jednotka ponechala vozidla
v majetku, jsou kalkulovány na základě aktuálního stavu a pokračování v kontinuálním
vývoji.
5.2.2 Fiktivní leasingová splátka
Na finančním trhu se lze setkat s modelem leasingových společností, které mohou
nabídnout klientům možnost snížení hodnoty aktiv i přes leasingové smlouvy tím,
že úmyslně podhodnotí na výrazně nízkou úroveň výši pravidelných leasingových splátek
s tím, že v dalších specifikacích smlouvy je uvedena variabilní složka leasingové splátky
podmíněná dalším faktorem, kterým může být nájezd kilometrů. Tato položka je naopak
zase výrazně tržně nadhodnocena. Za určitých okolností by v takovém případě bylo možné
variabilní složky leasingového kontraktu účtovat přímo do nákladů společnosti.
Vzhledem k teorii zmíněné v kapitole 3.5.3 lze však konstatovat, že pro
Společnost ABC není tento model vhodný. Protože nájezd kilometrů u vozidel
používaných pro potřeby půjčovny je v delším časovém úseku na téměř konstantní úrovni,
a tím se v rámci standardu IFRS 16 stává i tato variabilní složka leasingového kontraktu,
složkou fixní a je nutné ji kapitalizovat stejným způsobem, jako by se jednalo o klasický
leasingový kontrakt.
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6 Závěr
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení dopadu aplikace nového mezinárodního
účetního standardu IFRS 16 Leasingy v konkrétní společnosti. Tou byla zvolena obchodní
společnost zabývající se prodejem a servisními službami spojenými s velkými nákladními
vozidly. Nový standard IFRS 16 vznikl z důvodu reálnějšího vykazování skutečností
spojených s užíváním dlouhodobých aktiv, které společnosti nevlastní, ale pouze
si je pronajímají od externích subjektů.
Zásadní změna, která je spojena s aplikací nového standardu IFRS 16, se týká
nájemců, kde byly odstraněny rozdíly mezi finančním a operativním leasingem.
V diplomové práci jsou však popsány všechny principy účtování z pohledu českých
účetních norem, standardu IAS 17, který byl platný do konce roku 2018, a nového
standardu IFRS 16. Všechny účetní rámce jsou v práci popsány jak ze strany
pronajímatele, tak i nájemce.
Po teoretických východiscích, kde byly definovány principy mezinárodního účetního
výkaznictví a parametry složek leasingu následované kapitolami o českém právním rámci,
IAS 17 a IFRS 16, byla dále zpracována praktická část práce na modelovém příkladu
z konkrétní účetní jednotky.
Zde byly kvantifikovány rozdíly vycházející z rozdílného způsobu účtování
i oceňování v závislosti na zvoleném přístupu a byly vyčísleny i dopady do finančních
ukazatelů účetní jednotky především na úrovni EBITu. Z důvodu vyřešení problematiky
spojené s otázkou bilanční sumy a její výše byl v rámci diplomové práce vytvořený
modelovací soubor v prostředí MS Excel, který je součástí této práce jako jeho příloha č. 3.
Díky němu mohly být v poslední diskuzní kapitole diplomové práce vyřešeny otázky
spojené především s interním reportováním a možnostmi managementu společnosti pro
optimalizační opatření související se snahou o snížení balanční sumy. Ze závěrečné
kapitoly vyšlo najevo, že po aplikaci IFRS 16 (ceteris paribus) se účetní jednotce zvýší
celkové náklady i hodnota celkových aktiv v případě, že by se rozhodla stávající portfolio
majetku převést na položky leasingu.
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Příloha č. 1:
Seznam použitých účtů – vycházející z opatření čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví
účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
022

Hmotné movité věci a jejich soubory

042

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

082

Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům

221

Bankovní účty

311

Odběratelé

321

Dodavatelé

381

Náklady příštích období

383

Výdaje příštích období

384

Výnosy příštích období

385

Příjmy příštích období

501

Spotřeba materiálu

518

Ostatní služby

541

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

551

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

562

Úroky

602

Tržby z prodeje služeb

641

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

662

Úroky
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Příloha č. 2:
Ukázka produktů společnosti ABC
Ukázka tahače

Ukázka vozidla s nástavbou

Ukázka speciálního vozidla

Ukázka autobusu pro městskou dopravu

Ukázka autobusu pro dálkovou dopravu
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