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Předčasné ukončení finančního leasingu 
s odkupem předmětu finančního leasingu 
V příkladu není problematika DPH. 

Ustanovením řešícím daňové dopady je § 24 dost. 5 a 6 ZDP. Existují dva základní způsoby předčasného 
ukončení leasingové smlouvy: 

a) s odkupem předmětu leasingu leasingovým nájemcem.
Důvodem bývá:
- odkoupení zničeného předmětu leasingu (například po havárii, kdy havarovaný vůz si leasingový

nájemce odkoupí), nebo
- odkoupení funkčního předmětu leasingu za účelem jeho okamžitého prodeje.

b) bez odkupu předmětu leasingu leasingovým nájemcem.
Důvodem bývá:
- neplacení splátek leasingovým nájemcem a následné odebrání předmětu leasingu leasingovou

společností, nebo
- zničení či ztracení předmětu leasingu (krádež, havárie bez odkupu vraku nájemcem).

Leasingová smlouva nákladní automobil je uzavřena 30. 9. 202x a předmět leasingu je předán 15. 10. 202x 
- doba trvání leasingu činí 54 měsíců (§ 24 odst. 4 písm. a)
- první mimořádná splátka na nájemné 540 000 Kč bez DPH a byla zaplacena
- řádné splátky činí 40 000 Kč měsíčně bez DPH
- k 1. 5. 202x+1 je smlouva ukončena a předmět leasingu je nájemci prodán za cenu 1 900 000 Kč
Za předčasné ukončení smlouvy je nájemci v souladu se všeobecnými podmínkami leasingu vyúčtována smluvní
pokuta ve výši 100 000 Kč.
Celková hodnota leasingu 540 000 + (40 000 × 54) = 2 700 000 Kč bez DPH.

Předčasné ukončení leasingu 

Účetní operace 202x Částka v Kč MD Dal 

1. První mimořádná splátka na leasing 
(540 000/54 = 10 000 Kč/na jeden měsíc trvání leasingu) 540 000 381 221 

2. 

3. 

KZ 

Účetní operace 202x+1 Částka v Kč MD Dal 

1. 
Pravidelné předpisy řádných splátek  
1 - 4/202x+1 
4 × 40 000 Kč. Splátky byly zaplaceny. 

160 000 518 321 

2. Odúčtování časového rozlišení ve věcné a časové 
souvislosti 4 × 10 000 Kč 

KZ 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 




