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ÚVOD 
 

Účetnictví v tržní ekonomice plní svoji nezastupitelnou aktivní funkci, která tkví hlavně 

v poskytování informací pro potřeby finančního řízení v účetních jednotkách. Dále pak 

slouží externím uživatelům, především vlastníkům, investorům, zaměstnancům a 

územním orgánům.  

 

O důležitosti účetnictví v podniku není pochyb. Aby účetnictví plnilo náležitě svoji 

úlohu, musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné, tak aby věrně a 

poctivě zobrazovalo předmět účetnictví. Musí být vedeno způsobem zaručujícím 

trvalost účetních záznamů. Takto zpracované účetnictví je velmi spolehlivým 

podkladem pro analýzu ekonomické situace firmy.  

 

Opravné položky zaujímají v účetnictví dvě pozice: 

Tvorba účetních opravných položek ve své podstatě podporuje zásadu věrného a 

poctivého zobrazení obrazu předmětu účetnictví a dále zásadu opatrnosti uplatňovanou 

v účetnictví. Tvorba účetních opravných položek je daňově neúčinná.  

Tvorba zákonných opravných položek snižuje základ daně a tím i daňovou povinnost 

účetní jednotky.  

 

Tvorba opravných položek patří mezi nástroje, které zabezpečují úplné zobrazení 

účetnictví. Opravné položky jsou jasně a přesně vymezené v zákonech. Tvorba účetních 

opravných položek a jejich výše je plně v kompetenci účetní jednotky.  
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Opravné položky upravují v současné době následující předpisy: 

 

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

- novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. s označením 397/2005 Sb., 

- zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, 

- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

- České účetní standardy pro podnikatele 

 

 

Tvorba daňových opravných položek není povinností, ale právem a možností  

účetní jednotky. Jestliže účetní jednotka opravnou položku nevytvořila, ačkoli pro její 

tvorbu byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky, nelze to posoudit jinak, než 

že svého práva účetní jednotka nevyužila.  

 

 

Problematiku tvorby opravných položek v praxi budu zkoumat na příkladu mnou 

vybrané účetní jednotky, kde budu analyzovat, zda jsou zákonné a účetní opravné 

položky tvořeny v souladu se všemi zákony a zda je účetní jednotka tvoří ve správné 

výši.  

 

Pokud účetní jednotka netvoří zákonné opravné položky k pohledávkám, nebo pokud je 

tvoří v menší výši než je zákonem dovoleno, zbytečně si zvyšuje základ daně a tím i 

svoji daňovou povinnost. V případě tvorby účetních opravných položek lze hovořit o 

tom, že tak účetní jednotka porušuje zásadu opatrnosti, úplnosti a věrného zobrazení 

svého účetnictví.  

 

Účelem diplomové práce je, abych společnosti pomohl se správným výpočtem výše 

opravných položek v souladu se všemi zákony, případně pomoci účetní jednotce se 

v dané problematice více zorientovat s tím, že některé mé poznatky bude moci i nadále 

využívat v budoucnosti. 

 

 10



 

 

Společnost nemá pravidla pro tvorbu zákonných a účetních opravných položek, proto 

by můj výstup z této práce měl účetní jednotce posloužit jako návrh směrnice pro práci 

s opravnými položkami.  

 

Společnost, kterou se budu zabývat ve své diplomové práci se nazývá MIKITA 

FASHION, s. r. o. se sídlem v Brně. Jedná se o společnost, jejímž hlavním předmětem 

činnosti je velkoobchodní prodej metrového textilu. 

 

 

Cíl práce: 

 

Shromážděním, zpracováním a interpretací dostupných informací o systému účtování 

opravných položek v ČR (zejména platné legislativy a dále pak odborných publikací a 

časopisů) a analýzou konkrétní firmy: 

 

- posoudím správnost tvorby a zaúčtování opravných položek 

- provedu celkové zhodnocení úlohy opravných položek a navrhnu změny 

- navrhnu směrnice pro tvorbu opravných položek 
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1    Teoretická východiska opravných položek 
 

Opravná položka představuje vyjádření korekce stavu majetku účetní jednotky a tvoří se 

v souladu s účetními předpisy, a to i v těch případech, kdy její tvorba nemá přímý dopad 

na základ daně. Proto je povinností účetní jednotky tvořit opravné položky 

k majetkovým účtům v případě dočasného snížení jejich ocenění prokázaného na 

podkladě údajů inventarizace majetku (§ 26 ZoÚč), např. snížené ceny zásob aj.  

 

§ 26 odst. 1) ZoÚč – „pokud se při inventarizaci zásob zjistí, že jejich prodejní cena 

snížená o náklady spojené s prodejem je nižší, než cena použitá pro jejich ocenění 

v účetnictví, zásoby se ocení v účetnictví a v účetní závěrce touto nižší cenou.“ 

 (Štalmach, str. 327) 

 

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku v případě, kdy tržní 

(reálná) hodnota majetku je nižší než jeho hodnota v účetnictví. V případě, že pominou 

důvody tohoto dočasného snížení, opravné položky zúčtujeme. 

 

V případě trvalého snížení ocenění majetku netvoříme opravné položky, ale provádíme 

odpis – například pohledávky, a to třeba na základě soudního rozhodnutí o jejím 

vyrovnání podle ZoKV.  

 

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

zdůrazněno, že je tvoříme na základě výsledků inventarizace majetku. Opravné položky 

nemohou mít aktivní zůstatek, neboť je nelze tvořit na zvýšení hodnoty majetku. Tvoří-

li se na určitý titul již rezervy, nelze současně tvořit opravné položky.  

 

K dispozici máme také Český účetní standard č. 005 opravné položky, který navazuje 

na ZoÚč a Vyhlášku. Obecně se opravné položky ztotožňují s problematikou 

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

majetku.  
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Výši opravných položek je třeba pečlivě zvažovat především u odpisovaného majetku, 

protože se jeho užitná hodnota snižuje oprávkami. Proto je možné tvořit opravnou 

položku jen v tom případě, kdy užitná hodnota předmětného majetku je výrazně nižší, 

než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek, a především toto snížení hodnoty 

nelze považovat za definitivní, tj. není trvalého charakteru.  

 

Na základě řádně provedených inventarizací majetku je účetní jednotka, povinna 

vyjádřit správné ocenění. Zpravidla se korekce provádí tvorbou opravné položky. 

Častým titulem je znehodnocení, resp. nižší ocenění zásob. V případě prodeje majetku, 

ke kterému se opravná položka váže, se dříve vytvořená opravná položka zruší.“ 

(Ambrož a kol., str. 1547) 

 

Opravné položky lze vytvářet i v případech, kdy tak stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o 

rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Opravné položky lze tvořit k těmto druhům majetku: 

 

– k dlouhodobému majetku je tvoříme v případě, kdy je jeho užitná hodnota přechodně 

nižší než zůstatková cena, 

– k zásobám v případě, kdy je jejich užitná hodnota (např. prodejní cena) nižší než 

pořizovací cena v účetnictví, 

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

 

 

 

V praxi se nejčastěji setkáváme s opravnými položkami k pohledávkám. Na rozdíl od 

jiných opravných položek jsou tvořeny nejen  podle účetních, ale také daňových 

předpisů – zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.  

 

Pro poplatníky daně z příjmů je důležité správně určit základ daně z příjmů, když jsou 

v účetnictví zaznamenány operace související s tvorbou a čerpáním opravných položek.  
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„Základ daně z příjmů je však koncipován nejen na účetním hospodářském výsledku. 

Rozhodující je, zda tvorba opravné položky byla daňově účinná, tj. zda byla uznána za 

náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

 

V této souvislosti hovoříme o opravných položkách: 

- zákonných (daňových) 

- účetních (ostatních, nedaňových). 

 

Do zákonných opravných položek můžeme zahrnout pouze ty, které poplatník daně 

z příjmů tvořil podle platného znění zákona o rezervách. „ 

(Ambrož a kol., str. 1549) 
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2   Použití opravných položek 
 

„Účtování snížení či rozpuštění opravné položky se účtuje ve prospěch příslušného 

nákladového účtu, pokud se při inventarizaci v následujícím účetním období neprokáže 

opodstatněnost její výše. Příslušná nákladová položka ve výkazu zisku a ztráty, která 

vyjadřuje změnu stavu opravných položek, může mít tedy i zápornou hodnotu. 

 

Vyhláška 473/2003 Sb. dále uvádí, že příslušné účty opravných položek v účtových 

skupinách 09, 19, 29 a 39 nesmějí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení 

hodnoty majetku. Pokud se na snížení hodnoty majetku zároveň tvoří rezerva, nelze 

současně tvořit opravnou položku.  

 

Účetní opravné položky se vytvářejí k majetku, u kterého se při inventarizaci zjistí, že 

jeho ocenění v účetnictví je vyšší než momentální tržní cena, avšak tato skutečnost je 

přechodného charakteru. V případech trvalého znehodnocení majetku je nutno tento 

majetek odepsat při respektování platných účetních i daňových postupů.“ 

(Preislerová, str. 236)  

 

„Daňová opravná položka se zruší v návaznosti na výsledky skončeného konkurzního 

nebo vyrovnacího řízení. Dojde tím ke snížení výše daňově uznatelných nákladů. 

Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci: 

 

- soud zamítl návrh na konkurz, 

- soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku, 

- soud pohledávku popřel, 

- správce konkurzní podstaty pohledávku účinně popřel,  

- konkurzní věřitel pohledávku účinně popřel, 

- došlo k postoupení pohledávky, 

- došlo k vkladu pohledávky do základního kapitálu třetí osoby. 
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nebo pokud pohledávka, k níž byla daňově uznatelná opravná položka vytvořena, se 

promlčela, popřípadě nastaly důvody pro odpis pohledávky. 

Opravné položky podléhají dokladové inventuře a při prováděné inventarizaci se 

posuzuje jejich výše a odůvodněnost.“ 

 (Ambrož a kol., str. 1572) 

 

 

 

 

2.1  Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 
 

„Tvorba opravných položek je možná u dlouhodobého nehmotného majetku, 

dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nedokončeného nehmotného a 

hmotného majetku, poskytnutých záloh na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a 

dlouhodobého finančního majetku.  

 

Příčinou vzniku opravných položek bude nejčastěji případ, kdy inventarizační komise 

zjistí výrazně nižší užitnou hodnotu majetku, než je jeho ocenění v účetnictví (zjištěné 

po odpočtu oprávek tohoto majetku). Zejména: 

 

- znehodnocení majetku (jakoukoli formou), kdy výsledná částka znehodnocení 

není k datu uzavírání účetních knih přesně známa a není možné se odpovědně 

rozhodnout, zda bude hospodárné majetek likvidovat nebo opravit 

- zcizení majetku (jakýmkoli způsobem), kdy není k datu uzavírání účetních knih 

k dispozici vyjádření orgánů řešících toto zcizení a není tak zřejmé, že majetek 

není možné získat v původním stavu zpět, 

- pochybnost o vrácení dlouhodobé půjčky.  
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Tvorba opravných položek je účtována na vrub příslušného účtu v účtové skupině účtu 

55 (v účtové osnově postupů účtování byl použit účet 559 – Tvorba zúčtování 

opravných položek) souvztažně s účtem v účtové skupině 09 na účtu 097 v případě, že 

užitná hodnota je přechodně nižší než např. zůstatková či pořizovací cena daného 

majetku.“ 

(Ambrož a kol., str. 1596) 

  

 

 

2.2  Opravné položky k zásobám 
 

„Důležitou částí inventarizace zásob je rozhodnutí, zda zásoby jsou správně 

ohodnoceny. Podle mezinárodních účetních standardů přitom platí, že zásoby 

oceňujeme na nižší z úrovní nákladů na jejich pořízení a čisté realizovatelné hodnoty 

(metoda LCM = „Lower Cost Method”). Je-li čistá realizovatelná hodnota nižší než 

pořizovací cena zásoby, vytvoříme opravnou položku, je-li tomu naopak, ponecháme 

zásoby na skladě na úrovni pořizovací ceny. 

 

Čistě realizovatelná hodnota je tržní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem 

této zásoby.  

 

V každém období je nutno provést nový odhad čisté realizovatelné hodnoty. Pominou-li 

důvody ke snížení hodnoty, přecenění se zruší tak, aby ocenění zásob v účetnictví bylo 

opět na nižší z úrovní nákladů pořízení nebo revidované čisté realizovatelné hodnoty.“ 

(Ambrož a kol., str. 1647) 

  

 

 

 

 

 

 

 17



2. 3  Opravné položky k pohledávkám 
  

Tvorba opravných položek sníží účetní výsledek, jejich čerpání (zrušení) zvýší výsledek 

hospodaření. O daňovém základu rozhodne charakter opravné položky, zda se jedná o 

účetní, nebo daňovou opravnou položku.  

 

Zákon o daních z příjmů uznává tvorbu daňových opravných položek, pokud odpovídají 

pravidlům popsaným v zákoně o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.  

 

Základní charakteristika pohledávek, ke kterým je nebo není možné tvořit daňové 

opravné položky, uvádí ZoR v úvodních paragrafech.  

 

 

„Platí, že daňové opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám, o kterých bylo: 

- při jejich vzniku účtováno ve výnosech a 

- takto vzniklý příjem nebyl příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo 

nezahrnovaným do základu daně z příjmů nebo nezahrnovaným do 

samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně pro zvláštní sazbu 

daně.  

 

Dále zákon navíc vyjmenovává pohledávky, ke kterým nikdy nelze tvořit daňové 

opravné položky. Další omezení nalezneme v § 8a pro opravnou položku 

k pohledávkám po lhůtě splatnosti. 

  

Zakázaná je i tvorba daňových opravných položek v případě, že věřitel má k dlužníkovi 

současně splatné závazky a neprovede vzájemný zápočet pohledávek a závazků. 

 

Pokud je na dlužníka vyhlášen konkurz, potom můžeme zaúčtovat daňovou opravnou 

položku ve 100 % výši a je daňově uznána. Nesmíme ale promeškat zákonné lhůty pro 

přihlášku. Platí, že daňovým nákladem je tvorba této opravné položky ve zdaňovacím 

období, v němž byla přihláška podána.“ 

(Kovanicová, str. 328, 415) 
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„V zákoně o rezervách byla doplněna ustanovení pro poplatníky, kteří sestavují závěrku 

podle mezinárodních účetních standardů. Mimo obecných podmínek pro uznání stačí, 

aby poplatníci vedli prokazatelnou evidenci pohledávek, ke kterým tvoří daňové 

opravné položky.  

 

Dále bylo doplněno, že opravné položky se nezruší u pohledávek nabytých při přeměně 

společnosti.  

 

S účinností od 1. ledna 2006 dochází k několika důležitým změnám zákona o rezervách, 

které mají vliv na tvorbu zákonných (daňových) opravných položek. 

 

K úpravě dochází u podnikatelských subjektů v §§ 2 a 4 ZoR. Opraven byl chybný text 

v § 2 odst. 2 větě třetí, ve kterém se slova „nezahrnovaným do samostatného“ nahrazují 

slovy „zahrnovaným do samostatného“. 

 

Velmi důležitá je nová tvrdá podmínka u pohledávek, které poplatník získá 

postoupením. Podle § 2 odst. 3 ZoR platí, že v případě nabytí pohledávky postoupením 

může postupník tvořit opravné položky k rozvahové hodnotě pohledávky, pokud uhradil 

její pořizovací cenu.  

 

Problémy s výkladem zákona se týkají i příjemnější změny, kterou obsahuje nový § 8c 

ZoR, podle kterého by mělo být možné tvořit u nevýznamných pohledávek opravnou 

položku ve výši 100 %. „ 

(Ekonom, [online]) 
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„Nepostupuje-li poplatník u nepromlčené pohledávky podle § 8 (dlužník v konkurzním 

a vyrovnacím řízení), § 8a (po splatnosti více než 6 kalendářních měsíců) a § 8b (ručení 

za celní dluh), může vytvořit opravnou položku až do výše 100 % její neuhrazené 

rozvahové hodnoty bez příslušenství. 

 

Lze tak učinit pouze v případě, 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 příslušenství v okamžiku jejího vzniku 

nepřesáhne částku 30 000 Kč, 

c) od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců, 

d) ke dni tvorby opravné položky nepřesahuje u poplatníka celková hodnota 

pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž uplatňuje 

postup podle tohoto ustanovení, částku 30 000 Kč.  

 

O pohledávce, k níž byla vytvořena 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 podmíněna jen obecnými zásadami a není závislá na úkonech 

poplatníka daně z příjmů vedoucího účetnictví. Základní daňové opravné položky lze 

vytvářet 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 lhůty splatnosti pohledávek, ale též aktivní 

přístup věřitele při uplatnění práv. Zákon vyžaduje splnění dvou podmínek. Ohledně 

těchto pohledávek musí být zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení a věřitel se 

těchto řízení řádně účastní a řádně a včas činí potřebné úkony. 

 

 

 20



Zákon ukládá povinnost zrušit opravné položky při splnění jedné ze tří podmínek: 

 

- pominuly důvody její existence, 

- související pohledávka je promlčena, 

- nastaly důvody podmiňující daňově uznatelný odpis pohledávky.  

 

Zákon o daních z příjmů uznává tvorbu opravných položek, pokud odpovídají 

pravidlům popsaným v zákoně o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. ZOR 

stanovuje, v jakých případech je tvorba a zúčtování opravných položek  pohledávkám 

daňově uznatelná: 

 

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

takové situaci lze tvořit opravné položky až do výše pohledávek přihlášených u soudu 

ve lhůtě stanovené usnesením soudu o prohlášení konkurzu nebo povolení vyrovnání, a 

to ve zdaňovacím období, v němž byly pohledávky přihlášeny, 

 

 

2) opravná položka k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 v případě, 

kdy do konce sjednané lhůty splatnosti pohledávek uplynulo více než: 

 

a) 6 měsíců – až do výše 20 % účetní hodnoty pohledávky, 

b) 12 měsíců – až do výše 33 % účetní hodnoty pohledávky (tedy dalších 13 %), 

c) 18 měsíců – až do výše 50 % účetní hodnoty pohledávky, 

d) 24 měsíců – až do výše 66 % účetní hodnoty pohledávky, 

e) 30 měsíců – až do výše 80 % účetní hodnoty pohledávky, 

f) 36 měsíců – až do výše 100 % účetní hodnoty pohledávky. 

 

 

Tvorbu opravných položek v základu daně z příjmů nelze uplatnit u: 

 

1) pohledávek již odepsaných do výsledku hospodaření, 

2) pohledávek vzniklých: 
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a) za společníky, akcionáři a členy družstev za upsaný základní kapitál, 

b) mezi ekonomicky, personálně či jinak propojenými osobami, 

c) mezi osobami blízkými. 

 

 

Pro vykazování rizikových a nedobytných pohledávek nám slouží dvě následující 

metody: 

 

1) metoda přímého odpisu, 

2) metoda odhadu. 

 

Za předpokladu, že podnik použije metodu přímého odpisu, odepíše pohledávku do 

nákladů až v období, kdy je takřka jisté, že dlužník své závazky vůči podniku neuhradí. 

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

v původní výši. 

 

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

provede odhad výše problematických pohledávek a tuto část proúčtuje do nákladů 

oproti korekci k pohledávkám.  

 

„Účtování o opravných položkách u pohledávek je závislé na podrobné analýze každé 

jednotlivé pohledávky s určením možností její dobytnosti či nedobytnosti. Tato analýza 

musí vycházet z inventarizace pohledávek jejich odsouhlasením s dlužníky firmy, a to 

buď dopisy nebo zápisy z osobního jednání s dlužníky. Rozpuštění takto vytvořených 

opravných položek je možno vyúčtovat teprve po definitivním právním dořešení každé 

dané pohledávky, po jejím zaplacení, nebo s možností využití jiného způsobu účtování 

(např. daňový odpis).  

 

V rámci jejich tvorby je nutno rozlišovat: 

 

Tvorbu zákonných (daňově účinných) opravných položek 

Tvorbu účetních opravných položek 
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Základní právní úprava pro oblast tvorby daňově účinných opravných položek je 

obsažena v § 8 a 8a zákona o rezervách. Dle § 8 zákona o rezervách lze za určitých 

podmínek tvořit daňově účinné opravné položky k pohledávkám za dlužníky 

v konkursním a vyrovnávacím řízení. Dle § 8a zákona o rezervách lze tvořit daňově 

účinné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, které mají splatnost po 

31.12.1994. V případě, že od konce sjednané doby splatnosti pohledávek uplynul určitý 

počet měsíců, opravné položky se tvoří % z neuhrazené hodnoty pohledávky. „ 

(Ambrož a kol., 1782) 

 

Výše opravné položky, ať vytvářené podle zákona o rezervách nebo nad jeho rámec 

nesmí přesáhnout účetní hodnotu pohledávky na rozvahovém účtu, k níž je opravná 

položka tvořena. V případech, ve kterých bude opravná položka vytvořena ve výši 100 

% hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána (účet MD 546 

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

dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení. Takto odepsaná pohledávka se dále 

sleduje na podrozvahových účtech s výjimkou těch pohledávek, u kterých došlo k jejich 

zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje jako výnos na účtu 646 – 

Výnosy z odepsaných pohledávek a zachytí se na podrozvahových účtech. 
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„Kromě tvorby zákonných opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti nabízí 

zákon o daních z příjmů možnost odpisu pohledávek. 

 

 

-  postupný odpis starých pohledávek 

  

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

nazývány starými pohledávkami a je pro ně uplatňován zvláštní zjednodušený daňový 

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

právního prostředí v ekonomické oblasti po roce 1989. 

Přesto nelze dále popsanou metodu umořování starých pohledávek uplatnit paušálně, je 

nutno vymezit, které staré pohledávky umořeny být tímto způsobem nemohou. Důvody 

pro  očištění souboru starých pohledávek jsou následující: 

 

- pohledávky jsou umořovány jiným způsobem – jednorázově do daňových 

nákladů (§ 24 odst. 2, písm. y ZDP), 

- jedná se o pohledávky za spřízněnými osobami. U starých pohledávek jsou do 

této skupiny výslovně uvedeni společníci, akcionáři a členové družstev za 

upsaný vlastní kapitál, 

- jedná se o pohledávky z titulu úvěrů a půjček nebo ručení za ně a z titulu záloh. 

- ani tehdy, pokud věřitel k dlužníkovi má současně splatné závazky a neprovede 

vzájemný zápočet.  

 

Princip uplatnění tohoto způsobu umořování starých pohledávek spočívá v tom, že 

počínaje zdaňovacím obdobím roku 1995 bylo možno uplatnit jako daňovou 

nákladovou položku až 10 % hodnoty starých pohledávek, počínaje zdaňovacím 

obdobím 1998 lze uplatnit jako daňovou nákladovou položku až 20 % hodnoty starých 

pohledávek.  V případě nižšího uplatnění, např. z důvodu nedostatečného základu daně, 

poplatník nepřichází o možnost daňového umoření celé hodnoty starých pohledávek, ale 

doba celkového umoření se mu prodlouží.“ 

(Ambrož a kol., 1785-1789)  
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- jednorázový odpis pohledávek 

 

„Jednorázový daňově účinný odpis pohledávky (tj. ve výši 100 % její nominální 

hodnoty) lze provést u pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně 

společnosti, a to za předpokladu, že o pohledávce bylo při jejím vzniku účtováno ve 

výnosech, byla zahrnuta do základu daně a lze k ní tvořit opravné položky podle ZOR, 

přičemž se jedná o pohledávku za dlužníkem: 

 

– u něhož soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu nebo zrušil pro nedostatek 

majetku a pohledávka byla poplatníkem přihlášena do konkurzu a měla 

být vypořádána z konkurzní podstaty, 

– který je v konkurzním a vyrovnávacím řízení na základě výsledků konkurzního 

a vyrovnávacího řízení, 

– který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích 

dlužníka, 

– který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl 

s původním dlužníkem ekonomicky nebo personálně spojenou osobou nebo 

fyzickou osobou blízkou, 

– na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná 

dražba, a to na základě výsledků této dražby. 

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

základě výsledků provedení této exekuce.“ 

(Ambrož a kol., str. 1785-1789) 

 

„Daňově neúčinný odpis pohledávek provede účetní jednotka na základě vlastního 

rozhodnutí nad výše uvedený rámec. Jedná se například o pohledávky, u nichž by 

náklady na vymáhání přesáhly jejich výtěžek, o pohledávky, kde je dlužník dle sdělení 

příslušného orgánu – policie či soudu – neznámého pobytu, případně o pohledávky 

promlčené. Náklad takto odepsané pohledávky je však daňově neuznatelný.“ 

(Buchtová, str. 105) 
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2.4  Opravné položky v konkurzním a vyrovnacím řízení 

 
„Obdobně jak jiná řízení tak i konkurzní řízení se zahajuje na návrh. Návrh na 

prohlášení konkurzu je oprávněn podat dlužník nebo kterýkoliv z jeho věřitelů. Podává-

li návrh věřitel, musí doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a uvést 

okolnosti, které osvědčují úpadek dlužníka. K návrhu je povinen připojit listiny, kterých 

se v návrhu dovolává, tj. obvykle dokumenty k pohledávce. Doporučením prvního 

návrhu se zahajuje řízení, na další návrhy se pohlíží jako na přistoupení k probíhajícímu 

řízení.  

 

Zahájení konkurzního řízení nemá pro běh promlčecí doby pohledávek za dlužníkem 

žádné účinky. Dokonce ani věřitel, který návrh podal a soudu doložil existenci 

splatných pohledávek, nepřerušil tímto uplatněním práva u konkurzního soudu běh 

promlčecí doby.  

 

Pokud hrozí promlčení pohledávky a mohlo by se stát, že promlčecí doba uplyne, než 

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

je nezbytné zabránit promlčení uplatněním pohledávky u obecného soudu. Je třeba vzít 

v úvahu i skutečnost, že soud může dlužníkovi povolit tříměsíční ochrannou lhůtu, která 

může být se souhlasem věřitelského výboru prodloužena o další tři měsíce. 

 

Je-li zřejmé, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů konkurzu, soud 

návrh na prohlášení konkurzu zamítne pro nedostatek majetku. Proti zamítavému 

usnesení se může odvolat navrhovatel, navrhovatelé přistoupivší k řízení i jakýkoliv 

věřitel, který doloží, že má za dlužníkem pohledávku. Právní mocí usnesení o zamítnutí 

návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nastávají důvody pro odpis 

pohledávky. Jde-li o pohledávku, ke které by jinak bylo možné tvořit opravné položky, 

je odpis pohledávky daňovým výdajem.  

 

Je-li účinně popřena pohledávka přihlášená do konkurzního řízení, ZoR ukládá 

povinnost zrušit konkurzní opravnou položku. Podle ustanovení § 8 odst. 3 ZoR je však 
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poplatníkovi dána možnost opravnou položku  nerušit, ale pouze snížit na úroveň 

opravné položky, která by mohla být vytvořena k nepromlčené pohledávce podle § 8a 

ZoR a dále vytvářet opravné položky podle tohoto ustanovení.“ 

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

 

Pohledávka, která nebyla účinně popřena, se považuje v konkurzním řízení za zjištěnou 

a bude částečně (velmi výjimečně i úplně) uspokojena v rámci rozvrhového usnesení. 

Po přijetí platby z konkurzní podstaty určené se zruší část konkurzní opravné položky 

ve výši přijaté platby. Při zrušení konkurzu se opravná položka zruší v plné výši, 

přičemž hodnota nebo pořizovací cena přihlášené pohledávky se považuje za daňový 

výdaj, ať již při zrušení konkurzu pro nedostatek majetku nebo při zrušení konkurzu po 

splnění rozvrhového usnesení.   

 

„Bude-li osvědčeno, že je dlužník v úpadku, soud prohlásí konkurz. Byl-li návrh na 

konkurz podán dlužníkem, pak do 10. pracovních dnů ode dne doručení úplného návrhu 

na prohlášení konkurzu, jde-li o návrh věřitele, pak bez zbytečného odkladu. Ani 

prohlášení konkurzu nemá vliv na promlčecí dobu pohledávek, která stále běží. Účinky 

konkurzu však mají vliv na splatnost a možnost uplatnění pohledávky v jiném řízení. 

 

Účinky prohlášení konkurzu nastávají vyvěšením usnesení na úřední desce soudu, který 

konkurz prohlásil. Soud uvádí datum i čas vyvěšení a z dlužníka se stává úpadce. Tento 

okamžik má pro pohledávky následující účinky: 

 

- probíhající soudní, správní nebo rozhodčí řízení o pohledávkách se přerušují, 

v případném trestním řízení nelze rozhodnout o náhradě škody, 

- řízení 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 započtení. 

 

V usnesení o prohlášení konkurzu soud vyzve věřitele, aby přihlásili v soudem 

stanovené lhůtě všechny své pohledávky za úpadcem. Lhůta nesmí být kratší třiceti dnů 
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a delší tří měsíců. Přihlášky pohledávek se podávají u soudu dvojmo. V přihlášce je 

třeba zvlášť uvést důvod a výši každé přihlášené pohledávky. K přihlášce je třeba 

přiložit kopie listin, z nichž jednotlivé pohledávky vyplývají. Jde-li o pohledávku v cizí 

měně, je třeba ji přepočítat podle kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou ke dni 

prohlášení konkurzu.“ 

(Havránek a spol., str. 87-89) 

 

„Teprve doručením přihlášky konkurznímu soudu nastávají pro běh promlčecí a 

prekluzivní lhůty stejné účinky jako uplatnění práva u soudu a dochází k zastavení 

jejich  běhu.  

 

Přihlašovat pohledávky do konkurzu lze účinně i po uplynutí lhůty stanovené soudem, a 

to až do uplynutí dvou měsíců po prvním přezkumném jednání, ve kterém správce 

konkurzní podstaty přezkoumává přihlášené pohledávky. V případě rozsáhlejších 

konkurzů to může být i v řádu měsíců či let od prohlášení konkurzu. Podmínkou pro 

tvorby konkurzní opravné položky však není účinné přihlášení pohledávky, ale její 

přihlášení v přihlašovací lhůtě.  

 

Opravnou položku podle § 8 ZoR lze tvořit až do výše 100 % rozvahové hodnoty 

pohledávek, které nebyly k datu podání přihlášky konkurzního soudu promlčené, 

přičemž přihláška byla podána ve lhůtě uvedené v usnesení konkurzního soudu. 

Konkurzní opravnou položku je nutné promítnout do základu daně v období, za které se 

podává daňové přiznání, a zároveň do něj spadá den přihlášení pohledávky do 

konkurzu. Opravné položky nelze tvořit k pohledávkám, které jsou vyloučeny 

v obecných podmínkách tvorby, tj. k pohledávkám vzniklým: 

 

- z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, 

- z úvěrů a půjček, 

- ze záloh, 

- z plnění ve prospěch vlastního kapitálu nebo úhrady ztráty společnosti, 

- ze smluvních pokut a úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných 

sankcí ze závazkových vztahů, 
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a dále k pohledávkám nabytým bezúplatně a k souboru pohledávek.“ 

(Ambrož a kol., 1877) 

 

„Dodržení lhůty stanovené soudem má zásadní význam pro tvorbu konkurzní opravné 

položky. Pokud je příprava kompletní přihlášky časově náročnější, je nutné podat 

alespoň jejich soupis. Přihláška může být jednoduchá a obsahovat kromě označení 

soudu, věřitele a dlužníka a spisové značky konkurzu jen soupis pohledávek s číslem 

dokladu (faktury) a částkou. Přihlášku lze doplňovat i po uplynutí přihlašovací lhůty, 

včasným podáním jednoduché přihlášky je však možnost tvorby konkurzních opravných 

položek zachována. Konkurzní zákon navíc ukládá správci konkurzní podstaty, aby u 

přihlášených pohledávek, které nelze pro neúplnost nebo jiné vady přezkoumat, vyzval 

věřitele, aby přihlášku do 15 dnů od doručení výzvy doplnil nebo opravil, a současně jej 

poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. 

 

Do konkurzního řízení lze přihlásit i pohledávky vázané na podmínku. Zejména 

v případě poskytnutí zajištění mohou být negativní daňové důsledky plnění za jiného 

poplatníka zmírněny. Vznikne-li totiž z tohoto titulu pohledávka na náhradu škody, 

může k ní být vytvářena opravná položka.  

 

K přezkoumání přihlášených pohledávek nařídí soud přezkumné jednání. Úpadce i 

konkurzní věřitelé mohou popírat pravost, výši i pořadí všech přihlášených pohledávek. 

Správce je oprávněn popřít nevykonatelný nárok přihlášený konkurzním věřitelem, výši 

nároku nebo jeho právní důvod. O tom správce vyrozumí konkurzního věřitele, o jehož 

nárok jde, a současně ho vyzve, aby svůj nárok, jeho výši nebo právní důvod uplatnil do 

30 dnů u soudu, který prohlásil konkurz, s tím, že jinak nelze k popřenému 

nevykonatelnému nároku, jeho výši nebo právnímu důvodu přihlížet. Vykonatelné 

pohledávky může správce konkurzní podstaty nebo věřitel popřít jen podáním žaloby ke 

konkurznímu soudu.“ 

(Havránek a spol., 256-258)  
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„Věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena správcem nebo konkurzním 

věřitelem, má možnost v určené lhůtě podat žalobu ke konkurznímu soudu a požadovat, 

aby rozhodl o pravosti, výši nebo pořadí popřené pohledávky. K účinnému popření 

pohledávky tak dojde jen tehdy, pokud uplyne lhůta pro podání žaloby proti popření 

pohledávky nebo soud rozhodne ve sporu o pravost, výši nebo pořadí popřených 

pohledávek, že pohledávka se nepovažuje pro účely konkurzního řízení za zajištěnou.  

 

Účinky konkurzu vůči účinně popřené přihlášené pohledávce zanikají. Vzniká tak 

složitý právní problém ohledně splatnosti a promlčení takové pohledávky. Názory se liší 

zejména v případě, že pohledávka nebyla k datu prohlášení konkurzu splatná, nebo 

dokonce k datu popření ještě ani neuplynula původně sjednaná doba splatnosti. Lze se 

setkat s právními argumenty, že pokud se přihlášená pohledávka již jednou stala 

splatnou v důsledku účinků prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, nemůže se znovu 

stát nesplatnou. Jiné pojetí staví popřené pohledávky na úroveň pohledávkám 

nepřihlášeným do konkurzního řízení, jejichž splatnost a běh promlčecí doby nejsou 

konkurzem dotčeny.“ 

(Havránek a spol., 259-260)  

 

 

 

 

2.5   Opravné položky ve vztahu k promlčení 
 

„Podmínkou možnosti tvorby a existence opravné položky podle ZoR je skutečnost, že 

pohledávka, ke které se opravná položka váže, není promlčena. Promlčení znamená 

oslabení práva tím, že nebylo uplatněno u soudu ve stanovené době. Je-li promlčené 

právo uplatněno u soudu, pak se k promlčení přihlédne jen na základě vznesené námitky 

promlčení. Pokud dlužník plní na promlčenou pohledávku, činí tak dobrovolně.  

 

Promlčení je nutno odlišit od prekluze. Prekluze znamená, že uplynutím právní normou 

stanovené doby právo zaniká. Prekludované právo nelze úspěšně uplatnit u soudu, 

protože k prekluzi práva soud přihlíží vždy i bez vznesené námitky. Na základě 
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prekludovaného práva také nelze nic plnit. Pokud dlužník plní na základě prekludované 

pohledávky, dochází na straně věřitele k bezdůvodnému obohacení a dlužníkovi vzniká 

právo na vrácení plnění z bezdůvodného obohacení. 

 

Při zkoumání, zda pohledávka evidovaná v rozvaze skutečně právně existuje a zda není 

promlčena, je proto zcela zásadní určit, zda se závazkový vztah (kupní smlouva, 

smlouva o dílo apod.), na jehož základě pohledávka vznikla, řídí občanským nebo 

obchodním zákoníkem. 

 

Pro oba zákoníky platí obecná zásada, že v případě pohledávek počíná promlčecí doba 

běžet ode dne jejich splatnosti. Je-li dohodnuto placení ve splátkách, pak počíná běžet 

samostatná promlčecí doba pro každou jednotlivou splátku ode dne její splatnosti. 

Dohodou smluvních stran nebo rozhodnutím soudu či příslušného orgánu může být 

určeno, že se celá pohledávka stává splatnou v případě nesplnění některé ze splátek. Pak 

začíná promlčecí doba běžet od dne splatnosti nesplněné splátky.“ 

(Havránek a spol., 256-258)  

  

 

„Obecná promlčecí doba v občanskoprávních vztazích je tříletá. Byla-li pohledávka 

přiznána rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, je promlčecí doba desetiletá ode dne, 

kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.  

 

Byla-li pohledávka písemně uznána dlužníkem co do důvodu i výše, a to bez uvedení 

lhůty plnění, je promlčecí doba desetiletá ode dne, kdy k uznání došlo. Je-li v uznání 

dluhu uvedena lhůta k plnění (např. splátkový kalendář nebo nově sjednaná doba 

splatnosti), běží promlčecí doba od uplynutí této lhůty.  

 

Uplatní-li věřitel pohledávku u soudu nebo u jiného příslušného orgánu a v zahájeném 

řízení řádně pokračuje, promlčecí doba neběží ode dne uplatnění až do ukončení řízení. 

Nerozhodne-li soud nebo jiný orgán ve věci uplatněné pohledávky, pokračuje běh 

promlčecí doby po ukončení řízení bez ohledu na to, kolik času zbývá do konce 
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promlčecí doby. Rozhodne-li soud ve věci uplatněné pohledávky, běží nová desetiletá 

promlčecí doba podle lhůty plnění uvedené ve výroku.  

 

Promlčecí doba podle obchodního zákoníku je čtyřletá. Uzná-li dlužník písemně svůj 

závazek, běží nová čtyřletá promlčecí doba, a to i tehdy, je-li v době uznání pohledávka 

již promlčená. Bez ohledu na případné zastavení či zákonné prodloužení je promlčecí 

doba absolutně omezena na nejvýše deset let ode dne, kdy počala poprvé běžet. 

Uplynutím této lhůty je pro účely ZoR pohledávka promlčena, a to nehledě na 

skutečnost, že v soudním nebo rozhodčím řízení započatém před uplynutím lhůty nelze 

námitku promlčení uplatnit.  

 

Promlčecí doba podle ObchZ přestává běžet dnem, kdy věřitel učinil jakýkoliv první 

úkon, který se považuje za zahájení řízení nebo za uplatnění práva v již zahájeném 

soudním či rozhodčím řízení. Není-li v tomto řízení rozhodnuto ve věci uplatněné 

pohledávky, pak platí, že po dobu řízení promlčecí doba nepřestala běžet. 

 

Dojde-li v důsledku nezastavení běhu promlčecí doby v  řízení k jejímu uplynutí nebo 

ke skutečnosti, že do jejího uplynutí zbývá méně než rok, prodlužuje se promlčecí doba 

tak, že skončí až po uplynutí jednoho roku od skončení řízení, neuplyne-li dříve 

absolutní desetiletá lhůta.  

 

Rozhodne-li se v soudním či rozhodčím řízení ve věci uplatněné pohledávky, nezačíná 

běžet žádná nová promlčecí lhůta ani se neobnovuje běh původní promlčecí lhůty a 

pohledávka se promlčí uplynutím absolutní desetileté lhůty.  

 

U obchodních pohledávek, které byly jako nepromlčené řádně přihlášeny a uznány 

v konkurzním řízení a ke kterým byla vytvořena 100% opravná položka podle § 8 ZoR 

nedochází k negativnímu dopadu na daňovou povinnost. Na rozdíl od § 8a není u 

konkurzních opravných položek uložena povinnost zrušit opravné položky v případě 

promlčení pohledávky.“ 

(Havránek a spol., str. 260-264) 
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2.6 Opravné položky v praxi 
 

Podmínky pro tvorbu opravných položek podle zákona o rezervách a jejich daňový a 

účetní režim jsou obsaženy v kapitole 2.3. Promlčení pohledávek ve vztahu k zákonným 

opravným položkám popisuje kapitola 2.5. 

 

Tato kapitola je věnována aktuálním problémům, které řeší poplatníci daně z příjmů při 

přípravě účetní závěrky a stanovení základu daně z příjmů. Praktická aplikace uplatnění 

práva (pohledávky) v rozhodčím, správním nebo soudním řízení spočívá zejména 

v posouzení existence důvodů, kterými je podmíněna možnost tvorby vyšších 

opravných položek k pohledávkám.  

 

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

jejichž tvorba je podmíněna jen obecnými zásadami a není závislá na úkonech 

poplatníka daně z příjmů vedoucího účetnictví. Základní opravné položky lze vytvářet 

až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. 

 

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

nejen delší dobu prodlení od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávek, ale též aktivní 

přístup věřitele při uplatnění práv.  

 

Zákon vyžaduje splnění dvou podmínek. Ohledně těchto pohledávek musí být zahájeno 

rozhodčí, soudní nebo správní řízení a věřitel se těchto řízení řádně účastní a řádně a v 

nejen delší dobu prodlení od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávek, ale též aktivní 

přístup věřitele při uplatnění práv.“ 

(Ambrož s kol., str. 1793)  

 

„Zákon vyžaduje splnění dvou podmínek. Ohledně těchto pohledávek musí být 

zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení a věřitel se těchto řízení řádně účastní a 

řádně a včas činí potřebné úkony. Samostatnou a s těmito podmínkami nesouvisející 
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kapitolu pak tvoří opravné položky za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení 

podle § 8 ZoR. 

 

Právní předpisy upravující jednotlivá řízení obsahují ustanovení upravující jejich 

zahájení z hlediska času, způsobu a formy.  

 

Nejčastějším soudním řízením ohledně pohledávek je občanské soudní řízení vedené 

podle OSŘ. Řízení před soudem se zásadně zahajuje na základě návrhu, kterým se 

věřitel obrací na soud, aby rozhodl o splnění povinnosti dlužníka vyplývající ze zákona, 

z právního vztahu nebo z porušení práva (žaloba na plnění). Žalobce je povinen 

k návrhu připojit listinné důkazy, jichž se dovolává. Řízení je zahájeno dnem, kdy došel 

soudu návrh na jeho zahájení. Zahájením řízení dochází k zastavení běhu promlčecích a 

prekluzivních lhůt. 

 

Předmětem rozhodčího řízení může být řešení majetkových sporů, s výjimkou sporů 

vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním 

konkurzu nebo vyrovnání, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána 

pravomoc soudu. Strany se v rozhodčí smlouvě dohodnou, že spor bude rozhodovat 

jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud. Podmínkou platnosti rozhodčí 

smlouvy je písemná forma.  

 

Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy žaloba došla stálému 

rozhodčímu soudu. Není-li žaloba podávána stálému rozhodčímu soudu, podává se 

předsedajícímu rozhodci a není-li tento dosud určen nebo jmenován, žaloba se podává 

kterémukoli určenému nebo jmenovanému rozhodci. Podání žaloby má tytéž právní 

účinky jako podání žaloby u soudu.“ 

(Havránek a spol, str. 356) 

 

„Obdobně jako u občansko soudního a rozhodčího řízení je správní řízení zahájeno 

dnem, kdy podání účastníka řízení obsahující návrh došlo správnímu orgánu. Rozdíl je 

však v posouzení nedostatku kompetence. Je-li žaloba podána nepříslušnému soudu, 
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zůstávají právní účinky spojené se zahájením řízení zachovány i po postoupení soudu, 

do jehož kompetence řízení patří. 

 

Je-li dán nedostatek pravomoci stálého rozhodčího soudu nebo rozhodců, nebo došlo-li 

ke zrušení rozhodčího nálezu, jsou účinky podané žaloby zachovány, podá-li strana 

znovu u soudu nebo u jiného příslušného orgánu žalobu nebo návrh na pokračování 

v řízení do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí o nedostatku pravomoci 

nebo o zrušení rozhodčího nálezu. Podáním učiněným místě nebo věcně nepříslušnému 

správnímu orgánu však správní řízení vůbec nebude zahájeno.  

 

Stálý rozhodčí soud nebo rozhodce je povinen na žalobě vyznačit den, kdy mu došla. 

Kopie žaloby s vyznačeným dnem zahájení řízení je důležitým dokumentem k doložení 

účetního případu tvorby vyšších opravných položek a měla by tvořit přílohu účetního 

dokladu. Obdobné platí i pro kopii žaloby či návrhu podanému obecnému soudu nebo 

správnímu orgánu s vyznačeným razítkem podatelny.  

 

V této souvislosti je nutné upozornit na chybu, ke které může dojít při posouzení 

zastavení promlčecí lhůty. V důsledku zvyku z praktické komunikace s finančními 

orgány se považuje téměř za samozřejmé, že lhůta je dodržena, je-li podání předáno 

poštovní přepravě nejpozději poslední den lhůty. 

 

Lhůty procesní, kterými je zákonem nebo správcem daně stanovena doba, do které má 

být učiněn nějaký úkon, však nelze ztotožňovat se lhůtami, s jejichž uplynutím je spojen 

zánik nebo promlčení práva. Poštovní podání žaloby promlčecí lhůtu nestaví. 

 

Adhezní řízení je součástí trestního řízení a projednává se v něm nárok poškozeného 

proti obžalovanému na náhradu škody způsobené trestným činem. Podstata adhezního 

řízení spočívá v tom, že poškozený může uplatňovat své nároky na náhradu škody 

v trestním řízení a soud může tento nárok přiznat nebo poškozeného odkázat na řízení 

ve věcech občanskoprávních, nikoliv však nárok zamítnout.“ 

(Ambrož a kol., str. 2460-2462) 
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„Mnohdy se lze tímto způsobem rychleji dopracovat k získání podkladu pro výkon 

rozhodnutí, ale tento způsob uplatnění práva v sobě skrývá jisté riziko. Je totiž zcela 

mimo vůli věřitele, kdy a zda vůbec podá státní zástupce obžalobu, kterou je zahájeno 

trestní stíhání před soudem. Protože zahájení soudního řízení ohledně pohledávky je 

podmínkou pro tvorbu opravné položky, nelze považovat uplatnění nároku 

v přípravném řízení za dostatečné.  

 

Bez ohledu na vysokou pravděpodobnost, že o pohledávkách bude rozhodováno v rámci 

trestního řízení, je vhodné podat zároveň civilní žalobu. Bude-li zahájeno trestní řízení 

před soudem, civilní soud řízení přeruší. V opačném případě je zahájení soudního řízení 

před civilním soudem splněním podmínky pro tvorbu opravných položek. 

 

Nelze uvést konkrétní taxativní výklad druhé podmínky, neboť každé řízení je jiné, 

závisí na postupu soudu, ostatních účastníků řízení, orgánů činných v trestním řízení, 

průběhu dokazování apod. Význam podmínky řádné účasti na řízení však nemůže být 

jiný, než že zabraňuje poplatníkovi účelovou tvorbu vyšší daňově účinné opravné 

položky, aniž by skutečně usiloval o vymožení svého nároku.“ 

(Havránek a spol., str. 254-256)  

 

„Zákon ukládá povinnost zrušit opravné položky při splnění jedné ze tří podmínek: 

 

- pominuly důvody její existence, 

- související pohledávka je promlčena, 

- nastaly důvody podmiňující daňově uznatelný odpis pohledávky.  

 

Pojmové rozdělení na základní opravné položky a vyšší opravné položky z úvodu textu 

není samoúčelné. Důvodem existence základních opraných položek je prodlení delší než 

šest měsíců. Existence vyšších opravných položek je zdůvodněna jinými právními 

skutečnostmi, z nichž pouze jedna navazuje a postupně rozvíjí důvod existence (délka 

prodlení) již vytvořených opravných položek.  
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Dojde-li k doplnění dalších důvodů umožňujících tvorbu vyšších opravných položek 

k pohledávce, ke které již byla vytvořena opravná položka, původní opravná položka se 

neruší a nevytváří se nová ve vyšší částce, ale postupně se zvyšuje. Zaniknou-li důvody 

pro existenci vyšších opravných položek, musí být zrušeny v plném rozsahu. Je-li 

splněna alespoň podmínka pro existenci základní opravné položky, lze ji znovu vytvořit 

ve výši 20 %. 

 

Protože nezanikl důvod existence základní opravné položky, tj. prodlení delší než šest 

měsíců, neukládá zákon povinnost zrušit opravné položky vytvořené podle dřívějšího 

znění zákona ve výši 33 %. Pokud by však k zániku důvodu došlo například sjednáním 

splátkového kalendáře, pak se opravná položka zruší a při případném dalším prodlení ji 

lze vytvořit již jen ve výši 20 %. 

 

Dojde-li k promlčení pohledávky, nelze se zrušení vytvořených opravných položek 

vyhnout.  

 

Zákon o daních z příjmů nedefinuje, co je odpis pohledávky. Důvody, za nichž lze uznat 

jmenovitou hodnotu nebo pořizovací cenu pohledávky za daňový výdaj, obsahuje § 24 

odst. 2 písm. y) ZDP.  

 

Přestože je mnohdy prakticky obtížné zjistit včas při přípravě účetní závěrky a 

daňového přiznání, zda již nastaly právní skutečnosti umožňující daňový odpis 

pohledávky, ZoR neumožňuje provést tuto daňově neutrální operaci (zrušení „daňové“  

 

opravné položky k pohledávce se současným uplatněním daňově účinného odpisu 

pohledávky) v jiném zdaňovacím období, než ve kterém k nim došlo. 

 

Pokud bez zavinění poplatníka není možné nastalé důvody zohlednit v daňovém 

přiznání podávaném v zákonné lhůtě, může vzniknout procesní problém s podáním 

dodatečného daňového přiznání.“ 

(Ambrož a kol., str. 649-652)  

 

 37



 

3  ÚČTOVÁNÍ  OPRAVNÝCH  POLOŽEK 

 
 

3.1  Dočasné změny v ocenění majetku 
 

Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení jejich ocenění 

v účetnictví prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku v souladu 

s ustanovením § 26 zákona o účetnictví. Tyto položky se vytvářejí jen v případech, kdy 

snížení majetku v účetnictví není trvalého charakteru.  

 

„Jestliže provedená inventarizace prokáže, že majetek má menší hodnotu než je 

uvedeno v účetnictví a tento stav je pouze dočasný, vytváříme opravnou položku. Účty 

opravných položek jsou samostatné opravné účty, pomocí nichž vyjadřujeme 

skutečnost, že majetek má nižší hodnotu. V tomto případě nelze použít účty majetkové, 

protože bychom snížili trvale stav majetku. Jde tedy o nepřímý způsob účtování a je 

nutno vyhotovit inventurní soupis opravných položek.“ 

(Kovanicová, str. 137-142) 

 

 

3.1.1  Účtování opravných položek 
 

 

3.1.1.1  Specifikace opravných položek 
 

a) Opravné položky k dlouhodobému majetku 

 

účtová třída 0 – dlouhodobý majetek, skupina 09 – opravné položky 

k dlouhodobému majetku 
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O přechodném snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se 

účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí opravných položek na účtech účtové 

skupiny 09. Jde zejména o snížení ceny z titulu předpokládané nižší prodejní ceny, 

než je ocenění majetku v účetnictví apod.  

V účetním standardu pro podnikatele č. 005 Opravné položky, 4.1 Opravné položky 

u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, se o opravných položkách 

k nabytému majetku říká: 

 

„4.1.1 O přechodném snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

se účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí opravných položek na účtech účtové 

skupiny 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku.  

 

4.1.2 Opravné položky k odpisovanému dlouhodobému majetku, jehož užitná hodnota se 

běžně snižuje opotřebením, se tvoří v případech, kdy je jeho užitná hodnota zjištěná při 

inventarizaci výrazně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek, a toto 

snížení hodnoty nelze považovat za definitivní (za snížení trvalého charakteru).“ 

(Texty zákonů, str. 100) 

 

 

b) Opravné položky k zásobám 

 

účtová třída 1 – zásoby, skupina 19 - opravné položky k zásobám 

 

V účetním standardu pro podnikatele č. 005 Opravné položky, 4.2 Opravné položky 

k zásobám stojí, že: 

 

 

„4.2.1 Tvorba opravných položek k zásobám se účtuje na vrub příslušného účtu účtové 

skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky 

provozních nákladů souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 19 – Opravné položky 

k zásobám. 
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4.2.2 Snížení nebo rozpuštění opravných položek k zásobám se účtuje na vrub 

příslušných účtů účtové skupiny 19 – Opravné položky k zásobám souvztažně ve 

prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady 

příštích období a opravné položky provozních nákladů.“ 

(Texty zákonů, str. 102) 

 

 

 

 

c) Opravné položky k finančnímu majetku 

 

účtová třída 2 – finanční účty, skupina 29 – opravné položky k finančnímu 

majetku 

 

V účetním standardu pro podnikatele č. 005 Opravné položky, 4.3 Opravné položky ke 

krátkodobému finančnímu majetku, stojí, že: 

 

„4.3 Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku na účtech účtové skupiny 

29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku se účtují ve výjimečných 

případech opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku vedeného na účtech 

účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek.“ 

(Texty zákonů, str. 102) 

  

 

 

d) Opravné položky k zúčtovacím vztahům a vnitřní účtování 

 

účtová třída 3 – zúčtovací vztahy, skupina 39 – opravná položka k zúčtovacím 

vztahům a vnitřní účtování 

 

V účetním standardu pro podnikatele č. 005 Opravné položky, 4.4. Opravné položky 

k pohledávkám se píše: 
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„4.4.1 Na příslušném účtu účtové skupiny 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům 

a vnitřní zúčtovaní se účtuje tvorba opravných  položek k pohledávkám, jakož i jejich 

snížení, popřípadě zrušení. Na analytických účtech se člení opravné položky vytvořené 

v souladu se zvláštním právním předpisem (například zákon č. 593/1992 Sb.,  o 

rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní 

opravné položky k pohledávkám. 

 

4.4.2 Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí k pohledávkám za dlužníky 

v konkursním a vyrovnacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám, které jsou 

zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31.12.1994, a to ve výši stanovené zvláštním 

právním předpisem a popřípadě i ve výši přesahující zvláštním právním předpisem 

stanovenou tvorbu. 

 

4.4.3 Výše opravné položky, vytvářené podle zvláštního právního předpisu nebo nad 

jeho rámec, nesmí přesáhnout účetní hodnotu pohledávky na rozvahovém účtu, k níž je 

opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude opravná položka vytvořena ve 

výši 100 % hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a 

opravná položka k ní zrušena s výjimkou pohledávek za dlužníky v konkursním a 

vyrovnávacím řízení. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových 

účtech s výjimkou těch pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku. Přijatá úhrada 

odepsané pohledávky se vyúčtuje jako výnos na příslušném účtu účtové skupiny 64 – 

Jiné provozní výnosy a zachytí se na podrozvahových účtech.“ 

(Texty zákonů, str. 105) 
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3.1.1.2  Účtování tvorby a zrušení opravných položek 
 

a) Tvorba opravných položek 

 

Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů, a jsou při tom použity nákladové 

účty účtové třídy 5. Doporučené obsahové vymezení jednotlivých účtových tříd je 

specifikováno v novele vyhlášky č. 500/2002 Sb. s označením 397/2005 Sb., kde jsou 

v současné době stanoveny pouze účetní skupiny. Jednotlivé účty si účetní jednotka 

může stanovit sama. Může používat účtu podle vzorového účtového rozvrhu. 

 

skupina 55 – odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů 

 

558 – tvorba a zúčtování zákonných opravných položek 

559 – tvorba a zúčtování opravných položek 

 

Souvztažnými účty k účtu 558 – Tvorba zákonných opravných položek a 559 – Tvorba 

opravných položek jsou účty účtových skupin 09 – Opravné položky k dlouhodobému 

majetku ( s výjimkou účtu 095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám, 096 – 

Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku, 097 – Opravná položka 

k nabytému majetku a 098 – Oprávky k opravné položce k nabytému majetku), 19 – 

Opravné položky k zásobám a účet 391 – Opravná položka k pohledávkám. 

 

skupina 57 – rezervy a opravné položky finančních nákladů 

 

579 – tvorba a zúčtování opravných položek 

 

Na vrub účtu 579 – Tvorba opravných položek se účtuje souvztažně ve prospěch účtu 

095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám, 096 – Opravná položka 

k dlouhodobému finančnímu majetku a účtu účtové skupiny 29 – Opravné položky ke 

krátkodobému finančnímu majetku.  
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účtová třída 5 – náklady, skupina 58 – mimořádné náklady 

 

589 – tvorba a zúčtování opravných položek 

 

Na vrub účtu 589 – Tvorba opravných položek se účtuje souvztažně ve prospěch 

příslušných opravných účtů účtových skupin 09 – Opravné položky k dlouhodobému 

majetku (s výjimkou účtu 097 – Opravná položka k nabytému majetku a 098 – Oprávky 

k opravné položce k nabytému majetku), 19 – Opravné položky k zásobám a účtu 391 – 

Opravná položka k pohledávkám, pokud mají vztah k mimořádným nákladům. 

 

 

 

Pro zaúčtování tvorby opravných položek se vždy použije vnitřní účetní doklad (dále 

jen VÚD) k 31.12.XXXX a zaúčtování se provede takto: 

 

účty: 558, 559, 579, 589 – tvorba OP    /      úč. skupiny: 09, 19, 29, 39 

 

 

Vliv tvorby a čerpání opravných položek můžeme vyjádřit následujícím způsobem: 

 

1. Ve zdaňovacím období, v němž jsme opravnou položku vytvořili, zvýšíme 

základ daně v případě, že se jedná o účetní opravnou položku. 

2. Ve zdaňovacím období, ve kterém opravnou položku rušíme, snížíme základ 

daně jen tehdy, pokud se jedná o opravnou položku, jejíž tvorba nebyla uznána 

za daňový náklad.  

 

b) Zrušení opravných položek 

 

„S účinností od 1.1.2003 vstoupila v platnost vyhláška MF 500/2002. Mimo jiné tato 

vyhláška obsahuje i důležité změny týkající se tvorby a zúčtování opravných položek. 
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Při tvorbě opravných položek ke změně nedošlo a tudíž se stále účtuje na příslušné 

nákladové účty. 

 

Při zúčtování opravných položek se již nepoužívají výnosové účty, ale rozpuštění 

opravných položek se účtuje na vrub nákladových účtů, rovněž na podkladě provedené 

inventarizace na základě vnitřního účetního dokladu proúčtuje.“ 

(Ambrož s kol., str. 1820) 

 

Zaúčtování zrušení opravné položky od 1.1.2003: 

 

úč. skupiny: 09, 19, 29, 39     /     účty: 558, 559, 579, 589 

 

 

 

 

3.2  Trvalé změny v ocenění majetku 
 

Jestliže jde o trvalé snížení hodnoty majetku, pak neúčtujeme opravné položky, ale 

účtujeme přímo do nákladů (například v případě mimořádného odpisu investičního 

majetku či odpis nedobytné pohledávky). 

 

V případě úhrady pohledávky, která již byla v minulosti odepsána na vrub nákladů a od 

tohoto okamžiku se v účetnictví účetní jednotky již neevidovala, se odepsaná část této 

pohledávky vyúčtuje ve prospěch účtu 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek. 

 

 

 

3.3  Opravné položky k pohledávkám 
 

V práci jsem se zmínil o skutečnosti, že účtování o opravných položkách u pohledávek 

je závislé na podrobné analýze každé jednotlivé pohledávky s určením možností její 

dobytnosti či nedobytnosti. Analýza musí vycházet z inventarizace pohledávek jejich 
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odsouhlasením s dlužníky firmy, a to buď dopisy nebo zápisy z osobního jednání 

s dlužníky, proto je nezbytné, aby se s pohledávkami pracovalo nepřetržitě. Především 

takto pečlivou analýzou jednotlivých pohledávek lze zabránit tomu, aby nedocházelo 

k chybám při účtování opravných položek k pohledávkám. 

 

 

Velmi dobré je vést u opravných položek k pohledávkám analytickou evidenci. Tím, že 

na jednotlivých analytických účtech bude specifikován určitý typ opravné položky 

(zařazení jednotlivých pohledávek bude tedy jasně prodlouženo právě výše zmiňovanou 

analýzou), bude se nám i s těmito účty přehledněji pracovat. 

 

 

 

Příklad analytické evidence u používaných účtů: 

 

391 100 – zákonné opravné položky – konkurz 

391 101 – zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám 

391 200 – ostatní opravné položky – účetní opravné položky 

558 100 – zákonná opravná položka za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení 

558 200 – zákonná opravná položka k nepromlčeným pohledávkám 

559 100 – účetní opravná položka (daňově neúčinná) 

 

 

 

3.3.1  Opravné položky k pohledávkám v cizí měně 
 

„Metodika účetnictví se musí vypořádat se situací, kdy je pohledávka, k níž je tvořena, 

ať už  účetní nebo zákonná opravná položka, evidována v cizí měně.  

 

K závěrkovému dni provádíme povinný přepočet podle platného kurzu a vzniklý 

kurzový rozdíl účtujeme výsledkově. Pohledávka je v rozvaze účetní jednotky vykázána 

v nulové hodnotě, neboť je vytvořena v plné výši opravná položka.  
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Pokud by došlo ke snížení hodnoty evidované pohledávky k závěrkovému dni z důvodu 

přepočtu aktuální cizí měny, mohla by být předmětná pohledávka uvedena v rozvaze 

v záporné hodnotě (opravná položka by byla vyšší). 

 

Tato záležitost je upravena § 4 odst. 12 zákona o účetnictví: „Účetní jednotky jsou 

povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. V případě pohledávek a 

závazků, podílů na obchodních společnostech, cenných papírů a derivátů, cenin, pokud 

jsou vyjádřeny v cizí měně, devizových hodnot, s výjimkou zlata, jsou účetní jednotky 

povinny používat současně i cizí měnu. Tato povinnost platí i u opravných položek, 

rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny 

v cizí měně.“ 

  

 

Z uvedeného vyplývá, že tak, jako vedeme pohledávku v cizí a současně české měně, 

musíme také v cizí a současně české měně evidovat opravnou položku. V tomto případě 

vzniká otázka, co se stane, pokud pohledávka nebude k ročnímu rozvahovému dni 

uzavřena. Podle § 24 odst. 4 zákona o účetnictví jsme povinni majetek a závazky, 

uvedené v § 4 odst. 6 ZoUč přepočítat na českou měnu k ročnímu rozvahovému dni.  

 

Je potřeba se zamyslet, zda vzniknou kurzové rozdíly a zda tyto kurzové rozdíly budou 

daňově zahrnované. Ministerstvo financí vydalo následující rozhodnutí: 

 

Názor vychází z toho, že kurzové rozdíly se vyčíslují k majetku. Opravná položka však 

není majetkem, ale je v souladu s § 2 ZoÚč jiným aktivem. Proto se k němu nevyčíslují 

kurzové rozdíly, ale pouze se upravuje jeho hodnota. Tato úprava pak bude mít daňový, 

respektive nedaňový charakter podle typu opravné položky.“ 

(Bulletin, str. 25) 
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4   ANALÝZA SITUACE V PODNIKU 
 

 

 

 

4.1 Charakteristika společnosti 
 

 

 

NÁZEV:   MIKITA FASHION s. r. o.   

SÍDLO:   Urxova 701/2, okres Brno-město, PSČ 624 00

IČ:    262 72 415 

DIČ:    CZ26272415 

VZNIK SPOLEČNOSTI: 17. prosince 2001 

REGISTRACE: Oddíl C, vložka 41165 – Obchodní rejstřík u 

Krajského soudu v Brně 

 

 

TELEFON:   543 252 042 

E-MAIL:   mikitafashion@quick.cz

POČET PRACOVNÍKŮ: 10 

SPOLEČNÍCI:  Ing. Jaroslav Mikita 

STATUTÁRNÍ ORGÁN: Ing. Milan Ondrík - jednatel 

PŘEDMĚT ČINNOSTI: Velkoobchod metrového textilu a příze 
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Firma MIKITA FASHION s. r. o. sídlí v Brně. Zakladatel firmy Ing. Jaroslav Mikita je 

občanem Slovenské republiky.  

 

Společnost vznikla v roce 2001. Firma se zabývá velkoobchodní činností s textilní 

metráží. 

 

Jedná se o firmu flexibilní, která se dokáže přizpůsobit přání zákazníka. Veškeré 

požadavky jsou zohledněny a akceptovány. Nabízí konstantní kvalitu práce po celý rok. 

 

Zásoby jsou účtovány metodou A. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími 

cenami, nakoupený hmotný a nehmotný majetek pořizovacími cenami, peněžní 

prostředky a ceniny nominální hodnotou.  

 

Vedlejší náklady pořízení jsou zpravidla dopravné, clo, skladné, skonto. Odpisový  plán 

účetnictví je shodný s daňovými odpisy. Firma nevlastní cenné papíry ani majetkové 

vklady do jiných společností. 
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4.2  Organizační schéma společnosti 
 

Obrázek č. 1 – Organizační schéma společnosti k 31.12.2006 
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(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.3  Ekonomická situace společnosti 
 

 

Společnost MIKITA FASHION s. r. o. je společností, jejíž účetní závěrka nemusí být 

ověřena auditorem. Z tohoto důvodu se veškeré údaje, se kterými budu pracovat, 

vztahují k 31.12.2006. 

 

Firma sice vznikla v prosinci 2001, ale v tom roce byla její činnost zaměřena pouze na 

založení firmy - společnost netvořila žádný zisk. Proto ve všech tabulkách a grafech 

zachycující vývoj v letech budu srovnávat údaje až od roku 2002 po současnost.  

 

Pro společnost je v průběhu celého jejího vývoje charakteristický nárůst obratu a s tím 

spojený růst výsledku hospodaření. Z toho můžeme usuzovat zvyšující se tržní podíl a 

konkurenceschopnost podniku.  

 

 

Pro představu výše popsaného vývoje připojuji tabulky a grafy zachycující vývoj zisku 

a obratu v tisících Kč v letech 2002 – 2006 a přehled vývoje počtu zaměstnanců. 

 

 

 

Tabulka č. 1 – Vývoj zisku před zdaněním s vývojem zisku po zdanění  

Rok Zisk před zdaněním Zisk po zdanění 

2002 642 304 

2003 2 358 1 627 

2004 2 913 1 842 

2005 3 455 2 156 

2006 3 960 2 373 

 

 

(Zdroj: rozvaha a výkaz zisků a ztráty společnosti Mikita Fashion v letech 2002- 2006) 
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Graf č. 1 – vývoj zisku firmy Mikita Fashion v letech 2002-2006 
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(Zdroj: rozvaha a výkaz zisků a ztráty společnosti Mikita Fashion v letech 2002- 2006) 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2 – Přehled stavu zaměstnanců firmy v letech 2002-2006 

 

Rok Počet zaměstnanců 

2002 3 

2003 5 

2004 8 

2005 8 

2006 10 

 

(Zdroj: přílohy k účetní závěrce v letech 2002- 2006) 

 51



 

 

 

 

Graf č. 2 – vývoj počtu zaměstnanců v letech 2002-2006 
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(Zdroj: přílohy k účetní závěrce v letech 2002- 2006) 

 

 

 

 

Tabulka č. 3 - Přehled vývoje výnosů společnosti v letech 2002-2006 

 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Obrat v tis. Kč 5 412 12 679 14 316 14 930 15 674 

 

(Zdroj: rozvaha a výkaz zisků a ztráty společnosti Mikita Fashion v letech 2002- 2006) 
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Graf č. 3 – vývoj výnosů v letech 2002-2006 
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(Zdroj: rozvaha a výkaz zisků a ztráty společnosti Mikita Fashion v letech 2002- 2006) 

 

Z údajů rozvahy a zisku a ztráty společnosti Mikita Fashion s. r. o. je patrné, že stálá 

aktiva společnosti neustále stoupají. Oběžná aktiva rostou, přičemž v roce 2004 došlo 

k poklesu. Od roku 2005 oběžná aktiva nabrala opět vzrůstající trend. 

 

Tabulka č. 4 – Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Aktiva celkem 10 723 13 295 13 832 13 653 14 052 

Dlouhodobý majetek 72 130 131 153 155 

Oběžná aktiva 10 401 13 124 12 676 13 428 13 855 

Pohledávky 6 162 7 333 7 205 7 020 8 532 

Obchodní marže 3 250 3 836 4 049 4 910 5 362 

  

(Zdroj: rozvaha a výkaz zisků a ztráty společnosti Mikita Fashion v letech 2002- 2006) 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že převážnou část oběžných aktiv společnosti tvoří 

pohledávky. Vzhledem k tomu, že zisky společnosti jsou tvořeny prodejem zboží je 

zřejmé, že zbylá část oběžných aktiv připadá na zásoby.  
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Graf č. 4 – vývoj obchodní marže společnosti Mikita Fashion v letech 2002-2006 
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(Zdroj: rozvaha a výkaz zisků a ztráty společnosti Mikita Fashion v letech 2002- 2006) 

 

 

Z uvedeného grafu vidíme, že společnost zvětšuje svoji obchodní marži. Ta se vypočítá 

odečtením nákladů na nákup zboží od tržeb z prodeje.    
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4.4 Tvorba opravných položek 
 

 

Účetní jednotka tvoří opravné položky pouze k pohledávkám. Nezbytným podkladem 

k vytváření opravných položek k pohledávkám je důkladná dokladová inventura 

pohledávek, která se ve sledované účetní jednotce provádí nejméně jedenkrát ročně 

(podrobněji viz. kapitola 4.6.1). S pohledávkami, které nebyly splaceny v termínu, se 

průběžně pracuje. Případné sporné pohledávky se ihned řeší. 

 

Účetní jednotka tvoří opravné položky následujícím způsobem – uvedeme si modelový 

příklad z roku 2006: 

 

Pro tvorbu opravných položek je směrodatný výběr pohledávky dle data její splatnosti. 

Účetní jednotka proto volí následující postup: 

 

1. výběr pohledávek dle data splatnosti od 1.1. – 29.6.2006 avšak nezaplacené do 

31.12.2006 

 

Jedná se o pohledávky od jejichž doby splatnosti uplynulo více než 6 měsíců a je u nich 

možná tvorba ZOP ve výši 20 % neuhrazené pohledávky. 

Zákonné opravné položky se tvoří v měně, ve které byla pohledávka vystavena. 

Opravné položky vytvořené v cizí měně se zaúčtují kursem ČNB platným k 31.12. 

Účetní opravné položky u těchto pohledávek účetní jednotka nevytváří.  

 

2. výběr pohledávek dle data splatnosti od 1.1. – 31.12.2005 avšak nezaplacené do 

31.12.2006 

 

Rok 2005 – u pohledávek, které v roce 2003 splňovaly podmínku jako pohledávky 

v bodě 1 se vytvořilo 20 % ZOP. 

 

Rok 2006 – nyní je třeba ověřit, zda některé z takto ošetřených pohledávek nebyly 

dlužníkem zaplaceny. Mohou nastat 2 varianty: 
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a) pokud ano, pak je vytvořená 20 % ZOP v roce 2006 rozpuštěna z titulu 

zaplacení 

b) pokud ne, pak se nezaplacená pohledávka dále analyzuje v tom smyslu, zda a 

nakolik splňuje podmínky pro tvorbu další ZOP a ÚOP takto: 

 

ba) pokud pohledávka není v konkurzu a k této pohledávce je zahájeno rozhodčí, soudní 

nebo správní řízení proti dlužníkovi, účetní jednotka dotváří buď dalších 13 % ZOP (k 

již vytvořeným 20 % ZOP z roku 2003) nebo jednorázově 33 % ZOP hodnoty 

nezaplacené pohledávky. 

K těmto pohledávkám účetní jednotka poprvé vytváří ÚOP, a to ve výši zbývajících 67 

% ÚOP hodnoty nezaplacené pohledávky. Tímto krokem jsou tyto pohledávky 100 % 

vyoprávkované. 

 

bb) pokud je pohledávka v konkurzu pak účetní jednotka dotvoří nebo jednorázově 

vytvoří 100 % ZOP a provede přeúčtování nebo zaúčtování na příslušné analytické účty 

(konkurz) 

 

bc) pokud pohledávka vznikla a není zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení 

proti dlužníkovi, pak účetní jednotka u těchto pohledávek vytvoří pouze 100 % ÚOP 

hodnoty nezaplacené pohledávky.  

 

3. výběr pohledávek dle data splatnosti od 1.1. – 31.12.2004 avšak nezaplacené do 

31.12.2006 

 

Rovněž u těchto pohledávek bylo použito stejného postupu při tvorbě opravných 

položek. Vzhledem k tomu, že se zde již jedná o pohledávky od jejichž sjednané lhůty 

splatnosti uplynulo více jak 24 a 30 měsíců a u těchto pohledávek je zahájeno soudní  

 

 

řízení, bylo zde využito možnosti vytvořit daňově účinnou opravnou položku až do výše 

66 až 80 % účetní hodnoty pohledávky.  
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4. výběr pohledávek dle data splatnosti od 1.1. – 31.12.2003 avšak nezaplacené do 

31.12.2006 

5. výběr pohledávek dle data splatnosti od 1.1. – 31.12.2002 avšak nezaplacené do 

31.12.2006 

 

V roce 2006 je totožný postup jako s pohledávkami v předcházejících bodech. Za tato 

období se vykazuje účetní jednotka ZOP ve výši 100 % v případech, kdy je pohledávka 

v konkurzu či bylo zahájeno soudní řízení proti dlužníkovi a navíc je zde splněna 

podmínka, kdy od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než 36 měsíců. Pokud 

soudní řízení zahájeno nebylo, je k těmto pohledávkám vytvořena 100 % ÚOP. 

 

Vytvořené opravné položky účetní jednotka zruší, pokud pominou důvody pro jejich 

existenci nebo pokud pohledávka, pokud k ní byla opravná položka vytvořena, se 

promlčela, popřípadě, pokud nastaly důvody, za nichž se odpis pohledávky považuje za 

výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů (viz. § 8 odst. 4 zákona o 

rezervách). 

 

 

4.5 Účtování opravných položek 
 

Při účtování o opravných položkách si účetní jednotka stanovila analytickou evidenci u 

používaných účtů: 

 

391 100 – Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám 

391 101 – Opravné položky – konkurz 

391 200 – Účetní opravné položky 

558 100 – Tvorba zákonných opravných položek 

558 101 – Tvorba zákonných opravných položek – konkurz 

559 100 – Tvorba účetních opravných položek 
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Obsahová náplň jednotlivých účtů je již podrobně rozepsána v kapitole 4. Účtování 

opravných položek. 

 

 

 

Zaúčtování jednotlivých účetních případů účetní jednotka provádí následovně: 

 

Tabulka č. 5 – zaúčtování účetních případů 

P.č. Popis účetní operace zaúčtování 

1. Tvorba zákonných opravných položek 558 100 / 391 100 

2. Tvorba účetních opravných položek 559 100 / 391 200 

3. Tvorba ZOP – konkurz 558 101 / 391 101 

4. Tvorba ZOP – soudní řízení 558 100 / 391 100 

5. Zúčtování ZOP z titulu zaplacení, promlčení apod. 391 100 / 558 100 

6. Zúčtování účetních opravných položek 391 200 / 559 100 

 

(Zdroj: vlastní) 

 

 

 

4.6 Analýza tvorby a účtování opravných položek 
 

V analýze práce budu vycházet z roku 2006. Nezbytným podkladem pro správnou 

tvorbu a zúčtování opravných položek k pohledávkám je důkladná dokladová inventura 

pohledávek či případné písemné odsouhlasení pohledávky jejím dlužníkem, proto se ve 

své práci zaměřím i na tyto doklady.  

 

Účetní jednotka tvoří opravné položky pouze k pohledávkám a z tohoto důvodu se 

zaměřím na zaúčtování pohledávek a tvorbu a účtování opravných položek k nim 

vytvořených. Rovněž se zaměřím na postavení opravných položek v účetních výkazech.  
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4.6.1 Analýza podkladů pro tvorbu a účtování opravných položek 
 

 

Sledovaná účetní jednotka provádí dokladovou inventuru pohledávek po a ve lhůtě 

splatnosti nejméně jedenkrát ročně a to: 

- každých 14 dní jsou dlužníci, jejichž pohledávky jsou již po lhůtě splatnosti 

kontaktováni písemnou upomínkou. Pokud tito dlužníci nezareagují na 2. 

písemnou upomínku (opět časový interval minimálně 14 dní), jsou tyto 

pohledávky postoupeny právnímu zástupci k dalšímu vymáhání. 

- jedenkrát ročně je prováděna dokladová inventarizace pohledávek po lhůtě a ve 

lhůtě splatnosti na základě konfirmačních dopisů.  

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení: 
 

Domnívám se, že vzhledem k vysokému počtu odběratelů a růstu pohledávek po lhůtě 

splatnosti je třeba této problematice věnovat větší pozornost. Účetní jednotka by měla 

vytvořit účinnější systém vymáhání pohledávek (software, telefonický kontakt), 

případně touto záležitostí pověřit konkrétního zaměstnance. Rovněž by i právní 

zástupce společnosti měl být pružnější a jeho spolupráce se společností by měla být užší 

(například měsíčně předkládat, jakým způsobem je nakládáno s pohledávkami, které mu 

byly postoupeny apod.), případně zvážit, zda by nebylo výhodnější mít místo externího 

právníka vlastního. Účetní jednotka by mohla své nové zákazníky hodnotit i podle jejich 

výsledku hospodaření a posouzení jejich solventnosti před uzavřením kontraktu. 
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4.6.2 Analýza zaúčtování pohledávek, tvorby a účtování opravných 

položek 
 

 

Účetní jednotka vystavuje pohledávky v tuzemské i zahraniční měně, ale při zaúčtování 

svých pohledávek tuto skutečnost nezohledňuje – nevede analytickou evidenci 

k pohledávkám.  

 

Pokud chce účetní jednotka zjistit přehled nezaplacených faktur v cizí měně k určitému 

období, pak tuto informaci získá z evidence odběratelských faktur. Zde je možné si 

stanovit jakýkoliv parametr pro výběr faktur. 

 

 

4.6.2.1 Analýza zaúčtování pohledávek: 

 
 

- pohledávky se musí rozčlenit na tuzemské a zahraniční (dle jednotlivých měn) 

už z toho důvodu, že k zahraničním pohledávkám nezaplaceným k 31.12. je 

nutné proúčtovat kurzový rozdíl.  

- Musí být umožněna kontrola účetnictví – evidence. Pokud dojde při výběru 

kritéria v evidenci k chybě, není možné toto přes účetnictví zjistit.  

 

 

 

4.6.2.2 Analýza tvorby opravných položek: 

 
 

V bodě 4.4 jsem podrobně popsal jakým způsobem probíhá ve sledované společnosti 

tvorba opravných položek. Účetní jednotka nedisponuje žádnými striktními směrnicemi 

pro tvorbu opravných položek, ale i přes tuto skutečnost se domnívám, že při tvorbě 
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opravných položek neporušuje zákon, tj. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 

základu daně z příjmů, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, novela Vyhlášky č. 500/2002 Sb. s označením 397/2005 Sb. a České 

účetní standardy pro podnikatele. Dovoluji si ovšem konstatovat, že opravné položky 

byly vytvářeny v nedostatečné výši. Své tvrzení si dovoluji podložit následujícími 

zjištěními: 

 

 

Pohledávky s datem splatnosti 1.1. – 31.12.2002 

 

- přehled tvorby opravných položek k těmto pohledávkám k 31.12.2006 je uveden 

v příloze č. 1 

 

 

K uvedeným pohledávkám bylo vytvořeno k 31.12.2006 39 078,- Kč účetních 

opravných položek. Jedná se o 100% pohledávky za společností, která je v likvidaci. 

Společnost Mikita Fashion s. r. o. tuto pohledávku řádně nepřihlásila, proto nemůže 

tvořit zákonné opravné položky.  

 

 

Pohledávky s datem splatnosti 1.1. – 31.12.2003 

 

- přehled tvorby opravných položek k těmto pohledávkám k 31.12.2006 je uveden 

v příloze č. 2 

 

K těmto pohledávkám je zde celkem k 31.12.2006 vytvořeno 35 000,- Kč zákonných 

opravných položek – jedná se o společnost v konkurzu. Účetní jednotka zde podnikla 

veškeré kroky potřebné k tvorbě ZOP. 

 

V letech 2002, 2003, 2004 a 2005 došlo k tvorbě účetních opravných položek, které 

odběratelé zpochybňovali již v roce vystavení (např. chybějící podklady, vystavení 

faktury na jiný subjekt, neoprávněná fakturace v případě škod – nebyly doloženy 
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podklady apod.), ale účetní jednotka na tuto skutečnost nezareagovala. Dále jsou zde 

pohledávky, které nebyly nijak právně ošetřeny – mohly být vymáhány soudně, ale 

účetní jednotka tak neučinila. 

 

K 31.12.2005 byl proveden odpis veškerých dosud nezaplacených pohledávek 

(uplynuly 4 roky od data splatnosti) a k 31.12.2006 nebyl tudíž k tvorbě účetních 

opravných položek k pohledávkám s datem splatnosti 1.1.-31.12.2003 žádný důvod.  

 

 

Pohledávky s datem splatnosti 1.1.-31.12.2004 

 

- přehled tvorby opravných položek k uvedeným pohledávkám k 31.12.2006 je 

uveden v příloze č. 3 

 

Již v roce 2002 došlo k chybě tvorby zákonných opravných položek. Důvodem byla 

chyba při přípravě podkladů – chybné kritérium při výběru pohledávek. Místo data 

splatnosti zde bylo použito kritérium data fakturace. Tím nebyly některé z pohledávek, 

které splňovaly podmínky pro tvorbu 20 % ZOP, při tvorbě ZOP v roce 2004 

zohledněny. Na základě chybného kritéria vytvořila účetní jednotka v tomto roce 

zákonné opravné položky (20%) ve výši 161 321,-, mohla však tvořit zákonné opravné 

položky ve výši 144 775,-. V roce 2004 si účetní jednotka zvýšila náklady o 33 186,-, 

což se promítlo i do snížené daňové povinnosti.  

 

 

 

Pohledávky s datem splatnosti 1.1.-31.12.2005 

 

- přehled tvorby opravných položek ke zmíněným pohledávkám k 31.12.2006 je 

uveden v příloze č. 4 

 

Opakovaně zde došlo k chybě tvorby zákonných opravných položek již v roce 2003. 

Důvodem byla opět chyba při přípravě podkladů – chybné kritérium při výběru 

 62



pohledávek. Místo data splatnosti zde bylo použito kritérium data UZP. Tím nebyly 

některé z pohledávek, které splňovaly podmínky pro tvorbu 20 % ZOP, při tvorbě ZOP 

v roce 2005 zohledněny a naopak byly vytvořeny 20 % ZOP u pohledávek, které 

kritérium pro tvorbu v této výši ještě nesplňovaly (správně sem patří pohledávky 

s datem splatnosti 1.1.-29.6.2005, nezaplacené k 31.12.2005, ale jsou sem zahrnuty 

pohledávky i po datu 29.6.2005) – tedy pohledávky, které nejsou nejméně 6 měsíců od 

data splatnosti pohledávky k datu tvorby opravné položky k pohledávkám nezaplacené.  

 

 

 

Účetní jednotka vytvořila zákonné opravné položky (20 %) ve výši 48 162,- , přitom 

mohla tvořit zákonné opravné položky až do výše 74 832,-. V roce 2005 byly náklady 

sníženy o 26 670,-. 

 

 

Pohledávky s datem splatnosti 1.1.-29.6.2006 

 

- přehled tvorby opravných položek ke zmíněným pohledávkám k 31.12.2006 je 

uveden v příloze č. 5 

 

Původní kritérium pro výběr pohledávek, ke kterým lze k 31.12.2006 tvořit 20 % ZOP, 

bylo v pořádku. K 31.12.2006 byly na základě tohoto kritéria vybrány nezaplacené 

pohledávky v celkové výši 346 053,60 Kč. K takto vybraným pohledávkám mělo být 

vytvořeno 87 810,76 Kč 20% ZOP, ale bylo vytvořeno pouze 63 646,29 Kč ZOP. 

V tomto roce došlo ke snížení daňových nákladů z titulu tvorby ZOP o 24 164,47 Kč.  
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4.6.3 Zhodnocení analýzy 
 

 

Jedním z nástrojů zabezpečujících úplné a reálné zobrazení účetnictví je tvorba 

opravných položek. 

 

 

Tvorba účetních opravných položek ve své podstatě podporuje zásadu věrného a 

poctivého zobrazení obrazu předmětu účetnictví a dále zásadu opatrnosti uplatňovanou 

v účetnictví. Tvorba účetních opravných položek je daňově neúčinná.  

Tvorba zákonných opravných položek snižuje základ daně a tím i daňovou povinnost 

účetní jednotky. 

  

Z analýzy uvedené v bodě 4.6.2 je patrné, že účetní jednotka tyto zásady nedodržuje, a 

tudíž zobrazení účetnictví není úplné a věrně nezobrazuje ekonomickou realitu z těchto 

důvodů: 

 

- protože pohledávky nejsou dány k soudnímu vymáhání, nevyužívá možnosti 

dalšího dotvoření zákonných opravných položek 

- nepřihlašuje některé pohledávky v konkurzu (možnost vytvořit až 100% ZOP), 

- minimálně soudně vymáhá zahraniční pohledávky 
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4.7 Návrh opatření 

 
Účetní jednotka by měla především předejít tak vysokému objemu pohledávek, který se 

rok od roku zvyšuje (např. výběr záloh od odběratelů, zvážení další spolupráce 

s nesolventními klienty). 

 

Na první pohled je patrné, že účetní jednotka nevěnuje dostatečnou pozornost 

pohledávkám. Jejich práce s pohledávkami by se měla změnit – např. využívat více 

možnosti stávajícího software v případě vygenerování častějších upomínek, telefonický 

i přímý kontakt s neplatícími odběrateli. 

 

Účetní jednotce bych doporučil, aby přijala dalšího zaměstnance, který bude vykonávat 

tuto činnost – kontrolovat a hlídat jednotlivé splatnosti faktur.  

 

Doporučuji, aby pohledávky byly rozčleněny na tuzemské a zahraniční nejen v evidenci 

pohledávek, ale i v účetnictví na příslušných analytických účtech (účet 311) – lepší 

kontrola návaznosti evidence a zaúčtování tuzemských a zahraničních pohledávek, lepší 

výběr podkladů pro zaúčtování opravných položek. 

 

Účetní jednotka netvořila opravné položky ke všem pohledávkám (popsáno v kapitole 

4.6.), ke kterým to umožňoval zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu 

daně z příjmů. 

 

Přesto, že naše platná legislativa nestanovuje v jakých případech  a v jaké výši tvořit 

opravné položky k majetku (s výjimkou zákonných opravných položek k pohledávkám), 

a proto je nutné, aby firma tyto případy upravila formou zásad ve vnitřním předpisu – 

směrnici, proto předkládám následující návrh směrnice. 
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5   Návrh směrnice pro tvorbu a účtování opravných položek 
 

 

Opravnými položkami se vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku. Podrobnější 

úprava je stanovena v § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

 

Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech, kdy dojde ke snížení 

ocenění majetku v účetnictví na základě provedené inventarizace a toto snížení ocenění 

není trvalého charakteru nebo toto snížení ocenění není vyjádřeno jinak (např. 

vytvořením rezervy nebo reálnou hodnotou). 

 

Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů v účtové skupině účtu 55 a 

opravná položka se sníží, popřípadě zruší zúčtováním ve prospěch nákladů. Příslušná 

nákladová položka ve výkazu zisku a ztráty, která vyjadřuje změnu stavu opravných 

položek, může mít i zápornou hodnotu. Obsahuje rozdíl mezi konečným a počátečním 

stavem opravných položek za příslušné účetní období.  

 

Vyhláška dále uvádí, že příslušné účty opravných položek v účtových skupinách 07 až 

09, 19,29 a 39 nesmějí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku. 

Pokud se na snížení hodnoty majetku zároveň tvoří rezerva, nelze současně tvořit 

opravnou položku. 

 

Účetní opravné položky se vytvářejí k majetku, u kterého se při inventarizaci zjistí, že 

jeho ocenění v účetnictví je vyšší než momentální tržní cena, avšak tato skutečnost je 

přechodného charakteru. V případech trvalého znehodnocení majetku je nutno tento 

majetek odepsat při respektování platných účetních i daňových postupů.  

 

Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci, nebo pokud 

pohledávka, k níž byla opravná položka vytvořena, se promlčela, popřípadě nastaly 
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důvody pro odpis pohledávky. Opravné položky podléhají dokladové inventuře a při 

prováděné inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.  

 

 

1. Opravné položky u dlouhodobého majetku 
 

Tvorba opravných položek je možná u dlouhodobého nehmotného majetku, 

dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nedokončeného nehmotného a 

hmotného majetku, poskytnutých záloh na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a 

dlouhodobého finančního majetku.  

 

Příčinou vzniku opravných položek bude nejčastěji případ, kdy inventarizační komise 

zjistí výrazně nižší užitnou hodnotu majetku, než je jeho ocenění v účetnictví (zjištěné 

po odpočtu oprávek tohoto majetku). Zejména: 

 

- znehodnocení majetku (jakoukoliv formou), kdy výsledná částka znehodnocení 

není k datu uzavírání účetních knih přesně známa a není možné se odpovědně 

rozhodnout, zda bude hospodárné majetek likvidovat nebo opravit, 

- zcizení majetku (jakýmkoliv způsobem), kdy není k datu uzavírání účetních knih 

k dispozici vyjádření orgánů řešících toto zcizení a není tak zřejmé, že majetek 

není možné získat v původním stavu zpět, 

- pochybnost o vrácení dlouhodobé půjčky. 

 

 

Tvorba opravných položek je účtována na vrub příslušného účtu v účtové skupině účtu 

55 (v účtové osnově postupů účtování byl použit účet 559 – Tvorba a zúčtování 

opravných položek) souvztažně s účtem v účtové skupině 09 v případě, že užitná 

hodnota je přechodně nižší než např. zůstatková či pořizovací cena daného majetku.  
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2. Opravné položky u zásob 
 

Jejich tvorba bude v závislosti na obrátce zásob a v případech, kdy užitná hodnota 

(prodejní cena) je přechodně nižší než např. pořizovací cena.  

 

 

 

3. Opravné položky u pohledávek 
 

Účtování o účetních opravných položkách u pohledávek je závislé na podrobné analýze 

každé jednotlivé pohledávky s určením možností její dobytnosti či nedobytnosti. 

 

Tato analýza musí vycházet z inventarizace pohledávek jejich odsouhlasením s dlužníky 

firmy, a to buď dopisy nebo zápisy z osobního jednání s dlužníky. Rozpuštění takto 

vytvořených opravných položek je možno vyúčtovat teprve po definitivním právním 

dořešení každé dané pohledávky, nebo s možností využití jiného způsobu účtování 

(např. daňový odpis). 

 

V rámci jejich tvorby je nutné rozlišovat: 

 

tvorbu zákonných (daňově uznatelných) opravných položek – účet 558 

tvorbu účetních opravných položek – účet 559 
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Předpis pro tvorbu účetních opravných položek: 

 

U pohledávek po lhůtě splatnosti tvoří účetní jednotka účetní opravné položky 

následovně: 

 

- 31  -  68 dní po lhůtě splatnosti se tvoří účetní opravné položky ve výši 15% 

nominální hodnoty pohledávky, 

- 69  -  106 dní po lhůtě splatnosti se dotváří účetní opravné položky ve výši 25% 

nominální hodnoty pohledávky, 

- 107 -  144 dní po lhůtě splatnosti se dotváří účetní opravné položky ve výši 35% 

nominální hodnoty pohledávky, 

- 145 -  180 dní po lhůtě splatnosti se dotváří účetní opravné položky ve výši 50% 

nominální hodnoty pohledávky, 

- 181 -  240 dní po lhůtě splatnosti se dotváří účetní opravné položky ve výši 65% 

nominální hodnoty pohledávky, 

- 241 – 270 dní po lhůtě splatnosti se dotváří účetní opravné položky ve výši 70% 

nominální hodnoty pohledávky, 

- 271 – 330 dní po lhůtě splatnosti se dotváří účetní opravné položky ve výši 85% 

nominální hodnoty pohledávky, 

- 331 – 379 dní po lhůtě splatnosti se dotváří účetní opravné položky ve výši 95% 

nominální hodnoty pohledávky, 

- 380 a více dní po lhůtě splatnosti se dotváří účetní opravné položky ve výši 

100% nominální hodnoty pohledávky, 

 

Základní právní úprava pro oblast tvorby daňově účinných opravných položek je 

obsažena v § 8 a § 8a Zákona o rezervách. 

 

 69



Dle § 8 zákona o rezervách lze za určitých podmínek tvořit daňově účinné opravné 

položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení. Dle § 8a 

zákona o rezervách lze tvořit daňově účinné opravné položky k nepromlčeným 

pohledávkám, které mají splatnost po 31.12.1994. V případě, že od konce sjednané  

 

doby splatnosti pohledávek uplynul určitý počet měsíců, opravné položky se tvoří % 

z neuhrazené hodnoty pohledávky.  

 

 

 

 

Doklady potřebné pro tvorbu opravných položek: 

 

„Tvorba opravných položek je daňově uznatelným nákladem a vede ke snížení základu 

daně z příjmů nebo ke zvýšení daňové ztráty. Je proto třeba postupovat tak, aby při 

daňové kontrole bylo možné unést důkazní břemeno, uložené ustanovením § 31. odst. 9 

zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, tzn., že daňový subjekt musí 

umět prokázat všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v přiznání, hlášení a 

vyúčtování nebo k jejichž průkazu byl správcem daně 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 řízení, 

- rozhodnutím o zahájení rozhodčího řízení, 

- rozhodnutím o zahájení správního řízení. 

 

V případě, že dojde: 

 

- k plné úhradě pohledávky, 

- k postoupení pohledávky, 
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- k promlčení pohledávky, 

- k odpisu pohledávky, opravná položka se zruší ve prospěch účtu příslušného 

účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období. 

 

Zákonná opravná položka se zruší v případě, kdy: 

 

- soud zamítl návrh na konkurz, 

- soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku, 

- soud pohledávku popřel, 

- správce konkurzní podstaty pohledávku účinně popřel, 

- konkurzní věřitel pohledávku účinně popřel, 

- došlo k postoupení pohledávky, 

- došlo k vkladu pohledávky do základního kapitálu třetí osoby, a je vytvořena 

účetní opravná položka ve výši 100% nominální hodnoty nesplacené 

pohledávky.  

 

 

Výši opravné položky, ať vytvářené podle zákona o rezervách nebo nad jeho rámec 

nesmí přesáhnout účetní hodnotu pohledávky na rozvahovém účtu, k níž je opravná 

položka tvořena. V případech, ve kterých bude opravná položka vytvořena ve výši 

100% hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána (účet MD 

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

dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje 

na podrozvahových účtech s výjimkou těch pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku. 

Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje jako výnos na účtu 646 – výnosy 

z odepsaných pohledávek a zachytí se na podrozvahových účtech. „ 

(Ambrož a kol., str. 1815-1819) 

 

 

Ve firmě je nutno věnovat vysokou pozornost analýze pohledávek jak v průběhu roku, 

tak zejména k datu uzavírání účetních knih. Ve firmě budou zjištěny všechny možnosti 
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k odpisu pohledávek a k tvorbě zákonných opravných položek na vrub daňově 

uznatelných nákladů a dále u pohledávek po lhůtě splatnosti bude vždy zvážena  

 

 

 

možnost tvorby účetních opravných položek. Zásadně platí, že do nákladů je možno 

odepsat nejvýše neuhrazenou část hodnoty pohledávky nebo cenu pořízení pohledávky. 

 

U pohledávek po lhůtě splatnosti přesahující výši 10.000 Kč bude vždy upozorněn 

pracovníkem firmy (všeobecnou účetní) jednatel firmy, a s ním bude zvážena možnost 

tvorby účetních opravných položek.  
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ZÁVĚR 
 

Tvorba a zaúčtování opravných položek k pohledávkám je z hlediska účtování složitější 

než u ostatních složek majetku, neboť zde jako u jediného druhu majetku lze tvořit 

vedle účetních (tzv. nedaňových) opravných položek také opravné položky daňově 

účinné. 

 

Vzhledem k tomu, že k pohledávkám lze tvořit zároveň daňově účinné i daňově 

neúčinné (účetní) opravné položky je nutné, aby vnitřní směrnice účetní jednotky 

stanovila pravidla tvorby pro účetní opravné položky a pro daňově účinné opravné 

položky. 

 

Vytvořená opravná položka vyjadřuje skutečnost, že pohledávka není po lhůtě splatnosti 

dlužníkem uhrazena. Dochází k přechodnému snížení její hodnoty, neboť skutečnost, že 

dlužník v dohodnutém termínu nezaplatil zakládá důvodné obavy o to, zda své závazky 

bude schopen bezezbytku splnit. Nicméně i nadále existuje možnost, že sice pozdě, ale 

přece svůj závazek vyrovná. Jde tedy v pravém slova smyslu o přechodné snížení 

hodnoty v účetnictví zachycené pohledávky, kterou vyjádříme právě vytvořením 

opravné položky k ní, čímž vyjádříme v účetnictví riziko možných komplikací 

spojených s jejím inkasem. 

 

Tato situace v praxi nesmí vést k tomu, že účetní jednotka vytvoří pouze daňově účinné 

opravné položky jen proto, že o jejich tvorbu lze daňový základ snížit. Je třeba si 

uvědomit, že i pohledávky, ke kterým je tvorba daňově účinných opravných položek 

vyloučena, zůstávají neuhrazeny po lhůtě splatnosti. I u těchto pohledávek je nutno dát 

v účetnictví najevo, že došlo ke komplikacím, které vedou k přechodnému snížení jejich 

hodnoty.  
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Cílem  diplomové práce bylo nastínit teoretický základ opravných položek a 

uplatnění na konkrétní firmě. Firma neměla vytvořené vnitřní směrnice pro účtování 

o opravných položkách, proto jsem ji chtěl vytvořit a zavést do firemní praxe.    

 

V práci jsem se snažil co nejlépe popsat jednotlivé opravné položky tak, aby byly 

pochopitelné pro firmu Mikita Fashion, s.r.o., na kterou jsem tuto práci zaměřoval. 

Mým cílem bylo nabídnout mimo jiné i praktické rady.  

 

Věřím, že jsem svou prací přispěl ke zlepšení chápání tvorbě a účtování o opravných 

položkách. Na vytvořené směrnici jsem naznačil, jak by  firma Mikita Fashion, s.r.o.  

měla postupovat v jednotlivých případech.  

  

Touhle cestou bych chtěl firmě Mikita Fashion, s.r.o. a především panu Ing. Milanu 

Ondríkovi poděkovat za ochotu a poskytování informací, které vedly ke zpracování 

diplomové práce.  

 

Přeji firmě hodně spokojených zákazníků, kteří se k ní budou stále vracet. 
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