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Abstrakt 
Ve své bakalá�ské práci chci vytvo�it algoritmus tvorby opravných položek 

k pohledávkám. Po komunikaci s vybranou firmou jsem se rozhodl, že vytvo�ím 

sm�rnici, která by jednozna�n� �ešila jak opravné položky k pohledávkám tvo�it. 

V bakalá�ské práci popíši teorii opravných položek, nastínit sou�asnou situaci ve firm� 

a p�edstavit m�j návrh. 

 

Abstrakt 
I want make algorythm of making rectyfying items for claims in my bachelor´s thesis. 

After the communication with chosen copany, i decide, i will make direction, how 

make the rectyfying items for claims. I will describe theory about recyfying intems, 

economic situation in the firm and present my project. 

 

 

 

 

 

 

Klí�ová slova 

opravná položka, zákon, zákonná opravná položka, sm�rnice, pohledávky 

 

Key words 

Rectyfiing item, law, law adjusting entry, direction, claims 



  4 

�estné prohlášení 

Prohlašuji, že p�edložená bakalá�ská práce je p�vodní a zpracoval jsem ji samostatn�. 

Prohlašuji, že citace použitých pramen� je úplná, že jsem ve své práci neporušil 

autorská práva (ve smyslu Zákona �. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

V Brn�  dne  

 

 

---------------------------- 

Podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  5 

 
 
Bibliografická citace  práce:  

ŠMÍDA, M. Algoritmizace tvorby opravných položek k pohledávkám. Brno: VUT v 

Brn�, Fakulta podnikatelská, 2008. 67 s. Vedoucí bakalá�ské práce: DOC. ING. 

ANNA FEDOROVÁ, CSC.. 



  6 

 
OBSAH  
 
 
 

1. Úvod...................................................................................................7 

2. Cíl práce ............................................................................................8 

3. P�edstavení firmy RESTA s. r. o......................................................9 

3.1. Základní informace .................................................................................. 9 
3.2. P�edm�t podnikání ..................................................................................10 
3.3. Organiza�ní struktura firmy...................................................................12 
3.4. Finan�ní analýza firmy............................................................................13 

3.4.1. Majetková a finan�ní struktura podniku ................................................. 13 
3.4.2. Pom�rové ukazatele ............................................................................... 17 
3.4.3. Analýza výnos� a náklad� ..................................................................... 18 

4. Teoretické poznatky o opravných položkách ................................23 

4.1. Opravné položky k pohledávkám ...........................................................25 
4.1.1. Postupný odpis starých pohledávek........................................................ 29 
4.1.2. Jednorázový odpis pohledávek............................................................... 30 

4.2. Opravné položky v konkurzním a vyrovnacím �ízení ............................31 
4.3. Opravné položky ve vztahu k proml�ení ................................................35 
4.4. Zrušení opravné položky .........................................................................38 

5. Vlastní návrh algoritmu pro tvorbu opravných položek ..............39 

5.1. Ur�ení výše tvorby opravné položky.......................................................39 
5.1.2. Vlastní návrh sm�rnice pro tvorbu opravných položek k pohledávkám .. 40 

5.2. Doklady pot�ebné pro tvorbu a ú�tování OP .........................................44 

6. Záv�r................................................................................................46 

7. Zdroje ..............................................................................................47 

7.1. Literatura:.............................................................................................. 47 
7.2. Seznam zkratek:..................................................................................... 48 
7.3. Seznam tabulek:..................................................................................... 49 
7.4. Seznam obrázk�: ................................................................................... 49 
7.5. Seznam p�íloh:....................................................................................... 49 

8. P�ílohy .............................................................................................50 

 
 



  7 

1. Úvod 

Ve�ejná obchodní spole�nost RESTA Majetín byla založena v lednu 1991. Jako 

jedna z prvních firem v �eské republice se za�ala zabývat problematikou recyklace 

stavebních odpad�. Tato �innost je i v sou�asné dob� nosným programem firmy.  Jde o 

p�evážn� výrobní firmu a budeme ji srovnávat se strojírenským odv�tvím. V letech 

2004 – 2006 firma provedla n�kolik investi�ních akcí a v roce 2005 zm�nila právní 

formu z v. o. s. na s. r. o.  

 

O d�ležitosti ú�etnictví v podniku není pochyb. Aby ú�etnictví plnilo náležit� 

svoji úlohu, musí být správné, úplné, pr�kazné, srozumitelné, p�ehledné, tak aby v�rn� 

a poctiv� zobrazovalo obraz p�edm�t ú�etnictví. Opravné položky podporují zásadu 

v�rného zobrazení obrazu p�edm�tu ú�etnictví a zásadu opatrnosti. Tvorba da�ových 

opravných položek snižuje základ dan�. 

 

 Firma doposud nem�la jasn� ur�ený postup, jak opravné položky tvo�it. Po 

vzájemné komunikaci jsme došli k �ešení, které je p�ijatelné a v budoucnu 

aplikovatelné. 
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2. Cíl práce 

Cílem práce je navrhnout postup pro tvorbu opravných položek, která bude vycházet 

z pot�eb firmy. Pot�ebné informace jsem �erpal z n�kolika literárních zdroj� (zejména 

platné legislativy a dále pak odborných publikací a �asopis�) a z vlastních zkušeností 

z firmy. Navrhnutá sm�rnice usnadní a urychlí práci s opravnými položkami.  

 
 
 

 

 

 



  9 

3. P�edstavení firmy RESTA s. r. o.  

3.1.  Základní informace 

Název:   RESTA s. r. o. 

Právní úprava:  Spole�nost s ru�ením omezeným 

Sídlo:   Kojetínská ulice,  P�erov    

I�:   14616807 

DI�:   379-14616807 

 

Zakladatelé:  Ing. Lubomír Šmída, Ing. Stanislav Marek, Ing. Josef Kasal 

Spole�níci v sou�asnosti: Ing. Lubomír Šmída, Ing. Stanislav Marek 

        

Logo firmy:                ® 

 

 

 

 

 

  

Obr. �.1 Logo, firmy RESTA 
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3.2. P�edm�t podnikání 

3.2.1. Výroba za�ízení pro recyklaci stavebních odpad� 

Firma vyvinula �adu mobilních a semimobilních za�ízení, ur�ených k drcení a t�íd�ní 

uvedených materiál�. Tato za�ízení dodávají provozovatel�m recykla�ních závod�, 

stavebním firmám a krom� toho nacházejí uplatn�ní i p�i zpracování p�írodních 

materiál� nejen v �R, ale i v SR, SRN, Rakousku atd. P�i vývoji nových za�ízení 

využívají vlastních bohatých zkušeností. Hlavní d�raz kladou na bezvadnou funk�nost, 

technologické parametry, p�izp�sobení jejich za�ízení specifickým požadavk�m 

zákazník�, a to vše p�i zachování výhodných cenových relací vzhledem k zahrani�ní 

konkurenci. Samoz�ejmostí je i kvalitní servis a technické zajišt�ní jejich zákazník�. 

 

Tab. 1 Celkový po�et prodaných za�ízení (2002 – 1. pol 2005) 
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3.2.2. Recyklace stavebních odpad� mobilními drtícími a t�ídícími 

za�ízeními 

Firma nabízí recyklaci, tedy drcení a t�íd�ní stavebních odpad�, p�ípadn� p�írodních 

materiál� jako službu. Podle požadavk� zákazníka jsou schopni zpracovat stavební 

odpady, tedy materiály z  demolic budov, vozovek a jiných stavebních objekt� na drt� 

a jednotlivé frakce z nich, které je v mnoha p�ípadech možné znovu využít jako 

plnohodnotnou náhradu p�írodních materiál� ve stavebnictví. 

 

Mimo vlastních drti�� a t�ídi�� m�že firma nabídnout veškerou pomocnou 

mechanizaci jako bourací kladivo, naklada�e apod. Krom�  toho m�že firma pomoci 

p�i hledání využití vzniklého recyklátu. 

 

 

3.2.3. Z�izování a provoz recykla�ních závod� na zpracování 

stavebních odpad� 

V souvislosti s rostoucím zájmem o recyklaci stavebních odpad� vyhledává firma 

vhodné lokality, buduje a provozuje sb�rná st�ediska – recykla�ní závody, pro 

pravidelný p�íjem stavebních odpad� od stavebních firem, jejich recyklaci a následný 

prodej. Na recykla�ních závodech se usklad�uje, jak stavební su	, tak betony, asfalty i 

zemina. Následnou recyklací a t�íd�ním pak vznikají recykláty v n�kolika frakcích. 

 

 

3.2.4. St�edisko stavební výroby  

St�edisko stavební výroby bylo spole�ností RESTA v.o.s. Majetín založeno v dubnu 

1992. Již od svého vzniku se podílí na realizaci stavebních zakázek v blízkém okolí. 

Provádí recyklaci stavebních objekt�, výstavbu rodinných dom�, ekologické stavby, 

inženýrské sít�, kompletní dodávku pr�myslových objekt� a staveb ob�anské 

vybavenosti. M�že nabídnout zemní a demoli�ní práce a pokládání zámkové dlažby



 

3.3. Organiza�ní struktura firmy 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. �. 2 Organiza�ní schéma firmy RESTA
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3.4. Finan�ní analýza firmy 

3.4.1. Majetková a finan�ní struktura podniku 

Procentuální rozbor položek majetkové a finan�ní struktury a vývojové trendy u 

majetkové a finan�ní struktury jsou uvedeny v následujících tabulkách 

 

Tab. 2 Procentuální rozbor položek majetkové a finan�ní struktury RESTA s.r.o. 
(v tis. K�) 2004 % 2005 % 2006 % 

AKTIVA CELKEM 82 386 100,00 87 278 100,00 97 181 100,00

Dlouhodobý majetek 24 523 29,77 25 103 28,76 34 165 35,16

DNM 151 0,18 357 0,41 462 0,48

DHM 24 372 29,58 24 746 28,35 33 703 34,68

DFM 0   0  0 0,00

Ob�žná aktiva 56 001 67,97 59 283 67,92 59 325 61,05

Zásoby 19 227 23,34 17 135 19,63 16 717 17,20

Pohledávky 29 846 36,23 35 427 40,59 33 250 34,21

Finan�ní majetek 6 928 8,41 6 721 7,70 9 358 9,63

�asové rozlišení 1 862 2,26 2 892 3,31 3 691 3,80

PASIVA CELKEM 82 386 100,00 87 278 100,00 97 181 100,00

Vlastní kapitál 62 467 75,82 64 993 74,47 67 564 69,52

Základní kapitál 900 1,09 900 1,03 900 0,93

Rezervní fondy     0  968 1,00

Kapitálové fondy 61 567 74,73 54 799 62,79 53 498 55,05

HV minulých let         8 325 8,57

HV b�žného období     9 294 10,65 3 873 3,99

Cizí zdroje 19 896 24,15 22 182 25,42 29 555 30,41

Rezervy 3 968 4,82 2 821 3,23 2 014 2,07

Dlouhodobé závazky     561 0,64 993 1,02

Krátkodobé závazky 15 928 19,33 18 800 21,54 21 148 21,76

Bankovní úv�ry 0 0,00 0 0,00 5 400 5,56

- dlouhodobé BÚ     0  5 400 5,56

- krátkodobé BÚ     0  0  

�asové rozlišení 23 0,03 103 0,12 62 0,06
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Tab. 3 Procentuální rozbor položek majetkové a finan�ní struktury odv�tví 
(v tis. K�) 2005 % 2006 % 

AKTIVA CELKEM 137 660 100,00 161 172 100,01 

Dlouhodobý majetek 56 904 41,34 65 466 40,62 

DNM + DHM 52 126 37,87 60 201 37,35 

DFM 4 778 3,47 5 265 3,27 

Ob�žná aktiva 79 488 57,74 94 437 58,60 

Zásoby 32 887 23,89 37 019 22,97 

Pohledávky 35 271 25,62 43 209 26,81 

Finan�ní majetek 11 330 8,23 14 209 8,82 

�asové rozlišení 1 268 0,92 1 269 0,79 

PASIVA CELKEM 137 661 100,00 161 172 100,00 

Vlastní kapitál 59 386 43,14 69 636 43,21 

Základní kapitál 46 789 33,99 48 160 29,88 

Nerozd�lený zisk+fondy 8 664 6,29 13 955 8,66 

HV b�žného období 3 933 2,86 7 521 4,67 

Cizí zdroje 76 545 55,60 88 984 55,21 

Rezervy 4 217 3,06 4 328 2,69 

Dlouhodobé závazky 5 949 4,32 8 949 5,55 

Krátkodobé závazky 37 250 27,06 44 538 27,63 

Bankovní úv�ry 29 129 21,16 31 169 19,34 

- dlouhodobé BÚ 17 246 12,53 20 451 12,69 

- krátkodobé BÚ 11 883 8,63 10 718 6,65 

�asové rozlišení 1 730 1,26 2 552 1,58 

 

Tab. 4 Vývojové trendy položek majetkové a finan�ní struktury RESTA s.r.o. 
(v tis. K�) 2004 2005 2004/2005 2006 2006/2005 

AKTIVA CELKEM 82 386 87 278 6% 97 181 11%

Dlouhodobý majetek 24 523 25 103 2% 34 165 36%

DNM 151 357 136% 462 29%

DHM 24 372 24 746 2% 33 703 36%

DFM 0 0 x 0 x

Ob�žná aktiva 56 001 59 283 6% 59 325 0%

Zásoby 19 227 17 135 -11% 16 717 -2%

Pohledávky 29 846 35 427 19% 33 250 -6%

Finan�ní majetek 6 928 6 721 -3% 9 358 39%
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�asové rozlišení 1 862 2 892 55% 3 691 28%

PASIVA CELKEM 82 386 87 278 6% 97 181 11%

Vlastní kapitál 62 467 64 993 4% 67 564 4%

Základní kapitál 900 900 x 900 x 

Rezervní fondy 0 0 x 968 100%

Kapitálové fondy 61 567 54 799 -11 % 53 498 -2 %

HV minulých let 0 0 x 8 325 100%

HV b�žného období 0 9 294 100% 3 873 -58%

Cizí zdroje 19 896 22 182 11% 29 555 33%

Rezervy 3 968 2 821 -29% 2 014 -29%

Dlouhodobé závazky 0 561 100% 993 77%

Krátkodobé závazky 15 928 18 800 18% 21 148 12%

Bankovní úv�ry 0 0 x 5 400 100%

- dlouhodobé BÚ 0 0 x 5 400 100%

- krátkodobé BÚ 0 0 x 0 x

�asové rozlišení 23 103 348% 62 -40%

 

 

 

 

Tab. 5 Vývojové trendy položek majetkové a finan�ní struktury odv�tví 
(v tis. K�) 2005 2006 2006/2005 

AKTIVA CELKEM 137 660 161 172 17,08% 

Dlouhodobý majetek 56 904 65 466 15,04% 

DNM 52 126 60 201 15,49% 

DHM 4 778 5 265 10,19% 

DFM 79 488 94 437 18,81% 

Ob�žná aktiva 32 887 37 019 12,56% 

Zásoby 35 271 43 209 22,51% 

Pohledávky 11 330 14 209 25,41% 

Finan�ní majetek 1 268 1 269 0,08% 

�asové rozlišení 137 661 161 172 17,08% 

PASIVA CELKEM 59 386 69 636 17,26% 

Vlastní kapitál 46 789 48 160 2,93% 

Základní kapitál 8 664 13 955 61,07% 

Rezervní fondy 3 933 7 521 91,23% 
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Kapitálové fondy 76 545 88 984 1625,00% 

HV minulých let 4 217 4 328 2,63% 

HV b�žného období 5 949 8 949 50,43% 

Cizí zdroje 37 250 44 538 19,57% 

Rezervy 29 129 31 169 7,00% 

Dlouhodobé závazky 17 246 20 451 18,58% 

Krátkodobé závazky 11 883 10 718 -9,80% 

Bankovní úv�ry 1 730 2 552 47,51% 

 

Z hlediska majetkové struktury firmy RESTA s.r.o. je patrný nár�st hmotného majetku 

v roce 2006 zp�sobený 15milionovou rekonstrukcí budovy výrobní haly (�áste�n� 

dotována z fond� EU). Firma má proti odv�tví vyšší podíl ob�žných aktiv, u firmy 2/3 

ob�žného majetku a 1/3 dlouhodobého majetku, také proti odv�tví má mezi lety 2005 – 

2006 2x vyšší nár�st dlouhodobé majetku. Kladn� je hodnoceno postupné snižování 

zásob, které již nevážou tolik finan�ních prost�edk�. Proti srovnávanému odv�tví je 

však jak v majetku, tak v zásobách na polovi�ní úrovni. Velmi záporn� je hodnocen 

vývoj pohledávek, které jsou vzhledem k odv�tví, velmi vysoké. Proti odv�tví má 

firma také vysoký nár�st krátkodobého finan�ního majetku.  

 

U vývoje finan�ní struktury je nejd�ležit�jší skute�nost, že položka vlastního kapitálu 

absolutn� roste, což znamená, že spole�nost je trvale zisková. Spole�nost za�ala více 

využívat cizí zdroje – v roce 2005 za�ala ú�tovat o odložené dani a v roce 2006 

uzav�ela smlouvu o dlouhodobém úv�ru. Nár�st hospodá�ského výsledku mezi lety 

2004 a 2005 je zp�soben právní formou spole�nosti, která v roce 2004 jako ve�ejná 

obchodní spole�nost hospodá�ský výsledek rozd�lila mezi spole�níky, kte�í jej pak 

zda�ovali daní z p�íjm� fyzických osob. Meziro�n� je patrný nár�st  krátkodobých 

cizích zdroj� p�evyšující pr�m�r odv�tví.  
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Tab. 6 Pom�r pohledávek (závazk�) po lh�t� splatnosti na celkových pohledávkách 

(závazcích) RESTA s.r.o. a odv�tví 

 2004 2005 2006 

Pohledávky – firma 48,1 % 53,6 % 62,1 % 

Závazky – firma 39,9 % 25,3 % 20,4 % 

Pohledávky – odv�tví  22,5 % 21,2 % 

Závazky – odv�tví  16,3 % 15,5 % 

 

Pom�r pohledávek (závazk�) po lh�t� splatnosti na celkových pohledávkách je 

vzhledem ke své výši a ve srovnání s odv�tvím velmi alarmující, navíc u pohledávek je 

patrný trvalý nár�st podílu pohledávek po lh�t� splatnosti. Situace je velmi vážná a 

firma by si m�la stanovit strategii pro jejich �ešení. 

 

3.4.2. Pom�rové ukazatele  

 

Tab. 7 Ukazatele zadluženosti, majetkové a finan�ní struktury RESTA s.r.o. 
  2004 2005 2006 

Celková zadluženost 24% 25% 30% 

Celková zadluženost v�. závazk� v��i spole�ník�m 99% 87% 85% 

Míra zadluženosti 0,32 0,34 0,44 

Míra zadluženosti v�. závazk� v��i spole�ník�m 86,62 6,95 5,55 

Dlouhodobé CZ/VK v�. závazk� v��i spole�ník�m + dlouhodobé CZ 15% 13% 19% 

Dlouhodobé CZ/VK + dlouhodobé CZ  92% 48% 51% 

Dlouhodobé CZ/VK v�. závazk� v��i spole�ník�m 18% 15% 23% 

Dlouhodobé CZ/VK  1179% 91% 104% 

VK v�. závazk� v��i spole�ník�m/Dlouhodobý majetek 2,55 2,59 1,98 

VK/Dlouhodobý majetek 0,04 0,44 0,43 

VK v�. závazk� v��i spole�ník�m + Dlouhodobé zdroje/Dlouhodobý majetek 3 2,99 2,43 

VK + Dlouhodobé zdroje/Dlouhodobý majetek 0,49 0,83 0,89 

Ukazatel úrokového krytí 1759,57 221,32 23,67 
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Tab. 8 Ukazatele zadluženosti, majetkové a finan�ní struktury odv�tví 
  2005 2006 

Celková zadluženost 64,30% 62,55% 

Míra zadluženosti 1,29 1,28 

Dlouhodobé CZ/VK + dlouhodobé CZ  17,30% 29,69% 

Dlouhodobé CZ/VK  39,06% 42,22% 

VK/Dlouhodobý majetek 104,36% 106,37% 

VK + Dlouhodobé zdroje/Dlouhodobý majetek 145,12% 151,28% 

Ukazatel úrokového krytí 587,21 804,76 

 

Firma vykazuje polovi�ní zadluženost proti odv�tví, což je zp�sobeno nevyužíváním 

dlouhodobých úv�r�. Celková zadluženost a míra zadluženosti firmy ovšem roste, u 

odv�tví mají klesající tendenci. Firma tedy minimáln� využívá k financování cizí 

kapitál, a pokud ano, tak p�edevším formou leasingu. D�ležitým parametrem pro 

posuzování dlouhodobé finan�ní rovnováhy je požadavek, aby dlouhodobá aktiva byla 

kryta vlastním kapitálem. Tento požadavek firma spl�uje pouze v p�ípad�, že za vlastní 

kapitál považujeme také podíly nevyplacené spole�ník�m. Odv�tví tento požadavek 

spl�uje. Odv�tví ani firma ovšem nespl�ují zlaté pravidlo financování, kdy sv�j 

dlouhodobý majetek nekryjí dlouhodobými zdroji. 

Z hlediska úrokového krytí jsou analyzovaná firma i odv�tví hodnoceny velmi 

pozitivn�, jelikož se hodnoty úrokového krytí vždy pohybovaly vysoko nad 

doporu�enou hodnotou (5). I když má ukazatel úrokového krytí klesající tendenci, a to 

velmi strmou, je firma stále schopna splácet úroky. 

�

3.4.3. Analýza výnos� a náklad� 

 

Tab. 9 Procentuální rozbor položek výnos� a náklad� RESTA s.r.o.  
(v tis. K�) 2004 % 2005 % 2006 % 

Tržby za prodej zboží 0  0  0  

Výkony 128 270 88,81 136 921 91,74 160 642 93,22

Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 113 866 78,84 139 540 93,49 158 552 92,01

Zm�na stavu + aktivace 14 404 9,97 -2 619 -1,75 2 090 1,21

Tržby z prodeje DM a materiálu 14 942 10,35 10 594 7,1 6 521 3,78

Ostatní výnosy 1 206 0,84 1 739 1,17 5 154 2,99



 19 

Výnosové úroky 6 0,01 4 0,01 7 0,01

VÝNOSY 144 424 100 149 258 100 172 324 100

Náklady na zboží 0 0 0 0 0 0

Výkonová spot�eba 91 519 69,28 95 774 68,3 113 520 67,98

Z�statková cena prodaného DM a materiálu 4 298 3,25 2 942 2,1 4 605 2,76

Zm�na stavu rezerv 176 0,13 -49 -0,03 -2 498 -1,5

Nákladové úroky 7 0,01 41 0,02 171 0,1

Odpisy 3 444 2,61 3 623 2,58 4 196 2,51

Osobní náklady 30 207 22,86 33 091 23,6 41 880 25,08

Ostatní náklady 2 463 1,86 4 804 3,43 5 123 3,06

Mimo�ádné náklady 0 0 0 0 4 0,01

NÁKLADY 132 114 100,00 140 226 100,00 167 001 100,00

 

 

Tab. 10 Procentuální rozbor položek výnos� a náklad� odv�tví  
(v tis. K�) 2005 % 2006 % 

Tržby za prodej zboží 12 570 6,24 10 805 4,74

Výkony 171 610 85,20 199 759 87,68

Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 164 342 81,59 189 571 83,21

Zm�na stavu + aktivace 7 268 3,61 10 188 4,47

Ostatní výnosy 17 244 8,56 17 268 7,58

VÝNOSY 201 424 100,00 227 832 100,00

Náklady na zboží 10 969 5,63 8 949 4,12

Výkonová spot�eba 127 081 65,20 149 129 68,62

Nákladové úroky 1 337 0,69 1 492 0,69

Odpisy 6 831 3,50 7 381 3,40

Osobní náklady 31 288 16,05 34 197 15,74

Ostatní náklady 17 404 8,93 16 168 7,43

NÁKLADY 194 910 100,00 217 316 100,00

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Tab. 11 Vývojové trendy položek výnos� a náklad� RESTA s.r.o.  
(v tis. K�) 2004 2005 2004/2005 2006 2005/2006 

Tržby za prodej zboží 0 0 0% 0 0%

Výkony 128 270 136 921 7% 160 642 17%

Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 113 866 139 540 23% 158 552 14%

Zm�na stavu + aktivace 14 404 -2 619 -118% 2 090 180%

Tržby z prodeje DM a materiálu 14 942 10 594 -29% 6 521 -38%

Ostatní výnosy 1 206 1 739 44% 5 154 196%

Výnosové úroky 6 4 -33% 7 75%

VÝNOSY 144 424 149 258 3% 172 324 15%

Náklady na zboží 0 0 0% 0 0%

Výkonová spot�eba 91 519 95 774 5% 113 520 19%

Z�statková cena prodaného DM a materiálu 4 298 2 942 -32% 4 605 57%

Zm�na stavu rezerv 176 -49 -128% -2 498 4998%

Nákladové úroky 7 41 486% 171 317%

Odpisy 3 444 3 623 5% 4 196 16%

Osobní náklady 30 207 33 091 10% 41 880 27%

Ostatní náklady 2 463 4 804 95% 5 123 7%

Mimo�ádné náklady 0 0 0% 4 100%

NÁKLADY 132 114 140 226 6% 167 001 19%

 

Tab. 12 Vývojové trendy položek výnos� a náklad� odv�tví 
(v tis. K�) 2005 2006 2006/2005 

Tržby za prodej zboží 12 570 10 805 -14,04%

Výkony 171 610 199 759 16,40%

Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 164 342 189 571 15,35%

Zm�na stavu + aktivace 7 268 10 188 40,17%

Ostatní výnosy 17 244 17 268 0,14%

VÝNOSY 201 424 227 832 13,12%

Náklady na zboží 10 969 8 949 -18,42%

Výkonová spot�eba 127 081 149 129 17,35%

Nákladové úroky 1 337 1 492 11,59%

Odpisy 6 831 7 381 8,05%

Osobní náklady 31 288 34 197 9,30%

Ostatní náklady 17 404 16 168 -7,10%

NÁKLADY 194 910 217 316 11,50%
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Z hlediska dosahovaných výnos� je evidentní, že firma má výrazn� výrobní charakter a 

tém�� 90 % výnos� p�edstavují tržby z prodeje vlastních výrobk� a služeb. U odv�tví 

tvo�í tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb cca 80 % výnos�, což firma RESTA 

s.r.o. p�ekra�uje zhruba o 10 %, které však odv�tví dotvo�í prodejem zboží a ostatními 

výnosy, kdy srovnávaná firma tržby za prodej zboží nemá žádné. Z vývojových trend� 

je jasný nár�st výkon�, a to zejména v oblasti tržeb za prodej vlastních výrobk� a 

služeb, který je shodný u firmy i odv�tví. Výkyvy zm�ny stavu a aktivace jsou 

zp�sobeny velkou rozpracovaností výroby, kdy jedno za�ízení má výrobní dobu 3 

m�síce a také zakázky stavební �innosti �asto p�echází z jednoho roku do druhého.  

 

Na nákladech se nejvíce podílí výkonová spot�eba, a to setrvalou výší okolo 70 %, 

která je srovnatelná s odv�tvím. Druhou nejv�tší položkou náklad� jsou osobní 

náklady, které vykazují setrvalý r�st, který je zp�soben jak r�stem pr�m�rné mzdy, tak 

r�stem po�tu zam�stnanc�. Osobní náklady v odv�tví jsou však o 10 % nižší. Jinak 

m�žeme u náklad� konstatovat stabilní pom�r všech druh� náklad� na celkových 

nákladech.  

V tabulce 11 je sumarizován p�ehled vývoje hospodá�ského výsledku i jeho 

jednotlivých sou�ástí. Z tabulky 11 i grafu lze vypozorovat pokles hospodá�ského 

výsledku od roku 2004.  

 

Tab. 13 Vývoj hospodá�ského výsledku firmy RESTA s.r.o. 

  2004 2005 2006 

Provozní HV 12 861 11 766 5 523 

Finan�ní HV -551 -44 -196 

Mimo�ádný HV 0 0 -4 

HV za ú�etní období 12 310 9 033 3 873 

HV p�ed zdan�ním 12 310 11 722 5 323 

HV p�ed zdan�ním a úroky 12 317 11 763 5 494 

 

Hospodá�ský výsledek firmy má klesající tendenci,což je vzhledem k investicím do 

nákupu a opravy výrobní a administrativní budovy v letech 2004 – 2006 pochopitelné.  
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Srovnání d�lení hospodá�ského výsledku nelze provést vzhledem k tomu, že v roce 

2004 a do 29.4.2005 m�la firma právní formu ve�ejná obchodní spole�nost a 

hospodá�ský výsledek byl rozd�lován mezi dva spole�níky, kte�í jej zda�ovali daní 

z p�íjmu fyzických osob.  



 23 

�

4. Teoretické poznatky o opravných položkách 

„Opravné položky jsou výrazem ú�etního principu opatrnosti. Jejich zaú�tování 

snižuje prost�ednictvím náklad� hospodá�ský výsledek, zú�tování naopak hospodá�ský 

výsledek zvyšuje.“  

(Da�ový poradce Radek Jakubský �. 3886, dostupné z 

http://www.daneaucetnictvi.com/ucetnictvi/opravne-polozky.htm) 

 

Opravné položky vyjad�ují p�echodné snížení hodnoty majetku v p�ípad�, kdy tržní 

hodnota majetku je nižší než jeho hodnota v ú�etnictví. Opravné položky se tvo�í 

v souladu s ú�etními p�edpisy, a to i v t�ch p�ípadech, kdy její tvorba nemá p�ímý 

dopad na základ dan�.  

 

V p�ípad�, že pominou d�vody tohoto do�asného snížení, opravné položky zú�tujeme. 

V p�ípad� trvalého snížení ocen�ní majetku netvo�íme opravné položky, ale provádíme 

odpis – nap�íklad pohledávky, a to t�eba na základ� soudního rozhodnutí o jejím 

vyrovnání podle ZoKV. 

 

„Základní ú�etní zásady pro opravné položky vyplývají z Vyhlášky, a to § 55 – kde je 

zd�razn�no, že je tvo�íme na základ� výsledk� inventarizace majetku. Opravné 

položky nemohou mít aktivní z�statek, nebo	 je nelze tvo�it na zvýšení hodnoty 

majetku. Tvo�í-li se na ur�itý titul již rezervy, nelze sou�asn� tvo�it opravné položky. 

K dispozici máme také �eský ú�etní standard �. 005 opravné položky, který navazuje 

na ZoÚ� a Vyhlášku. Obecn� se opravné položky ztotož�ují s problematikou 

pohledávek, ale takové zúžení by bylo nesprávné. Týkají se prakticky veškerého 

majetku. 

 

Výši opravných položek je t�eba pe�liv� zvažovat p�edevším u odpisovaného majetku, 

protože se jeho užitná hodnota snižuje oprávkami. Proto je možné tvo�it opravnou 

položku jen v tom p�ípad�, kdy užitná hodnota p�edm�tného majetku je výrazn� nižší, 

než je jeho ocen�ní v ú�etnictví po ode�tení oprávek, a p�edevším toto snížení hodnoty 
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nelze považovat za definitivní, tj. není trvalého charakteru. 

Na základ� �ádn� provedených inventarizací majetku je ú�etní jednotka, povinna 

vyjád�it správné ocen�ní. Zpravidla se korekce provádí tvorbou opravné položky. 

�astým titulem je znehodnocení, resp. nižší ocen�ní zásob. V p�ípad� prodeje majetku, 

ke kterému se opravná položka váže, se d�íve vytvo�ená opravná položka zruší.“ 

(Ambrož a kol., str. 1547) 

 

Opravné položky lze vytvá�et i v p�ípadech, kdy tak stanoví zákon �. 593/1992 Sb., o 

rezervách pro zjišt�ní základu dan� z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Opravné položky lze tvo�it k t�mto druh�m majetku: 

� k dlouhodobému majetku je tvo�íme v p�ípad�, kdy je jeho užitná hodnota 

p�echodn� nižší než z�statková cena, 

� k zásobám v p�ípad�, kdy je jejich užitná hodnota (nap�. prodejní cena) nižší 

než po�izovací cena v ú�etnictví, 

� k pohledávkám v souladu se zákonem �. 593/1992 Sb., o rezervách. 

 

V praxi se nej�ast�ji setkáváme s opravnými položkami k pohledávkám. Na rozdíl od 

jiných opravných položek jsou tvo�eny nejen podle ú�etních, ale také da�ových 

p�edpis� – zákona o rezervách pro zjišt�ní základu dan� z p�íjm�. 

Pro poplatníky dan� z p�íjm� je d�ležité správn� ur�it základ dan� z p�íjm�, když jsou 

v ú�etnictví zaznamenány operace související s tvorbou a �erpáním opravných 

položek. 

 

„Základ dan� z p�íjm� je však koncipován nejen na ú�etním hospodá�ském výsledku. 

Rozhodující je, zda tvorba opravné položky byla da�ov� ú�inná, tj. zda byla uznána za 

náklad na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm�. 

V této souvislosti hovo�íme o opravných položkách: 

- zákonných (da�ových) 

- ú�etních (ostatních, neda�ových). 

Do zákonných opravných položek m�žeme zahrnout pouze ty, které poplatník dan� 

z p�íjm� tvo�il podle platného zn�ní zákona o rezervách.“ 

(Ambrož a kol., str. 1549) 



 25 

 

4.1. Opravné položky k pohledávkám 

 

Pomocí opravných položek k pohledávkám lze vyjád�it riziko spojené s jejich 

zaplacením. Pomocí ú�tu Opravná položka k pohledávkám se nep�ímo sníží hodnota 

pohledávky na ú�tu Odb�ratelé. Opravná položka k pohledávkám se tvo�í na vrub 

(MD) náklad�. Pokud pomine riziko spojené se zaplacením pohledávky, nebo se musí 

pohledávka odepsat jako nedobytná, zruší se opravná položka k pohledávkám ve 

prosp�ch (D) náklad�. 

 

Tvorba opravných položek sníží ú�etní výsledek, jejich �erpání (zrušení) zvýší 

výsledek hospoda�ení. O da�ovém základu rozhodne charakter opravné položky, zda 

se jedná o ú�etní, nebo da�ovou opravnou položku. 

 

Zákon o daních z p�íjm� uznává tvorbu da�ových opravných položek, pokud 

odpovídají pravidl�m popsaným v zákon� o rezervách pro zjišt�ní základu dan� z 

p�íjm�. Základní charakteristika pohledávek, ke kterým je nebo není možné tvo�it 

da�ové opravné položky, uvádí ZoR v úvodních paragrafech. 

 

 

„Platí, že da�ové opravné položky lze tvo�it pouze k pohledávkám, o kterých bylo: 

p�i jejich vzniku ú�továno ve výnosech a takto vzniklý p�íjem nebyl p�íjmem 

osvobozeným od dan� z p�íjm� nebo nezahrnovaným do základu dan� z p�íjm� nebo 

nezahrnovaným do samostatného základu dan� z p�íjm� anebo základu dan� pro 

zvláštní sazbu dan�. Dále zákon navíc vyjmenovává pohledávky, ke kterým nikdy 

nelze tvo�it da�ové opravné položky. Další omezení nalezneme v § 8a pro opravnou 

položku k pohledávkám po lh�t� splatnosti. 

Zakázaná je i tvorba da�ových opravných položek v p�ípad�, že v��itel má 

k dlužníkovi sou�asn� splatné závazky a neprovede vzájemný zápo�et pohledávek a 

závazk�. Pokud je na dlužníka vyhlášen konkurz, potom m�žeme zaú�tovat da�ovou 

opravnou položku ve 100 % výši a je da�ov� uznána. Nesmíme ale promeškat zákonné 
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lh�ty pro p�ihlášku. Platí, že da�ovým nákladem je tvorba této opravné položky ve 

zda�ovacím období, v n�mž byla p�ihláška podána.“ 

(Kovanicová, str. 328, 415) 

 

Pro poplatníky, kte�í sestavují záv�rku podle mezinárodních ú�etních standard�, byla v 

zákon� o rezervách dopln�na další ustanovení. Mimo obecných podmínek pro uznání 

sta�í, aby poplatníci vedli prokazatelnou evidenci pohledávek, ke kterým tvo�í da�ové 

opravné položky. 

 

Bylo taktéž dopln�no, že opravné položky se nezruší u pohledávek nabytých p�i 

p�em�n� spole�nosti. S ú�inností od 1. ledna 2006 dochází k n�kolika d�ležitým 

zm�nám zákona o rezervách, které mají vliv na tvorbu zákonných opravných položek. 

K úprav� dochází u podnikatelských subjekt� v § 2 a 4 ZoR. Opraven byl chybný text 

v § 2 odst. 2 v�t� t�etí, ve kterém se slova „nezahrnovaným do samostatného“ 

nahrazují slovy „zahrnovaným do samostatného“. 

 

Podle § 2 odst. 3 ZoR platí, že v p�ípad� nabytí pohledávky postoupením 

m�že postupník tvo�it opravné položky k rozvahové hodnot� pohledávky, pokud 

uhradil její po�izovací cenu. 

Souvisejí s tím však i p�íjemn�jší zm�ny, kterou obsahuje nový § 8c ZoR, podle 

kterého by m�lo být možné tvo�it u nevýznamných pohledávek opravnou položku ve 

výši 100 %.  

 

„Nepostupuje-li poplatník u neproml�ené pohledávky podle § 8 (dlužník v konkurzním 

a vyrovnacím �ízení), § 8a (po splatnosti více než 6 kalendá�ních m�síc�) a § 8b 

(ru�ení za celní dluh), m�že vytvo�it opravnou položku až do výše 100 % její 

neuhrazené rozvahové hodnoty bez p�íslušenství. 

Lze tak u�init pouze v p�ípad�, že 

a) nejde o pohledávku vymezenou v § 8a odst. 3 (tj. již odepsanou, za upsaný 

vlastní kapitál, mezi osobami spojenými), 

b) rozvahová hodnota pohledávky bez p�íslušenství v okamžiku jejího vzniku 

nep�esáhne �ástku 30 000 K�, 
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c) od konce sjednané lh�ty splatnosti pohledávky uplynulo nejmén� 12 m�síc�, 

d) ke dni tvorby opravné položky nep�esahuje u poplatníka celková hodnota 

pohledávek bez p�íslušenství vzniklých v��i témuž dlužníkovi, u nichž uplat�uje 

postup podle tohoto ustanovení, �ástku 30 000 K�. 

O pohledávce, k níž byla vytvo�ena opravná položka podle tohoto ustanovení, je 

poplatník povinen vést samostatnou evidenci.“ 

(Ambrož a kol., 1749) 

 

Za základní opravné položky k pohledávkám je možno považovat opravné položky, 

jejichž tvorba je podmín�na jen obecnými zásadami a není závislá na úkonech 

poplatníka dan� z p�íjm� vedoucího ú�etnictví. Základní da�ové opravné položky lze 

vytvá�et až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. 

Podmínkou pro tvorbu vyšších opravných položek obsažené v § 8a odst. 2 ZoR 

zahrnují 

nejen delší dobu prodlení od konce sjednané lh�ty splatnosti pohledávek, ale též 

aktivní p�ístup v��itele p�i uplatn�ní práv. Zákon vyžaduje spln�ní dvou podmínek. 

Ohledn� t�chto pohledávek musí být zahájeno rozhod�í, soudní nebo správní �ízení a 

v��itel se t�chto �ízení �ádn� ú�astní a �ádn� a v�as �iní pot�ebné úkony. 

 

Zákon ukládá povinnost zrušit opravné položky p�i spln�ní jedné ze t�í podmínek: 

� pominuly d�vody její existence, 

� související pohledávka je proml�ena, 

� nastaly d�vody podmi�ující da�ov� uznatelný odpis pohledávky. 

Zákon o daních z p�íjm� uznává tvorbu opravných položek, pokud odpovídají 

pravidl�m popsaným v zákon� o rezervách pro zjišt�ní základu dan� z p�íjm�. ZOR 

stanovuje, v jakých p�ípadech je tvorba a zú�tování opravných položek pohledávkám 

da�ov� uznatelná: 

1) opravná položka k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím 

�ízení.V takové situaci lze tvo�it opravné položky až do výše pohledávek 

p�ihlášených u soudu ve lh�t� stanovené usnesením soudu o prohlášení 

konkurzu nebo povolení vyrovnání, a 

to ve zda�ovacím období, v n�mž byly pohledávky p�ihlášeny, 
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2) opravná položka k neproml�eným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 v 

p�ípad�, 

kdy do konce sjednané lh�ty splatnosti pohledávek uplynulo více než: 

a) 6 m�síc� – až do výše 20 % ú�etní hodnoty pohledávky, 

b) 12 m�síc� – až do výše 33 % ú�etní hodnoty pohledávky (tedy dalších 13 %), 

c) 18 m�síc� – až do výše 50 % ú�etní hodnoty pohledávky, 

d) 24 m�síc� – až do výše 66 % ú�etní hodnoty pohledávky, 

e) 30 m�síc� – až do výše 80 % ú�etní hodnoty pohledávky, 

f) 36 m�síc� – až do výše 100 % ú�etní hodnoty pohledávky. 

Tvorbu opravných položek v základu dan� z p�íjm� nelze uplatnit u: 

1) pohledávek již odepsaných do výsledku hospoda�ení, 

2) pohledávek vzniklých: 

a) za spole�níky, akcioná�i a �leny družstev za upsaný základní 

kapitál, 

b) mezi ekonomicky, personáln� �i jinak propojenými osobami, 

c) mezi osobami blízkými. 

Pro vykazování rizikových a nedobytných pohledávek nám slouží dv� následující 

metody: 

1) metoda p�ímého odpisu, 

2) metoda odhadu. 

 

Za p�edpokladu, že podnik použije metodu p�ímého odpisu, odepíše pohledávku do 

náklad� až v období, kdy je tak�ka jisté, že dlužník své závazky v��i podniku neuhradí. 

Do té doby, než je tato metoda použita, však podnik ponechá výši pohledávky 

v rozvaze v p�vodní výši. 

 

Metoda odhadu je založena na principu tvorby opravných položek. Podnik každý rok 

provede odhad výše problematických pohledávek a tuto �ást proú�tuje do náklad� 

oproti korekci k pohledávkám. 
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„Ú�tování o opravných položkách u pohledávek je závislé na podrobné analýze každé 

jednotlivé pohledávky s ur�ením možností její dobytnosti �i nedobytnosti. Tato 

analýza musí vycházet z inventarizace pohledávek jejich odsouhlasením s dlužníky 

firmy, a to bu
 dopisy nebo zápisy z osobního jednání s dlužníky. Rozpušt�ní takto 

vytvo�ených opravných položek je možno vyú�tovat teprve po definitivním právním 

do�ešení každé dané pohledávky, po jejím zaplacení, nebo s možností využití jiného 

zp�sobu ú�tování (nap�. da�ový odpis). 

 

V rámci jejich tvorby je nutno rozlišovat: 

� Tvorbu zákonných (da�ov� ú�inných) opravných položek 

� Tvorbu ú�etních opravných položek 

Základní právní úprava pro oblast tvorby da�ov� ú�inných opravných položek je 

obsažena v § 8 a 8a zákona o rezervách. Dle § 8 zákona o rezervách lze za ur�itých 

podmínek tvo�it da�ov� ú�inné opravné položky k pohledávkám za dlužníky 

v konkursním a vyrovnávacím �ízení. Dle § 8a zákona o rezervách lze tvo�it da�ov� 

ú�inné opravné položky k neproml�eným pohledávkám, které mají splatnost po 

31.12.1994. V p�ípad�, že od konce sjednané doby splatnosti pohledávek uplynul 

ur�itý po�et m�síc�, opravné položky se tvo�í % z neuhrazené hodnoty pohledávky. „ 

(Ambrož a kol., 1782) 

 

4.1.1. Postupný odpis starých pohledávek 

„Pohledávky, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, jsou obvykle 

nazývány starými pohledávkami a je pro n� uplat�ován zvláštní zjednodušený da�ový 

režim, který byl zvolen pro zabrání tvrdostem, jež mohly vzniknout komplexní 

zm�nou právního prost�edí v ekonomické oblasti po roce 1989. 

 

P�esto nelze dále popsanou metodu umo�ování starých pohledávek uplatnit paušáln�, je 

nutno vymezit, které staré pohledávky umo�eny být tímto zp�sobem nemohou. 

D�vody pro o�išt�ní souboru starých pohledávek jsou následující: 

- pohledávky jsou umo�ovány jiným zp�sobem – jednorázov� do da�ových 

náklad� (§ 24 odst. 2, písm. y ZDP), 

- jedná se o pohledávky za sp�ízn�nými osobami. U starých pohledávek jsou do 
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této skupiny výslovn� uvedeni spole�níci, akcioná�i a �lenové družstev za 

upsaný vlastní kapitál, 

- jedná se o pohledávky z titulu úv�r� a p�j�ek nebo ru�ení za n� a z titulu záloh. 

- ani tehdy, pokud v��itel k dlužníkovi má sou�asn� splatné závazky a neprovede 

vzájemný zápo�et. 

 

Princip uplatn�ní tohoto zp�sobu umo�ování starých pohledávek spo�ívá v tom, že 

po�ínaje zda�ovacím obdobím roku 1995 bylo možno uplatnit jako da�ovou 

nákladovou položku až 10 % hodnoty starých pohledávek, po�ínaje zda�ovacím 

obdobím 1998 lze uplatnit jako da�ovou nákladovou položku až 20 % hodnoty starých 

pohledávek. V p�ípad� nižšího uplatn�ní, nap�. z d�vodu nedostate�ného základu dan�, 

poplatník nep�ichází o možnost da�ového umo�ení celé hodnoty starých pohledávek, 

ale doba celkového umo�ení se mu prodlouží.“ 

(Ambrož a kol., 1785-1789) 

 

4.1.2. Jednorázový odpis pohledávek 

„Da�ov� neú�inný odpis pohledávek provede ú�etní jednotka na základ� vlastního 

rozhodnutí nad výše uvedený rámec. Jedná se nap�íklad o pohledávky, u nichž by 

náklady na vymáhání p�esáhly jejich výt�žek, o pohledávky, kde je dlužník dle sd�lení 

p�íslušného orgánu – policie �i soudu – neznámého pobytu, p�ípadn� o pohledávky 

proml�ené. Náklad takto odepsané pohledávky je však da�ov� neuznatelný.“ 

(Buchtová, str. 105) 

 

 

 „Jednorázový da�ov� ú�inný odpis pohledávky (tj. ve výši 100 % její nominální 

hodnoty) lze provést u pohledávky nabyté postoupením, vkladem a p�i p�em�n� 

spole�nosti, a to za p�edpokladu, že o pohledávce bylo p�i jejím vzniku ú�továno ve 

výnosech, byla zahrnuta do základu dan� a lze k ní tvo�it opravné položky podle ZOR, 

p�i�emž se jedná o pohledávku za dlužníkem: 

� u n�hož soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu nebo zrušil pro nedostatek 

majetku a pohledávka byla poplatníkem p�ihlášena do konkurzu a m�la být 

vypo�ádána z konkurzní podstaty, 
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� který je v konkurzním a vyrovnávacím �ízení na základ� výsledk� konkurzního a 

vyrovnávacího �ízení, 

� který zem�el a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na d�dicích 

dlužníka, 

� který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a v��itel nebyl s 

p�vodním dlužníkem ekonomicky nebo personáln� spojenou osobou nebo 

fyzickou osobou blízkou, 

� na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplat�ována ve�ejná 

dražba, a to na základ� výsledk� této dražby. 

� jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na 

základ� výsledk� provedení této exekuce.“ 

(Ambrož a kol., str. 1785-1789) 

 

4.2. Opravné položky v konkurzním a vyrovnacím �ízení 

 „Obdobn� jak jiná �ízení tak i konkurzní �ízení se zahajuje na návrh. Návrh na 

prohlášení konkurzu je oprávn�n podat dlužník nebo kterýkoliv z jeho v��itel�. 

Podáváli návrh v��itel, musí doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a 

uvést okolnosti, které osv�d�ují úpadek dlužníka. K návrhu je povinen p�ipojit listiny, 

kterých se v návrhu dovolává, tj. obvykle dokumenty k pohledávce. Doporu�ením 

prvního návrhu se zahajuje �ízení, na další návrhy se pohlíží jako na p�istoupení 

k probíhajícímu �ízení. 

Zahájení konkurzního �ízení nemá pro b�h proml�ecí doby pohledávek za dlužníkem 

žádné ú�inky. Dokonce ani v��itel, který návrh podal a soudu doložil existenci 

splatných pohledávek, nep�erušil tímto uplatn�ním práva u konkurzního soudu b�h 

proml�ecí doby. 

 

Pokud hrozí proml�ení pohledávky a mohlo by se stát, že proml�ecí doba uplyne, než 

soud rozhodne o prohlášení konkurzu nebo o zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu, 

je nezbytné zabránit proml�ení uplatn�ním pohledávky u obecného soudu. Je t�eba vzít 

v úvahu i skute�nost, že soud m�že dlužníkovi povolit t�ím�sí�ní ochrannou lh�tu, 

která m�že být se souhlasem v��itelského výboru prodloužena o další t�i m�síce. 
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Je-li z�ejmé, že majetek dlužníka nebude posta�ovat k úhrad� náklad� konkurzu, soud 

návrh na prohlášení konkurzu zamítne pro nedostatek majetku. Proti zamítavému 

usnesení se m�že odvolat navrhovatel, navrhovatelé p�istoupivší k �ízení i jakýkoliv 

v��itel, který doloží, že má za dlužníkem pohledávku. Právní mocí usnesení o 

zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nastávají d�vody pro 

odpis pohledávky. Jde-li o pohledávku, ke které by jinak bylo možné tvo�it opravné 

položky, je odpis pohledávky da�ovým výdajem. 

 

Je-li ú�inn� pop�ena pohledávka p�ihlášená do konkurzního �ízení, ZoR ukládá 

povinnost zrušit konkurzní opravnou položku. Podle ustanovení § 8 odst. 3 ZoR je 

však poplatníkovi dána možnost opravnou položku nerušit, ale pouze snížit na úrove� 

opravné položky, která by mohla být vytvo�ena k neproml�ené pohledávce podle § 8a 

ZoR a dále vytvá�et opravné položky podle tohoto ustanovení.“ 

(Ambrož a kol, str. 1896, 1914, 2782) 

 

„Bude-li osv�d�eno, že je dlužník v úpadku, soud prohlásí konkurz. Byl-li návrh na 

konkurz podán dlužníkem, pak do 10. pracovních dn� ode dne doru�ení úplného 

návrhu na prohlášení konkurzu, jde-li o návrh v��itele, pak bez zbyte�ného odkladu. 

Ani prohlášení konkurzu nemá vliv na proml�ecí dobu pohledávek, která stále b�ží. 

Ú�inky konkurzu však mají vliv na splatnost a možnost uplatn�ní pohledávky v jiném 

�ízení. 

 

Ú�inky prohlášení konkurzu nastávají vyv�šením usnesení na ú�ední desce soudu, 

který konkurz prohlásil. Soud uvádí datum i �as vyv�šení a z dlužníka se stává úpadce. 

Tento okamžik má pro pohledávky následující ú�inky: 

- probíhající soudní, správní nebo rozhod�í �ízení o pohledávkách se p�erušují, 

v p�ípadném trestním �ízení nelze rozhodnout o náhrad� škody, 

- �ízení o pohledávkách lze zahájit jen v rámci konkurzu a za jeho podmínek, 

- nesplatné pohledávky, které mají být uspokojeny z majetku podstaty, se stávají 

splatnými, 

- nelze provést zapo�tení. 
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V usnesení o prohlášení konkurzu soud vyzve v��itele, aby p�ihlásili v soudem 

stanovené lh�t� všechny své pohledávky za úpadcem. Lh�ta nesmí být kratší t�iceti 

dn� a delší t�í m�síc�. P�ihlášky pohledávek se podávají u soudu dvojmo. V p�ihlášce 

je t�eba zvláš	 uvést d�vod a výši každé p�ihlášené pohledávky. K p�ihlášce je t�eba 

p�iložit kopie listin, z nichž jednotlivé pohledávky vyplývají. Jde-li o pohledávku 

v cizí m�n�, je t�eba ji p�epo�ítat podle kurzu vyhlašovaného �eskou národní bankou 

ke dni prohlášení konkurzu.“ 

(Havránek a spol., str. 87-89) 

 

„Teprve doru�ením p�ihlášky konkurznímu soudu nastávají pro b�h proml�ecí a 

prekluzivní lh�ty stejné ú�inky jako uplatn�ní práva u soudu a dochází k zastavení 

jejich b�hu. 

P�ihlašovat pohledávky do konkurzu lze ú�inn� i po uplynutí lh�ty stanovené soudem, 

a to až do uplynutí dvou m�síc� po prvním p�ezkumném jednání, ve kterém správce 

konkurzní podstaty p�ezkoumává p�ihlášené pohledávky. V p�ípad� rozsáhlejších 

konkurz� to m�že být i v �ádu m�síc� �i let od prohlášení konkurzu. Podmínkou pro 

tvorby konkurzní opravné položky však není ú�inné p�ihlášení pohledávky, ale její 

p�ihlášení v p�ihlašovací lh�t�. Opravnou položku podle § 8 ZoR lze tvo�it až do výše 

100 % rozvahové hodnoty pohledávek, které nebyly k datu podání p�ihlášky 

konkurzního soudu proml�ené, p�i�emž p�ihláška byla podána ve lh�t� uvedené v 

usnesení konkurzního soudu. 

 

Konkurzní opravnou položku je nutné promítnout do základu dan� v období, za které 

se podává da�ové p�iznání, a zárove� do n�j spadá den p�ihlášení pohledávky do 

konkurzu. Opravné položky nelze tvo�it k pohledávkám, které jsou vylou�eny v 

obecných podmínkách tvorby, tj. k pohledávkám vzniklým: 

- z titulu cenných papír� a ostatních investi�ních nástroj�, 

- z úv�r� a p�j�ek, 

- ze záloh, 

- z pln�ní ve prosp�ch vlastního kapitálu nebo úhrady ztráty spole�nosti, 

- ze smluvních pokut a úrok� z prodlení, poplatk� z prodlení, penále a jiných 



 34 

sankcí ze závazkových vztah�, a dále k pohledávkám nabytým bezúplatn� a k souboru 

pohledávek.“ 

(Ambrož a kol., 1877) 

 

„Dodržení lh�ty stanovené soudem má zásadní význam pro tvorbu konkurzní opravné 

položky. Pokud je p�íprava kompletní p�ihlášky �asov� náro�n�jší, je nutné podat 

alespo� jejich soupis. P�ihláška m�že být jednoduchá a obsahovat krom� ozna�ení 

soudu, v��itele a dlužníka a spisové zna�ky konkurzu jen soupis pohledávek s �íslem 

dokladu (faktury) a �ástkou. P�ihlášku lze dopl�ovat i po uplynutí p�ihlašovací lh�ty, 

v�asným podáním jednoduché p�ihlášky je však možnost tvorby konkurzních 

opravných položek zachována. Konkurzní zákon navíc ukládá správci konkurzní 

podstaty, aby u p�ihlášených pohledávek, které nelze pro neúplnost nebo jiné vady 

p�ezkoumat, vyzval v��itele, aby p�ihlášku do 15 dn� od doru�ení výzvy doplnil nebo 

opravil, a sou�asn� jej pou�í, jak je t�eba opravu nebo dopln�ní provést. 

 

Do konkurzního �ízení lze p�ihlásit i pohledávky vázané na podmínku. Zejména 

v p�ípad� poskytnutí zajišt�ní mohou být negativní da�ové d�sledky pln�ní za jiného 

poplatníka zmírn�ny. Vznikne-li totiž z tohoto titulu pohledávka na náhradu škody, 

m�že k ní být vytvá�ena opravná položka. 

 

K p�ezkoumání p�ihlášených pohledávek na�ídí soud p�ezkumné jednání. Úpadce i 

konkurzní v��itelé mohou popírat pravost, výši i po�adí všech p�ihlášených 

pohledávek. Správce je oprávn�n pop�ít nevykonatelný nárok p�ihlášený konkurzním 

v��itelem, výši nároku nebo jeho právní d�vod. O tom správce vyrozumí konkurzního 

v��itele, o jehož nárok jde, a sou�asn� ho vyzve, aby sv�j nárok, jeho výši nebo právní 

d�vod uplatnil do 30 dn� u soudu, který prohlásil konkurz, s tím, že jinak nelze 

k pop�enému nevykonatelnému nároku, jeho výši nebo právnímu d�vodu p�ihlížet. 

Vykonatelné pohledávky m�že správce konkurzní podstaty nebo v��itel pop�ít jen 

podáním žaloby ke konkurznímu soudu.“ 

(Havránek a spol., 256-258) 
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 „V��itel, jehož nevykonatelná pohledávka byla pop�ena správcem nebo konkurzním 

v��itelem, má možnost v ur�ené lh�t� podat žalobu ke konkurznímu soudu a 

požadovat, aby rozhodl o pravosti, výši nebo po�adí pop�ené pohledávky. K ú�innému 

pop�ení pohledávky tak dojde jen tehdy, pokud uplyne lh�ta pro podání žaloby proti 

pop�ení pohledávky nebo soud rozhodne ve sporu o pravost, výši nebo po�adí 

pop�ených pohledávek, že pohledávka se nepovažuje pro ú�ely konkurzního �ízení za 

zajišt�nou. Ú�inky konkurzu v��i ú�inn� pop�ené p�ihlášené pohledávce zanikají. 

Vzniká tak složitý právní problém ohledn� splatnosti a proml�ení takové pohledávky. 

Názory se liší zejména v p�ípad�, že pohledávka nebyla k datu prohlášení konkurzu 

splatná, nebo dokonce k datu pop�ení ješt� ani neuplynula p�vodn� sjednaná doba 

splatnosti. Lze se setkat s právními argumenty, že pokud se p�ihlášená pohledávka již 

jednou stala splatnou v d�sledku ú�ink� prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, 

nem�že se znovu stát nesplatnou. Jiné pojetí staví pop�ené pohledávky na úrove� 

pohledávkám nep�ihlášeným do konkurzního �ízení, jejichž splatnost a b�h proml�ecí 

doby nejsou konkurzem dot�eny.“ 

(Havránek a spol., 259-260) 

 

 

4.3. Opravné položky ve vztahu k proml�ení 

 „Podmínkou možnosti tvorby a existence opravné položky podle ZoR je skute�nost, 

že pohledávka, ke které se opravná položka váže, není proml�ena. Proml�ení znamená 

oslabení práva tím, že nebylo uplatn�no u soudu ve stanovené dob�. Je-li proml�ené 

právo uplatn�no u soudu, pak se k proml�ení p�ihlédne jen na základ� vznesené 

námitky proml�ení. Pokud dlužník plní na proml�enou pohledávku, �iní tak 

dobrovoln�. Proml�ení je nutno odlišit od prekluze. Prekluze znamená, že uplynutím 

právní normou stanovené doby právo zaniká. Prekludované právo nelze úsp�šn� 

uplatnit u soudu, protože k prekluzi práva soud p�ihlíží vždy i bez vznesené námitky. 

Na základ� prekludovaného práva také nelze nic plnit. Pokud dlužník plní na základ� 

prekludované pohledávky, dochází na stran� v��itele k bezd�vodnému obohacení a 

dlužníkovi vzniká právo na vrácení pln�ní z bezd�vodného obohacení. 
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P�i zkoumání, zda pohledávka evidovaná v rozvaze skute�n� právn� existuje a zda není 

proml�ena, je proto zcela zásadní ur�it, zda se závazkový vztah (kupní smlouva, 

smlouva o dílo apod.), na jehož základ� pohledávka vznikla, �ídí ob�anským nebo 

obchodním zákoníkem. 

 

Pro oba zákoníky platí obecná zásada, že v p�ípad� pohledávek po�íná proml�ecí doba 

b�žet ode dne jejich splatnosti. Je-li dohodnuto placení ve splátkách, pak po�íná b�žet 

samostatná proml�ecí doba pro každou jednotlivou splátku ode dne její splatnosti. 

Dohodou smluvních stran nebo rozhodnutím soudu �i p�íslušného orgánu m�že být 

ur�eno, že se celá pohledávka stává splatnou v p�ípad� nespln�ní n�které ze splátek. 

Pak za�íná proml�ecí doba b�žet od dne splatnosti nespln�né splátky.“ 

(Havránek a spol., 256-258) 

 

 

 

„Obecná proml�ecí doba v ob�anskoprávních vztazích je t�íletá. Byla-li pohledávka 

p�iznána rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, je proml�ecí doba desetiletá ode dne, 

kdy m�lo být podle rozhodnutí pln�no. 

 

Byla-li pohledávka písemn� uznána dlužníkem co do d�vodu i výše, a to bez uvedení 

lh�ty pln�ní, je proml�ecí doba desetiletá ode dne, kdy k uznání došlo. Je-li v uznání 

dluhu uvedena lh�ta k pln�ní (nap�. splátkový kalendá� nebo nov� sjednaná doba 

splatnosti), b�ží proml�ecí doba od uplynutí této lh�ty. 

 

Uplatní-li v��itel pohledávku u soudu nebo u jiného p�íslušného orgánu a v zahájeném 

�ízení �ádn� pokra�uje, proml�ecí doba neb�ží ode dne uplatn�ní až do ukon�ení �ízení. 

Nerozhodne-li soud nebo jiný orgán ve v�ci uplatn�né pohledávky, pokra�uje b�h 

proml�ecí doby po ukon�ení �ízení bez ohledu na to, kolik �asu zbývá do konce 

proml�ecí doby. Rozhodne-li soud ve v�ci uplatn�né pohledávky, b�ží nová desetiletá 

proml�ecí doba podle lh�ty pln�ní uvedené ve výroku. 
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Proml�ecí doba podle obchodního zákoníku je �ty�letá. Uzná-li dlužník písemn� sv�j 

závazek, b�ží nová �ty�letá proml�ecí doba, a to i tehdy, je-li v dob� uznání 

pohledávka již proml�ená. Bez ohledu na p�ípadné zastavení �i zákonné prodloužení je 

proml�ecí doba absolutn� omezena na nejvýše deset let ode dne, kdy po�ala poprvé 

b�žet. Uplynutím této lh�ty je pro ú�ely ZoR pohledávka proml�ena, a to nehled� na 

skute�nost, že v soudním nebo rozhod�ím �ízení zapo�atém p�ed uplynutím lh�ty nelze 

námitku proml�ení uplatnit. 

 

Proml�ecí doba podle ObchZ p�estává b�žet dnem, kdy v��itel u�inil jakýkoliv první 

úkon, který se považuje za zahájení �ízení nebo za uplatn�ní práva v již zahájeném 

soudním �i rozhod�ím �ízení. Není-li v tomto �ízení rozhodnuto ve v�ci uplatn�né 

pohledávky, pak platí, že po dobu �ízení proml�ecí doba nep�estala b�žet. 

Dojde-li v d�sledku nezastavení b�hu proml�ecí doby v �ízení k jejímu uplynutí nebo 

ke skute�nosti, že do jejího uplynutí zbývá mén� než rok, prodlužuje se proml�ecí 

doba tak, že skon�í až po uplynutí jednoho roku od skon�ení �ízení, neuplyne-li d�íve 

absolutní desetiletá lh�ta. 

 

Rozhodne-li se v soudním �i rozhod�ím �ízení ve v�ci uplatn�né pohledávky, neza�íná 

b�žet žádná nová proml�ecí lh�ta ani se neobnovuje b�h p�vodní proml�ecí lh�ty a 

pohledávka se proml�í uplynutím absolutní desetileté lh�ty. 

 

U obchodních pohledávek, které byly jako neproml�ené �ádn� p�ihlášeny a uznány 

v konkurzním �ízení a ke kterým byla vytvo�ena 100% opravná položka podle § 8 ZoR 

nedochází k negativnímu dopadu na da�ovou povinnost. Na rozdíl od § 8a není u 

konkurzních opravných položek uložena povinnost zrušit opravné položky v p�ípad� 

proml�ení pohledávky.“ 

(Havránek a spol., str. 260-264) 
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4.4. Zrušení opravné položky 

 
Vytvo�ené opravné položky je nutno zrušit, jakmile pominou d�vody pro jejich 

existenci - t�mito d�vody m�že být samoz�ejm� jak plná, tak i �áste�ná úhrada 

pohledávky nebo její proml�ení (§ 387 - 408 obchodního zákoníku). 

 

Zrušení opravné položky je nutno provést i tehdy, pokud byla pohledávka odepsána na 

vrub da�ov� uznatelných náklad� podle ustanovení zákona o daních z p�íjm�: 

 

� p�i postoupení (prodeji) pohledávky, kdy se stává da�ov� uznatelným nákladem 

hodnota pohledávky (p�íp. cena po�ízení této pohledávky), a to do výše p�íjm� z 

postoupení 

� p�i odpisu pohledávky za dlužníkem, u n�hož soud zamítl návrh na prohlášení 

konkurzu pro nedostatek majetku 

� p�i odpisu neuhrazené �ásti pohledávky za dlužníkem v konkurzním a vyrovnacím 

�ízení na základ� výsledk� tohoto �ízení 
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5. Vlastní návrh algoritmu pro tvorbu opravných položek 

5.1. Ur�ení výše tvorby opravné položky 

Podle zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, v platném zn�ní, se opravné položky 

vytvá�ejí v p�ípadech do�asného snížení majetku prokázané na podklad� údaj� 

inventarizací. Pro jejich tvorbu vycházíme z rozd�lení pohledávek po termínu 

splatnosti: 

 

Nap�. 

dny po splatnosti      výše tvorby opravné 

položky 

� 30–90 dn�       5 % 

� 91dn�–6 m�síc�      20 % 

� nad 6 m�síc�–do 12 m�síc�    50 % 

� nad 12 m�síc�      100 % 

 

Celková výše opravné položky (podle zákona �. 593/1992 Sb. nebo  zákona �. 

563/1991 Sb.) nesmí p�esáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvo�ena.  

 
5.1.1. P�íklad výpo�tu opravných položek 

 
Tab. 14 P�íklad výpo�tu 

 

Po splatnosti Da�ová opravná 
položka 

Neda�ová  opravná 
položka 

Opravná položka 
celkem 

a 1 2 3 
30 až 90 dn�  0 % 5 % 5 % 
91 dn� až 6 m�síc� 0 % 20 % 20 % 
6 až 12 m�síc� 20 % 30 % 50 % 
nad 12 m�síc� 33 % 67 % 100 % 
nad 18 m�síc� 50 % 50 % 100 % 
nad 24 m�síc� 66 % 34 % 100 % 
nad 30 m�síc� 80 % 20 % 100 % 
nad 36 m�síc� 100 % 0 % 100 % 
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5.1.2. Vlastní návrh sm�rnice pro tvorbu opravných položek k 

pohledávkám 

 
Požadavek správného, úplného a v�rného zobrazení p�edm�tu ú�etnictví se 

rovn�ž promítá i v ú�tování opravných položek. 

 

 Opravné položky se vytvá�ejí k ú�t�m majetku v p�ípad� snížení jejich ocen�ní 

v ú�etnictví, prokázaném na podklad� inventarizace majetku a k pohledávkám na 

základ� podrobného rozboru ú�tu odb�ratel�. 

 

 Opravné položky jsou vytvá�eny zejména za ú�elem opatrného zobrazení 

rozvahových položek k datu ú�etní záv�rky. Pokud pomine d�vod pro snížení hodnoty, 

opravná položka se zruší. Opravná položka má pasivní nebo nulový z�statek, tvo�ení 

opravné položky na zvýšení hodnoty aktiv je zakázáno. P�i likvidaci /rušení/ opravné 

položky je možno ú�tovat jen do její p�vodní výše, ú�et opravných položek nesmí mít 

aktivní z�statek. 

 

Tyto opravné položky na pohledávky vzniklé v rámci hospodá�ské �innosti se 

tvo�í dvojím zp�sobem jako: 

a) da�ov� uznatelné opravné položky k neproml�eným (neuhrazeným) 

pohledávkám se splatností po 31.l2. l994,  

b) da�ov� uznatelné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v 

konkursním a vyrovnacím �ízení,. 

c) da�ov� uznatelné jednorázové opravné položky k nevýznamným 

pohledávkám. 

d) P�edpis pro tvorbu ú�etních opravných položek 

 

 Opr. položky dle bod� a) a b) se tvo�í dle p�íslušných ustanovení Zák. o 

rezervách 593/92 Sb. v platném zn�ní. Dle novely Zák. o rezervách �. 438/03 Sb. se 

opravné položky tvo�í k „rozvahové hodnot� neproml�ené pohledávky“, tj. k 

pohledávce, která je v ú�etnictví zavedena na rozvahových ú�tech ve své jmenovité 
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hodnot�, p�ípadn� v po�izovací cen�. Opravné položky se netvo�í k smluvním úrok�m 

a pokutám, poplatk�m z prodlení a penále (tj. p�íslušenství pohledávky) , dále je nelze 

tvo�it zejména k pohledávkám z titulu cenných papír�, úv�r�, p�j�ek, ru�ení, záloh. 

Opravné položky není rovn�ž možno tvo�it k souboru pohledávek. V souladu s 

novelou zák. �. 669/04 Sb. lze opravné položky tvo�it pouze k pohledávkám, o kterých 

bylo p�i jejich vzniku ú�továno ve výnosech a p�íjem z nich nebyl p�íjmem 

osvobozeným od dan� z p�íjm�. V p�ípad� ukon�ení hospodá�ské �innosti musí být 

opravné položky zrušeny. 

 

ad a) Tyto opravné položky se tvo�í v souladu s výše zmi�ovaným Zák. o 

rezervách takto: 

1/ U pohledávek splatných po 31.12. 1994 se tvo�í opravná položka, pokud uplynulo 

od konce sjednané lh�ty splatnosti více než: 

 - 6 m�síc�, až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 

 

2/ Vyšší opravné položky je možno tvo�it, pokud naše firma zahájila rozhod�í, soudní 

nebo správní �ízení proti dlužníkovi a pokud od konce sjednané lh�ty splatnosti 

pohledávky uplynulo více než:  

- 12 m�síc�, až do výše 33 % neuhrazené hodnoty pohledávky. 

 - 18 m�síc�, až do výše 50 % rozvahové hodnoty pohledávky 

 - 24 m�síc�, až do výše 66 % -"- 

 - 30 m�síc�, až do výše 80 % -"- 

 - 36 m�síc�, až do výše 100% -"- . 

     Tyto opravné položky není možno tvo�it na pohledávky mezi spojenými osobami a 

osobami blízkými. 

 

ad b) Na pohledávky za dlužníky v konkurs. a vyrovnacím �ízení se p�i dodržení 

ustanovení Zák. o rezervách § 8 odst. 1 tvo�í opravná  položka ve výši 100% 

rozvahové hodnoty neproml�ené pohledávky. Vytvo�ené opravné položky se zruší 

podle výsledku konkursního a vyrovnacího �ízení, event. v p�ípad� legálního pop�ení 

této pohledávky. P�i ú�tování opravných položek v obou výše uvedených p�ípadech se 

postupuje, v souladu s �ÚS �. 504, následovn�: 
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- na ú�tu odb�ratel� se vy�lení neuhrazené faktury u pohledávek p�edstavujících 

riziko, že nebudou zaplaceny, na samostatný  analytický ú�et 

- tvorba opravné položky se ú�tuje dle výše uvedených možností ú�etním zápisem 

559/391 /p�i analytickém odlišení tvorby dle bodu a) a dle bodu b)/ . Výše opravné 

položky nesmí p�ekro�it výši pohledávky 

- p�i možnosti vytvo�it vyšší opravnou položku /po uplynutí �asového intervalu/, se 

p�vodní opravná položka, nap�. ve výši 20%, rozpustí zápisem 391/659 a vytvo�í nová 

opravná položka ve výši 33% zápisem 559/391 

- p�ípadná úhrada t�chto faktur se sleduje v saldokontu a v p�ípad� úhrady takovéto 

faktury /na kterou se tvo�í opr. položka/, se musí úhrada zú�tovat na stranu D p�íslušné 

analytiky ú�tu odb�ratelé, souvztažn� s b�žným ú�tem. P�ípadný rozdíl mezi p�ijatou 

úhradou a jmenovitou hodnotou pohledávky se vyú�tuje zápisem 546/311. Hned 

následn� dochází k rozpušt�ní opravné položky ve výši uhrazené faktury do výnos� 

zápisem 391/659 

- pokud již došlo k vytvo�ení 100%ní výše opravné položky a tato opravná položka 

byla zrušena zápisem 391/311 a následn� dojde k úhrad� faktury, na kterou se opravná 

položka tvo�ila, proú�tuje se úhrada zápisem 241/643. Odepsané pohledávky se sledují 

na podrozvahových ú�tech, vyjma pohledávek zaniklých  

- pokud uhradí dlužník v konkursním �ízení pouze �áste�n� svoji pohledávku a 

zanikne, zú�tuje se rozdíl p�vodní pohledávky (faktury) a úhrady této pohledávky 

zápisem 543/311, sou�asn� se vyú�tuje snížení opravné položky zápisem 391/659 

(snížení se takto vyú�tuje, pokud již d�íve byla vytvo�ena opravná položka do 

náklad�). 

 

ad c) da�ov� uznatelné jednorázové opravné položky k nevýznamným 

pohledávkám tvo�í obec v p�ípad�, že pohledávka je po splatnosti více než 12 m�síc�, 

na pohledávku nejsou tvo�eny jiné opravné položky (nap�. dle bodu a)+b) sm�rnice), 

rozvahová hodnota pohledávky bez p�íslušenství nep�esáhne K� 30 tis. a tutéž hodnotu 

nep�esáhne celková výše pohledávek v��i témuž dlužníkovi (u kterých se tvo�í tento 

druh opr. položek). Tyto opravné položky rovn�ž nelze tvo�it na pohledávky v��i 

„majiteli“ a „spojeným osobám“. 
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ad d) P�edpis pro tvorbu ú�etních opravných položek: 

Ú�etní opravné položky se vytvá�ejí v p�ípad�, že p�i inventarizaci bylo zjišt�no 

do�asné snížení hodnoty pohledávky v ú�etnictví.Tvorba t�chto opravných položek se 

ú�tuje na vrub náklad� a jejich snížení nebo zrušení ve prosp�ch náklad�. Souvztažn� 

se ú�tuje na ú�et 391.900 Opravná položka k pohledávkám nad rámec zákona. Ú�etní 

opravné položky dokreslují da�ové dle doby splatnosti tak, aby zobrazovaly skute�nou 

hodnotu pohledávky v ú�etnictví 

 

U pohledávek po lh�t� splatnosti tvo�í ú�etní jednotka ú�etní opravné položky 

následovn�: 

 

� 0 - 30 dní po lh�t� splatnosti se tvo�í opravné položky ve výši 5% nominální 

hodnoty pohledávky, 

� 31 - 90 dní po lh�t� splatnosti se dotvá�í opravné položky ve výši 10% 

nominální hodnoty pohledávky, 

� 91 - 182 dní po lh�t� splatnosti se dotvá�í opravné položky ve výši 25% 

nominální hodnoty pohledávky, 

� 183 - 274 dní po lh�t� splatnosti se dotvá�í opravné položky ve výši 50% 

nominální hodnoty pohledávky, 

� 275 – 365 dní po lh�t� splatnosti se dotvá�í opravné položky ve výši 75% 

nominální hodnoty pohledávky, 

� 365 a více dní po lh�t� splatnosti se dotvá�í opravné položky ve výši 100% 

nominální hodnoty pohledávky, 

 

 

Základní právní úprava pro oblast tvorby da�ov� ú�inných opravných položek je 

obsažena v § 8 a § 8a Zákona o rezervách.
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5.2. Doklady pot�ebné pro tvorbu a ú�tování OP 

 „Tvorba opravných položek je da�ov� uznatelným nákladem a vede ke snížení 

základu dan� z p�íjm� nebo ke zvýšení da�ové ztráty. Je proto t�eba postupovat tak, 

aby p�i da�ové kontrole bylo možné unést d�kazní b�emeno, uložené ustanovením § 

31. odst. 9 zákona �NR �. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk�, tzn., že da�ový 

subjekt musí um�t prokázat všechny skute�nosti, které je povinen uvád�t v p�iznání, 

hlášení a vyú�tování nebo k jejichž pr�kazu byl správcem dan� vyzván. 

Rozhodnutí uplatnit opravné položky podle § 8 odst. 2 zákona o rezervách musí být 

podloženo pravomocným rozhodnutím soudu o prohlášení konkurzu. Rozhodnutí 

uplatnit opravné položky podle § 8a Zákona o rezervách musí být podloženo 

pravomocným: 

- rozhodnutím soudu o zahájení soudního �ízení, 

- rozhodnutím o zahájení rozhod�ího �ízení, 

- rozhodnutím o zahájení správního �ízení. 

V p�ípad�, že dojde: 

- k plné úhrad� pohledávky, 

- k postoupení pohledávky, 

- k proml�ení pohledávky, 

- k odpisu pohledávky, opravná položka se zruší ve prosp�ch ú�tu p�íslušného 

ú�tu ú�tové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady p�íštích období. 

Zákonná opravná položka se zruší v p�ípad�, kdy: 

- soud zamítl návrh na konkurz, 

- soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku, 

- soud pohledávku pop�el, 

- správce konkurzní podstaty pohledávku ú�inn� pop�el, 

- konkurzní v��itel pohledávku ú�inn� pop�el, 

- došlo k postoupení pohledávky, 

- došlo k vkladu pohledávky do základního kapitálu t�etí osoby, a je vytvo�ena 

ú�etní opravná položka ve výši 100% nominální hodnoty nesplacené 

pohledávky. 
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Výši opravné položky, a	 vytvá�ené podle zákona o rezervách nebo nad jeho rámec 

nesmí p�esáhnout ú�etní hodnotu pohledávky na rozvahovém ú�tu, k níž je opravná 

položka tvo�ena. V p�ípadech, ve kterých bude opravná položka vytvo�ena ve výši 

100% hodnoty neproml�ené pohledávky, m�že být tato pohledávka odepsána (ú�et 

MD 546 – odpis pohledávek) a opravná položka k ní zrušena, s výjimkou pohledávek 

za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím �ízení. Takto odepsaná pohledávka se dále 

sleduje na podrozvahových ú�tech s výjimkou t�ch pohledávek, u kterých došlo k 

jejich zániku. P�ijatá úhrada odepsané pohledávky se vyú�tuje jako výnos na ú�tu 646 

– výnosy z odepsaných pohledávek a zachytí se na podrozvahových ú�tech. „ 

(Ambrož a kol., str. 1815-1819) 
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6. Záv�r 

Opravné položky da�ové i ú�etní hrají d�ležitou roli v ú�etnictví podniku. Je 

d�ležité, aby ú�etnictví zobrazovalo pravdivý obraz skute�ného stavu financí firmy.  

 

Vytvo�ená opravná položka vyjad�uje skute�nost, že pohledávka není po lh�t� 

splatnosti dlužníkem uhrazena. Dochází k p�echodnému snížení její hodnoty, nebo	 

skute�nost, že dlužník v dohodnutém termínu nezaplatil zakládá d�vodné obavy o to, 

zda své závazky bude schopen bezezbytku splnit. Nicmén� i nadále existuje možnost, 

že sice pozd�, ale p�ece sv�j závazek vyrovná. Jde tedy v pravém slova smyslu o 

p�echodné snížení hodnoty v ú�etnictví zachycené pohledávky, kterou vyjád�íme práv� 

vytvo�ením opravné položky k ní. 

 

Cílem diplomové práce bylo nastínit teoretický základ opravných položek a 

uplatn�ní na konkrétní firm�. Firma nem�la vytvo�ené vnit�ní sm�rnice pro ú�tování 

o opravných položkách, proto jsem ji vytvo�il a v��ím že bude zavedena do firemní 

praxe. Cíl práce byl tedy spln�n. 
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