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Abstrakt 

Tato bakaláUská práce pojednává o problematice pohledávek z pohledu občanského 

zákoníku, zákona o účetnictví a zákona o daních z pUíjm] s d]razem kladeným na 

rizikové pohledávky. V souvislosti s touto problematikou je zájem smEUován k tvorbE 

účetních a zákonných opravných položek s konečným zámErem využít opravné položky 

pUi optimalizaci danE z pUíjm]. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the topic of receivables from the point of view of the 

civil code, the law on accounting and law on taxes on income with emphasis on the risk 

receivables. In connection with this issue is a concern directed to the creation of 

accounting and legal rectifying items with the ultimate purpose to use the rectifying 

items to optimize tax revenue. 
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ÚVOD 

PUirozeným chováním ekonomických subjekt] je odvést státu pokud možno co 

nejménE, nebo alespoO ne více, než je nezbytnE nutné. Pro tyto účely existuje mnoho 

zp]sob], jak snížit základ pro výpočet danE, a tím i samotnou daOovou povinnost, které 

poplatník]m zákon o daních z pUíjm] nabízí. Tyto činnosti smEUující k úpravE daOového 

základu nazýváme daOovou optimalizací (39, s. 13), kterou lze definovat jako 

cílevEdomé snižování daOové povinnosti, které je nezbytné provádEt v mezích zákona, 

v opačném pUípadE se jedná o daOový únik a toto počínání je považováno za trestný čin, 

postižitelný odnEtím svobody.  

DaOová povinnost pUedstavuje pro ekonomický subjekt závazek, kterému je nutno 

dostát. K tomu, aby byl ekonomický subjekt solventní, je nezbytné, aby i závazky v]či 

tomuto subjektu byly uspokojovány UádnE a včas. Platební schopnost je jedním 

z d]ležitých ukazatel] ekonomického zdraví podniku, a pUesto že problematické 

pohledávky neboli pohledávky hrazené po splatnosti nebo h]Ue nedobytné pohledávky 

k podnikání patUí, by každý podnik mEl mít vytvoUený dostatečný systém Uízení 

pohledávek a závazk], nebo[ pozdní úhrady pohledávek ovlivOují likviditu a od 

problém] s inkasem pohledávek se také odvíjí nutnost získávání dodatečných zdroj] 

financování. Z toho vyplývá, že pohledávky mohou vážnE ohrozit podnikání samotné. 

Téma platební morálky je velmi aktuální, nebo[ jak vyplývá z pr]zkumu 

společnosti ůtradius celých řň % respondent] se setkalo s pozdE uhrazenou 

pohledávkou. V České republice se pozdní úhrada faktur týká zhruba ň7 % celkové 

hodnoty pohledávek, což je ale pod pr]mErem vykazovaným ve stUední a východní 

EvropE, který se pohybuje okolo 4ň % celkové hodnoty pohledávek. Se špatnou 

platební morálkou souvisí snaha o zmírnEní jejího negativního dopadu na ekonomické 

zdraví podniku, a to zejména úpravou doby splatnosti, kterou dodavatelé poskytují, 

nebo[ pr]mErná poskytovaná doba splatnosti se v pr]bEhu posledního roku zkrátila. 

Pr]zkum zachytil, že platební morálka tuzemských a zahraničních odbEratel] je odlišná 

a jejich meziroční vývoj se ubírá opačným smErem. Zatímco pohledávky za 

tuzemskými odbErateli byly v pr]mEru uhrazeny o 4 dny dUíve, u zahraničních 

pohledávek se doba úhrady prodloužila o 3 dny (36). NicménE podle indexu evropské 

platební morálky společnosti Intrum Justitia je 72 % dotázaných českých podnik] 

ochotných pUijmout delší platební podmínky, než jim vyhovují Ě7ě. 
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Pro snižování d]sledk] plynoucích z neuhrazených nebo pozdE uhrazených 

faktur je nezbytné vytváUet komplexní systém Uízení a zajištEní pohledávek. Nezbytné je 

provEUení bonity jak současných, tak i nových obchodních partner]. Dále je vhodné 

zvolit možné zp]soby zajištEní pohledávek, popUípadE využívat postoupení pohledávek 

specializovaným společnostem.  

Výše zmínEné potvrzují výsledky indexu Intrum justitia. Zhruba Ň0 milion] 

malých a stUednE velkých podnik] v EvropE čelí zvyšujícímu se riziku plynoucího 

z nedostatečnE kontrolovaného a Uízeného cash-flow.  
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1 CÍL ů METODIKů PRÁCE 

Primárním zámErem této práce je navrhnout kroky vedoucí k optimalizaci daOové 

povinnosti konkrétního podnikatelského subjektu, prostUednictvím tvorby opravných 

položek k pohledávkám. Sekundárním cílem je zvolit konkrétní možnosti zajištEní 

pohledávek se snahou snížit množství pohledávek po splatnosti daného podnikatelského 

subjektu. K naplnEní tohoto zámEru je nutné zejména popsat tvorbu opravných položek 

z pohledu zákona o účetnictví. Dále popsat podmínky jejich tvorby tak, jak je definuje 

zákon o rezervách v souladu se zákonem o daních z pUíjm]. Dále je nezbytné popsat 

zp]soby zajištEní a utvrzení pohledávek z pohledu občanského zákoníku.  

Pro účely vyhotovení bakaláUské práce byly využity zejména metody komparace, 

syntézy a analýzy. Podstatou metody analýzy je rozklad celku na dílčí prvky, které jsou 

podrobeny dalšímu zkoumání. Problematika zkoumaného celku je vysvEtlena 

prozkoumáním jeho složek. Tato metoda je použita zejména v analytické části práce. 

Protich]dným smErem jde podstata metody syntézy, která na základE souvislostí mezi 

dílčími prvky utváUí celek (1, s. 11-12). Tato metoda je využita pUedevším v závErečné 

části práce pUi formulaci návrh] a doporučení z pUedem získaných poznatk]. 

Komparace neboli srovnání je využíváno pUedevším pUi stanovení odlišností či 

podobností sledovaných jev] (1, s. 11-12). KonkrétnE je tato metoda využita pUedevším 

v popisné části práce, pUi popisu vztahu mezi opravnými položkami z pohledu účetní  

a daOové legislativy, a to zejména srovnání jejich vlivu na základ danE. 

Tato práce vychází z legislativy platné a účinné k 31. 12. 2016 pokud dále není 

stanoveno jinak. V praktické části jsou zpracovány reálné údaje poskytnuté 

podnikatelským subjektem, kterému v rámci udržení anonymity bude pozmEnEna firma. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKů 

Tato kapitola je zamEUena na vymezení základních pojm] souvisejících s daným 

tématem. Pojem pohledávka je vymezen z pohledu nEkolika právních pUedpis], nejprve 

z pohledu občanského zákoníku, dále podle zákona o účetnictví a zákona o daních 

z pUíjm].  

2.1 Pohledávka z pohledu soukromého práva 

Pohledávka je vnímána jako právo vzniklé na základE konkrétního právního 

d]vodu. Toto právo nese nárok subjektu jedné strany závazkového vztahu vyžadovat 

vymezené plnEní od subjektu či více subjekt] strany druhé. Každý závazek má dvE 

strany a na každé z tEchto stran m]že stát nEkolik subjekt]. Subjekt, kterému ze 

závazkového vztahu plyne právo, má nárok požadovat pUedem vymezené plnEní a je 

nazýván jako vEUitel. Povinnost poskytnout toto plnEní pUipadá na dlužníka, pUičemž 

tato povinnost je označována jako dluh (11, s. 22-25).  

Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník Ědále jen občanský zákoníkě upravuje 

závazkový vztah v § 17Ň1 následovnE: 

„Ze závazku má vEUitel v]či dlužníku právo na určité plnEní jako na pohledávku 
a  dlužník má povinnost toto právo splnEním dluhu uspokojit.“ 

PUedmEtem závazkového vztahu je plnEní, které m]že mít jak penEžní tak 

nepenEžní podobu, zejména plnEní naturální nebo formou služby či dalších nehmotných 

činností. D]vody vzniku tohoto práva mohou být r]zné, avšak nejčastEjším právním 

d]vodem vzniku je sepsání smlouvy. Obsahem takto vymezeného smluvního vztahu 

m]že být více závazk] i pohledávek a každý účastník m]že být zároveO vEUitelem 

i dlužníkem (8, s. 17).  

Závazkové právo netvoUí samostatné odvEtví soukromého práva, nýbrž je součástí 

jeho jednotlivých odvEtví, jimiž jsou: 

 „občanské právo, 

 obchodní právo, 

 pracovní právo, 

 mezinárodní právo soukromé.“ (11, s. 27) 
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2.2 Vznik pohledávky 

Právní d]vody vzniku pohledávky jsou definovány v § 17Ňň občanského 

zákoníku, ze kterého vyplývá, že pohledávka vzniká z právního jednání, z protiprávního 

činu nebo z jiné právní skutečnosti, kterou m]že být rozhodnutí orgán] státní moci, 

zejména rozhodnutí soudu a další (19, s. 132).  

NejčastEji vznikající pohledávky z právního jednání jsou pohledávky ze 

smluvního vztahu (18, s. 173). Jedná se o dvoustranné právní jednání, popUípadE 

i vícestranné, vznikající na základE projevu v]le smluvních stran. Podstatou takto 

projevené v]le je její autonomie, jejíž podstatou je svoboda rozhodování pUi uzavírání 

smlouvy, výbEru smluvní strany, obsahu smlouvy a jejího vypovEzení Ě1Ř, s. 175ě.  

Z účetního pohledu pohledávka vzniká k okamžiku, kdy nastal účetní pUípad. To 

je napUíklad okamžik splnEní dodávky v]či odbErateli nebo v opačném pUípadE, kdy 

nejprve probEhne platba a poté plnEní. Pohledávka vzniká v pUípadE, kdy platba 

a poskytnutá protihodnota neprobEhnou současnE Ě14, s. 9). 

2.3 PUíslušenství pohledávky 

Podle §51ň občanského zákoníku jsou pUíslušenstvím pohledávky úroky, úroky 

z prodlení a náklady spojené s jejím uplatnEním.  

2.4 ZajištEní  

ZajištEním závazkových vztah] rozumíme souhrn právních prostUedk], které 

slouží jako ochrana vEUitele. Pro snížení podnikatelského rizika z titulu neuhrazených 

pohledávek je možné využít nEkolika cest zajištEní a vEtšinu jich upravuje občanský 

zákoník. Lze rozlišit osobní a vEcné zajištEní a zajištEní, které poskytne dlužník nebo 

tUetí osoba v]či vEUiteli (3, s. 26). 

Pojem zajištEní m]že být vnímán i v širším slova smyslu. Za zajištEní lze 

považovat i další prostUedky, které nejsou v občanském zákoníku pUímo upravené jako 

zajiš[ovací prostUedky, ale podstatou vEci odpovídají účelu, napUíklad využití zálohy 

nebo sjednání odstupného od smlouvy. Za zajištEní lze také považovat vystavení 

zajiš[ovací smEnky (3, s. 27). 
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2.4.1 Jistota 

Pojem jistota je upraven v § Ň01Ň – Ň017 občanského zákoníku. Jistotu si mohou 

sjednat účastníci závazkových vztah], ale její existence m]že být podmínEna zákonem. 

Jistota nepUedstavuje samostatný prostUedek pro zajištEní ani utvrzení, pUedstavuje 

pouze obecné pojmenování zajištEní pohledávky. M]že mít podobu osobního nebo 

majetkového zajištEní podle toho, co je vEUiteli nebo ve prospEch vEUitele dáno. Ručení 

nebo finanční záruka tak pUedstavuje osobní jistotu a majetkovou jistotu pUedstavuje 

vEc, která je dána vEUiteli nebo ve prospEch vEUitele (3, s. 113).  

Osobní jistota 

 Ručení 

Úprava ručení je zakotvena v §Ň01Ř a § Ň0ŇŘ občanského zákoníku. Ručení 

vzniká písemnou formou právního jednání, ve kterém se ručitel zavazuje splnit dluh 

místo dlužníka, pokud ho dlužník sám nesplní. Pokud vEUitel na základE písemné výzvy 

bude požadovat splnEní dluhu a dlužník tak ve stanovené lh]tE neučiní, je oprávnEn 

požadovat plnEní po ručiteli. Pokud ručitel splní dluh, vzniká mu v]či dlužníkovi právo 

na náhradu za splnEní dluhu. Za dluh se m]že zaručit i více ručitel], kteUí poté mají 

povinnost ručit za celý dluh. Naopak lze sjednat ručení pouze za část dluhu (3, s. 138 -

39). 

 Finanční záruka 

Vznik finanční záruky je uskutečnEn na základE prohlášení výstavce v záruční 

listinE. Výstavce se zaručuje, že pokud dlužník nesplní dluh, uspokojí vEUitelovu 

pohledávku do výše, která je sjednána v záruční listinE. Výstavce m]že být povinen 

splnit záruku i za jiných podmínek než nesplnEní dluhu dlužníkem. Tyto podmínky 

musí být stanoveny v záruční listinE. Finanční záruka se zpravidla poskytuje za úplatu 

(3, s. 147). 

Občanský zákoník upravuje finanční záruku v § Ň0Ňř až § Ň0ňř. Takto zajištEná 

pohledávka m]že mít podobu penEžitého i nepenEžitého plnEní, ale plnEní poskytované 

výstavcem má vždy penEžitou podobu. Výstavcem finanční záruky m]že být i banka, 

poté se finanční záruka nazývá zárukou bankovní (3, s. 147).  
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Majetková jistota 

 Zástavní právo 

Hlavní funkcí zástavního práva je zajistit pohledávku tak, aby v pUípadE jejího 

nesplnEní bylo možné domáhat se uspokojení ze zástavy. Zástavní právo spadá do 

kategorie tzv. vEcných práv k cizím vEcem. Toto právo je sjednáno ke konkrétní vEci, 

se  kterým je spojeno pUednostní právo zástavního vEUitele na uspokojení. V pUípadE, že 

má dlužník více dluh] v]či nEkolika vEUitel]m, uspokojují se z výtEžku zpenEžení 

zástavy pUednostnE ti vEUitelé, kteUí mají sjednáno zástavní právo k vEci. Uspokojení 

pohledávky se provede do sjednané výše nebo do výše pohledávky a pUíslušenství ke 

dni zpenEžení zástavy. Zástavou m]že být obchodovatelná vEc, zejména vEc movitá 

a nemovitá, vEc hromadná, podíl v korporaci, pohledávka a další (5, s. 127). 

 Zadržovací právo 

Je prostUedkem, sloužícím k zajištEní splnEní pohledávky. PUedmEtem, na který 

lze uplatnit zadržovací právo m]že být pouze movitá vEc, kterou má vEUitel fyzicky 

u sebe. Zadržení m]že probEhnout pouze ve chvíli, kdy je dluh v]či vEUiteli splatný. 

Pokud se  dlužník vyjádUí, že dluh z nEjakého d]vodu nesplní nebo neposkytl zástavu, 

kterou podle smlouvy poskytnout mEl, není nutná podmínka splatnosti dluhu (5, s. 147). 

 Zajiš[ovací pUevod práva 

Podstata zajištEní pohledávky spočívá v dočasném nebo podmínEném pUevodu 

práva z dlužníka nebo tUetí osoby na vEUitele. Toto právo m]že být bu@ právo 

vlastnické, nebo jiné pokud to jeho povaha dovoluje. Zajiš[ovací pUevod práva je 

upraven v § 2040 -  Ň044 občanského zákoníku. Jak vyplývá z tohoto pUedpisu, 

zajiš[ovací pUevod práva nemusí vzniknout písemnou formou. Písemná forma má však 

sv]j význam pUi dokazování existence zajiš[ovacího pUevodu práva v soudních sporech 

(3, s. 151). 
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Obr. 1: ZajištEní pohledávek ĚVlastní tvorba dle ňŘě 

2.4.2 Finanční záloha 

Finanční záloha není občanským zákoníkem upravena jako zajiš[ovací 

prostUedek. Podstatou vEci je poskytnutí finančního plnEní pUed uzavUením smlouvy. 

O toto plnEní je následnE snížena hodnota celkového plnEní, jež je dlužník povinen 

poskytnout vEUiteli. Poskytnutí finanční zálohy není vynutitelné na základE žádného 

právního pUedpisu, závisí pouze na ujednání smluvních stran závazkového vztahu 

(18, s. 289). 

2.5 Utvrzení dluhu 

Rozdíl mezi zajištEním a utvrzením pohledávky spočívá v tom, že zajištEní 

pohledávky má zvýšit jistotu vEUitele, že jeho pohledávka bude uspokojena, respektive 

pokud nedojde k uspokojení pohledávky, bude pohledávka uspokojena z pUedmEtu 

zajištEní. Utvrzení pohledávky pouze potvrzuje existenci pohledávky a posiluje 

postavení vEUitele, ale nepUedstavuje dodatečný zdroj splnEní pohledávky (3, s. 27). 

2.5.1 Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta se sjednává pro pUípad porušení smluvních povinností. Smluvní 

strany si mohou sjednat konkrétní výši smluvní pokuty nebo zp]sob jejího určení. 

Smluvní pokuta m]že mít podobu penEžitého i nepenEžitého plnEní a lze ji vyžadovat 

i bez vzniku škody pUi porušení smluvních povinností. Pokud vEUiteli vznikne škoda pUi 

porušení smluvních podmínek a ke sjednané smluvní pokutE není ve smlouvE sjednána 
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i náhrada škody, nemá na náhradu škody nárok. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 

dlužníkovi povinnost splnit dluh, pokud tak ve smlouvE nemají smluvní strany 

stanoveno (3, s. 169-171). 

2.5.2 Uznání dluhu 

Je upraveno v § Ň05ň - Ň054 občanského zákoníku. Jak vyplývá z tohoto 

ustanovení, uznání dluhu m]že být provedeno písemnou formou nebo částečnou 

úhradou dlužné částky nebo úhradou úrok], které vznikly v souvislosti s dlužnou 

částkou. V písemné podobE uznání musí být uvedeno jméno a pUíjmení dlužníka, dlužná 

částka, datum uznání dluhu a datum splatnosti a dokument musí být dlužníkem 

podepsán. Uznání je velice d]ležité v pUípadE soudního vymáhání pUi prokazování 

existence vEUitelovi pohledávky (13). 

 
Obr.: Ň Utvrzení dluhu ĚVlastní tvorba dle ňŘě  

2.6 Nakládání s pohledávkou 

Pokud není pohledávka dlužníkem uspokojena nebo pokud chce vEUitel získat 

penEžní prostUedky vázané v pohledávkách ještE pUed uplynutím doby splatnosti, m]že 

uskutečnit nEkolik krok], jimiž se zabývá tato kapitola. 

2.6.1 Postoupení 

Pohledávka nebo její část m]že být vEUitelem postoupena jiné osobE na základE 

smlouvy o postoupení. VEUitel pUi postoupení vystupuje jako postupitel a tUetí osoba 

jako postupník. Mimo samotnou pohledávku nebo její část m]že vEUitel postoupit 

i soubor pohledávek, popUípadE pohledávku, která vznikne až v budoucnu. Postoupení 

této pohledávky se váže k okamžiku vzniku pohledávky. PUi postoupení pUechází na 

postupníka i pUíslušenství pohledávky s jejím zajištEním a práva spojená s utvrzením  

(18, s. 276 - 279).  
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Forma smlouvy o postoupení není pUímo stanovená, není vyžadována písemná 

podoba a navíc podle § 1756 občanského zákoníku nemusí být smlouva vyhotovena ani 

písemnE. PUitom vEUitel jedná pouze na základE vlastní v]le a k postoupení není 

vyžadován souhlas dlužníka. Pokud si vEUitel a dlužník ujednají, že postoupení 

pohledávky není možné, m]že ji vEUitel postoupit pouze na základE dlužníkova 

souhlasu. Postoupení není možné v pUípadE, že pohledávka zaniká smrtí subjekt] 

závazkového vztahu nebo v pUípadE, kdy by se tímto zmEnila podstata závazku k tíži 

dlužníka Ě1Ř, s. 276 - 279). 

2.6.2 Faktoring 

Neboli „odkup pohledávek do lh]ty splatnosti“ (23, s. 167), podstatou faktoringu 

je odkup krátkodobých pohledávek faktoringovou společností Ěfaktoraě. Jedná 

se zejména o odkup pohledávek vzniklých pUi dodávkách zboží či služeb. V rámci 

faktoringu mohou být odkoupeny nejen pohledávky vzniklé z poskytnutí služeb 

a dodání zboží v tuzemsku, ale pUedmEtem odkupu mohou být i pohledávky vzniklé ze 

zahraničního obchodu (23, s. 167,168). 

Vztah dodavatele Ěneboli klienta faktoraě a faktoringové společnosti m]že být 

r]zný, odlišnosti spočívají zejména ve zpEtném postihu dodavatele a rozsahu služeb 

poskytovaných faktorem. Faktoring se zpEtným postihem dodavatele neboli regresní 
faktoring spočívá zejména v tom, že se faktoringová společnost distancuje od 

nedobytných pohledávek, které se nepodaUí zpenEžit nejpozdEji v ochranné lh]tE bEžící 

po uplynutí doby splatnosti pohledávky, ve které se faktoringová společnost snaží 

vymáhat pohledávku na dlužníkovi ĚodbErateli) a postoupí tuto pohledávku zpEt vEUiteli 

(dodavateli). Opačným pUípadem je bezregresní faktoring neboli dokup bez zpEtného 

postihu dodavatele. Faktoringová společnost poskytuje klientovi nejen služby spojené 

s odkupem pohledávky, ale již zmínEné vymáhání pohledávky, pojištEní či evidenci 

pohledávek, ovEUení bonity odbEratele a další. Naopak své služby m]že zacílit pouze na 

vybrané typy pohledávek, respektive vyvarovat se odkupu pohledávek vykazující jisté 

znaky (23, s. 168).  

Odkup pohledávky probíhá na základE faktoringové smlouvy mezi dodavatelem 

Ěklientemě a faktoringovou společností Ěfaktoremě. Odkup m]že probEhnout 

bezprostUednE po vzniku pohledávky nebo v pr]bEhu její splatnosti. Klientovi je 
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zpravidla vyplacena tzv. záloha neboli část hodnoty pohledávky ve výši 60 - 90%. Po 

inkasu pohledávky od odbEratele vyplácí faktor zbylou část hodnoty pohledávky 

klientovi. Pokud však pohledávka nebude odbEratelem uhrazena včas, klient musí vrátit 

zálohu vyplacenou faktoringovou společností a ta mu zpEtnE postoupí pohledávku. 

Cenou za faktoring je faktoringový poplatek ve výši okolo 1,5 % hodnoty pohledávky 

a úrok, který se odvíjí od počtu dn] od úhrady zálohy do doby splatnosti faktury. Dále 

si faktor m]že účtovat náhradu výdaj] spojených se správou pohledávky, jejím 

vymáháním, provizi za riziko spojené s nedobytností pohledávky a další (23, s. 169). 

2.7 Zánik pohledávky 

Pohledávky vznikají na základE konkrétní právní skutečnosti. Právní účinnost 

tEchto skutečností je zrušena nebo z části zrušena na základE vzniku jiných právních 

skutečností. TEchto možných zp]sob] zániku pohledávky existuje nEkolik (18, s. 285). 

Pohledávka m]že zaniknout jednostranným nebo dvoustranným právním 

jednáním a dalšími právními událostmi, jimiž jsou napUíklad neschopnost splácet, 

uplynutím doby, smrt dlužníka nebo vEUitele, splynutím a další Ě1Ř, s. ŇŘ5ě.  

Žádaným zp]sobem zániku pohledávky je její splnEní, to však m]že být 

nahrazeno i jinými zp]soby, jimiž jsou započtení, uložení do soudní úschovy, 

odstoupením od smlouvy, výpovEdí, dohodou nebo m]že nastat zánik pohledávky bez 

jejího splnEní a  další (3, s. 91). 

Pokud pohledávka zanikne, je nezbytné o této skutečnosti provést účetní zápis. 

Zp]sob] zániku pohledávek je celá Uada a v návaznosti na to se budou odlišovat 

i účetní zápisy. Rozdílné jsou i daOové dopady jednotlivých zp]sob] zániku 

(17, s. 156).  

Tab. 1: Účtování zániku pohledávek ĚVlastní tvorbaě 

Zp]sob zániku MD D

SplnEní 221 311

395 311

321 395

Dohoda 548 311

  Započtení
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2.7.1 SplnEní 

Je nejčastEjší a vyžadovaný zp]sob zániku pohledávky. PenEžitá pohledávka 

zaniká zaplacením, nepenEžitá pohledávka zaniká pUedáním konkrétní naturální 

hodnoty. Splnit závazek je nutné včas a v plné míUe, takto splnit závazek m]že dlužník 

nebo tUetí osoba, kterou m]že být ručitel, výstavce finanční záruky, plátce mzdy a další 

(18, s. 286). 

2.7.2 Započtení 

Započíst lze vzájemné pohledávky mezi vEUitelem a dlužníkem na základE 

jednostranného prohlášení, které m]že vydat vEUitel i dlužník. Jde tedy o zp]sob 

vyrovnání pohledávek, pUičemž nedojde ke skutečnému splnEní. Vzájemné pohledávky 

se pouze odečtou do výše, do které se vzájemnE kryjí. Tyto pohledávky musejí být 

stejného druhu, nelze započíst pohledávku nepenEžitého charakteru s penEžitou 

pohledávkou (18. s. 291). 

2.7.3 Zánik závazku dohodou 

Jak vyplývá z § 1řŘ1 občanského zákoníku, smluvní strany si mohou ujednat 

zánik závazku bez nastoupení závazku nového. Odlišným pUípadem je novace, kdy si 

smluvní strany mohou sjednat zánik závazku, který bude nahrazen závazkem novým, 

jak vyplývá z § 1ř0Ň občanského zákoníku (18, s. 292). ObdobnE tomu je v pUípadE 

narovnání, které je upravené v § 1ř0ň občanského zákoníku, kdy je závazek nahrazen 

závazkem novým z  d]vodu úpravy práv a povinností mezi dlužníkem a vEUitelem, které 

byly doposud sporné (14, s. 21). Dalším možným zp]sobem zániku závazku na základE 

dohody je prominutí dluhu (18, s. 292). 

2.8 Pohledávky z pohledu zákona o účetnictví 

Z účetního pohledu jsou pohledávky upraveny zákonem č. 56ň/1řř1 Sb., 

o účetnictví, ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen zákon o účetnictvíě, dále provádEcí 

vyhláškou č. 500/Ň015 Ědále jen provádEcí vyhláškaě a Českým účetním standardem 

číslo 001, 017 a úprava účetních opravných položek je stanovena ve standardu 005 (9). 
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Pro účetní jednotku, která je vnímána jako vEUitel, pUedstavuje pohledávka nárok 

na náhradu poskytnutého plnEní v pUedem určené dobE. Ve vEtšinE pUípad] se jedná 

o úhradu vystavené faktury. Účetní jednotka však nemusí mít pohledávky pouze za 

obchodními partnery. Dlužníkem m]že být také stát nebo vlastní zamEstnanci 

a další (24, s. 389). Podle pUílohy č. 1 provádEcí vyhlášky patUí pohledávky do obEžného 

majetku účetní jednotky. 

2.8.1 Kategorizace pohledávek  

Pohledávky lze rozčlenit do dvou skupin na základE kritérií, jimiž jsou právní 

d]vod vzniku a doba splatnosti (20, s. 122). 

V pUípadE právních d]vod] vzniku rozlišujeme: 

 pohledávky z obchodních vztah], 

 za odbErateli, 

 ze smEnky postoupené k eskontu, 

 z poskytnutých záloh, 

 z reklamací (20, s. 122), 

 pohledávky z kapitálových vztah], 

 za ovládanými a Uízenými osobami, 

 podstatný vliv (20, s. 122), 

 pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení, 

 pohledávky za správou sociálního pojištEní, 

 pohledávky za zdravotní pojiš[ovnou, 

 pohledávky za státem, 

 pohledávky za zamEstnanci, 

 a další (2). 

V pUípadE doby splatnosti se jedná o: 

 krátkodobé, 

 dlouhodobé (2). 
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 Doba splatnosti pohledávek se posuzuje k okamžiku sestavení účetní závErky. 

Pokud k tomuto okamžiku má pohledávka dobu splatnosti kratší než jeden rok, jedná se 

o pohledávku krátkodobou. V opačném pUípadE, kdy je doba splatnosti delší než jeden 

rok, se jedná o pohledávku dlouhodobou (20, s. 123), (4). 

2.8.2 OceOování pohledávek 

Zp]sob]m oceOování se vEnuje § Ň4 až § Ň7 zákona o účetnictví. Jak vychází 

z § Ň4, pohledávky se oceOují ke dni uskutečnEní účetního pUípadu a ke dni, ke 

kterému je sestavena účetní závErka. Ke dni uskutečnEní účetního pUípadu se 

pohledávka oceOuje následovnE: 

„Pohledávky pUi vzniku jmenovitou hodnotou; pUi nabytí za úplatu nebo vkladem 
poUizovací cenou.“ Ě4, § Ň5ě 

PoUizovací cena pohledávky je tvoUená cenou poUízení navýšená o náklady, 

které pUímo souvisejí se vznikem pohledávky. Tyto náklady mohou být odmEny 

znalc]m na ocenEní, provize za zprostUedkování a další Ě6, s. 1ň).  

OcenEní pohledávek vychází z cen, které jsou stanovené k určitému datu. 

OceOování tedy probíhá na bázi historických cen. V této hodnotE není nijak 

zohlednEn faktor času, to znamená, že se hodnota pohledávky neupravuje o vliv 

inflace. Nominální hodnota tedy nemusí vždy odpovídat hodnotE reálné. Faktor času 

hraje d]ležitou roli zejména u dlouhodobých pohledávek ĚŇ5, s. Ň1ě. 

Ke dni sestavení účetní závErky se pohledávky oceOují jmenovitou hodnotou 

sníženou o úhrady, které účetní jednotka inkasovala v pr]bEhu účetního období 

(24, s. 399). K tomuto okamžiku je také nezbytné zohlednit riziko nezaplacení 

pohledávky a to tvorbou opravných položek Ě1Ň, s. Ň04ě. 

V § Ň7 zákona o účetnictví je zakotveno ocenEní pohledávek reálnou hodnotou. 

Toto ustanovení se týká pUedevším tEch pohledávek, které účetní jednotka poUídila za 

účelem dalšího obchodování, pUičemž reálnou hodnotou se rozumí: 

 tržní hodnota, 

 hodnota vyplývající z obecnE uznávaných oceOovacích model] a technik, 

 ocenEní kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, 

 ocenEní stanovené podle zvláštních právních pUedpis] Ě6, s. 13). 
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 Pohledávky evidované v cizích mEnách se pUi ocenEní pUepočítávají na domácí 

mEnu aktuálním devizovým kurzem vydaným Českou národní bankou ke dni 

uskutečnEní účetního pUípadu nebo ke dni sestavení účetní závErky Ě4, § Ň4ě. 

PUecenEní hodnoty pohledávek na reálnou hodnotu ke dni sestavení účetní 

závErky je spjato zejména se snížením její hodnoty v d]sledku existence rizika jejího 

neuhrazení. PUi snižování hodnoty pohledávek se ke každé pohledávce po splatnosti 

pUistupuje individuálnE a pomocí opravných položek, popUípadE odpisu pohledávky 

se jejich hodnota na základE interních pUedpis] rozpouští do náklad]. Problém m]že 

nastat pUi posouzení tEchto náklad] podle daOových pUedpis], které stanovují striktní 

pravidla pro jejich uznatelnost (21, s. 41). 

2.8.3 Pohledávky ve smErné účtové osnovE 

SmErná účtová osnova je upravena § 14 zákona o účetnictví takto: 

„SmErná účtová osnova určuje uspoUádání a označení účtových tUíd, popUípadE 

účtových skupin nebo i syntetických účt] pro účtování o stavu a pohybu majetku 

a jiných aktiv, závazk] a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku 

hospodaUení.“ 

Z toho vyplývá, že číslování a pojmenování na úrovni účtových skupin je 

závaznE dané, účetní jednotka si sama zvolí pojmenování a čísla pouze účt], ze 

kterých si sestavuje účtový rozvrh tak, aby byla schopná zaúčtovat veškeré účetní 

operace (8, s. 21-22). 

SmErnou účtovou osnovu dále definuje provádEcí vyhláška, která pUiUazuje 

pohledávkám ň účtovou tUídu pojmenovanou Zúčtovací vztahy. V rámci této účtové 

tUídy jsou pohledávkám vyčlenEny účtové skupiny ň1 – Pohledávky, ňň – Zúčtování 

se zamEstnanci, ň5 – Pohledávky za společníky a členy družstva a dále skupina číslo 

37 – Jiné pohledávky a závazky. SmErná účtová osnova nerozlišuje pohledávky podle 

doby splatnosti a nepUiUazuje jim zvláštní účtové skupiny. Pro tyto účely si m]že 

účetní jednotka zvolit analytickou evidenci k syntetickým účt]m ĚŘ, s. Ň1-22). 

V účtové skupinE ň1 se účtují zejména pohledávky vzniklé z obchodních 

vztah] neboli pohledávky za odbErateli. Pro tento účel je obecnE využívaný účet číslo 

311 s potUebnou analytikou, kterou si účetní jednotka volí dle svých interních potUeb. 
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Jako další pUíklad lze uvést účtování o poskytnutých zálohách dodavatel]m. Pro tento 

účel je zpravidla používán účet číslo ň14. Pro vztahy dodavatelskoodbEratelské slouží 

také obecnE používaný účet ň15, zejména pak pro účtování o vzniklých reklamacích. 

RovnEž je zde možné účtovat o smEnkách pUedložených k eskontu bance a pro tyto 

účely je obecnE využívaný účet číslo ň1ň ĚŘ, s. Ň1-22). 

V účtové skupinE ň5 se účtuje o pohledávkách ke společník]m a člen]m 

družstva, zejména pUi úhradE ztráty nebo poskytnutí p]jčky nebo o pohledávkách 

vzniklých z titulu nesplaceného upsaného základního kapitálu, pro které se bEžnE 

využívá účet číslo ň5ň. V pUípadE, že vzniklou ztrátu účetní jednotka zaúčtuje 

k úhradE společníkovi, použije k tomuto účelu zpravidla účet číslo ň54 ĚŘ, s. Ň1-22). 

Další skupinou určenou pro účtování o pohledávkách je skupina číslo ň7. Jak 

vyplývá z názvu, účty v této skupinE jsou využívané pro operace, které nenastávají 

zcela bEžnE. M]že jít napUíklad o prodej nebo nájem závodu, pohledávky z pevných 

termínovaných operací, pohledávky za pojiš[ovnou z titulu náhrady škody a další 

(8, s. 21-22). 

Mimo účtovou tUídu ň jsou pohledávky zatUídEny také v účtové tUídE 

0 konkrétnE v účtové skupinE 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek a 06 -

Dlouhodobý finanční majetek. Účty v tEchto skupinách se používají pro účtování 

o dlouhodobých poskytnutých záp]jčkách a úvErech. V účtové tUídE 1 jsou pohledávky 

ve skupinE 15, která se využívá zejména pro účtování o poskytnutých zálohách na 

zásoby ĚŘ, s. 21-22).  

2.8.4 Inventarizace pohledávek  

Podle pUedmEtné podstaty majetku se provádí pUíslušný druh inventury. Ta m]že 

být bu@ fyzická nebo dokladová. Fyzickou inventurou se zjiš[ují stavy pUedevším 

hmotného majetku, a to jeho pUepočítáním, pUemEUením, pUevážením. Dále m]že být 

provedena inventura dokladová, která se provádí u majetku, u kterého jeho povaha 

vylučuje provedení fyzické inventury ĚŇŇ, s. 145-146). 

 „Dokladová inventura se provádí zejména u: 

 nehmotných výsledk] výzkumu a vývoje,  

 cenných papír], 
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 penEžních prostUedk] na bankovních účtech, 

 materiálu a zboží na cestE, 

 pohledávek, 

 závazk], 

 rezerv, 

 pUechodných účt], 

 účt] podrozvahové evidence.“ (22, s. 146) 

ZjištEní a ovEUení skutečného stavu tEchto druh] majetku a závazk] spočívá 

v ovEUení účetních doklad], smluv, spis] a dalších písemností. PUedevším je nutné 

ovEUit existenci tEchto dokument] a porovnat údaje z nich s účetními stavy neboli 

z]statky účt] ĚŇŇ, s. 146ě. 

2.8.5 Účetní opravné položky  

Pokud dojde ke snížení bonity pohledávky, je opravná položka zp]sob, jak toto 

snížení vyjádUit. V následující kapitole je pojednáno o účetních opravných položkách, 

zp]sobech jejich tvorby, vykazování a účtování. 

 Tvorba 

Pokud je na základE inventarizace prokázán nižší skutečný stav hodnoty majetku, 

než který je vykazován v účetnictví, použijí se pro úpravu ocenEní opravné položky. 

Opravné položky je možné tvoUit v pUípadE, že snížení hodnoty je pouze dočasného 

charakteru. Pokud je však snížení trvalého charakteru, pUeúčtuje se hodnota majetku do 

náklad] využitím odpisu. Jestliže je zjištEný stav ocenEní vyšší než hodnota vykazovaná 

v účetnictví, není možné tvoUit opravnou položku za účelem zvýšení hodnoty 

(26, s. 157-158).   

Pro dodržení zásady opatrnosti pUi vykazování aktiv, tj. zohledOovat možná rizika 

a ztráty, slouží opravné položky k pohledávkám jako jeden z možných zp]sob], jak tuto 

zásadu dodržet (25, s. 22). Jejich prostUednictvím lze vyjádUit snížení hodnoty 

pohledávky v d]sledku rizika spojeného s nesplnEním (25, s. 303). Pokud je pohledávka 

ocenEna reálnou hodnotou, není možné k této pohledávce opravnou položku vytvoUit 

(32, s. 193). Opravná položka má za cíl zejména upravit jmenovitou hodnotu 

pohledávky. Její tvorbou se sníží hodnota aktiv a souvztažnE jsou zvýšeny náklady 
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účetní jednotky. Takto vzniklé náklady však nemusí být daOovE uznatelné (25, s. 303). 

Pravidla pro jejich uplatnEní do základu danE stanovuje zákon č. 5řň/1řřŇ Sb., 

o rezervách, ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen ZoR) v souladu s § Ň4 odst. Ň písm. 

iě zákona č. 5Ř6/1řř1 Sb., zákon o daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále 

jen zákon o daních z pUíjm]ě. SoubEžnE lze vytváUet účetní i zákonné opravné položky, 

a to pouze do výše ocenEní pohledávky na rozvahovém účtu (27, s. 32).  

Tvorba účetních opravných položek a jejich účtování nejsou striktnE dané 

žádným právním pUedpisem tak, jak je tomu v pUípadE zákonných opravných položek. 

PUi jejich tvorbE je zejména nutné dodržovat zásadu opatrnosti, pUičemž samotný princip 

tvorby by mEl vycházet z interních pUedpis] účetní jednotky ĚŇ7, s. ň4ě.  

Pokud dojde k trvalému snížení hodnoty pohledávky, ale nedojde k jejímu 

splnEní, je nutné provést odpis pohledávky do náklad]. M]že se jednat o situaci, kdy je 

soudem zrušeno konkurzní Uízení pro nedostatek majetku, v dalším pUípadE se m]že 

jednat o postoupení pohledávky nebo promlčení pohledávky ĚŇ6, s. 158). 

PUíklad interního pUedpisu „Tvorba a zúčtování opravných položek“ 

„Účetní opravné položky budou tvoUeny tak, aby v úhrnu hodnota účetní opravné 

položky a zákonné opravné položky činila: 

a) 25% hodnoty pohledávky pUi 6 mEsících po lh]tE splatnosti, 

b) 50% hodnoty pohledávky pUi 12 mEsících po lh]tE splatnosti, 

c) 75% hodnoty pohledávky pUi 1Ř mEsících po lh]tE splatnosti, 

d) 100% hodnoty pohledávky pUi 24 mEsících po lh]tE splatnosti.“ (27, s. 34) 

PUíklad:  

Pohledávka z titulu prodeje zboží v celkové hodnotE 190 000 Kč má splatnost 

1. 9. Ň016. Ke konci roku Ň016 nebude vytvoUena žádná OP. Ke konci roku 

2017 se vytvoUí pouze ÚOP ve výši ř5 000 Kč. Za pUedpokladu, že pohledávka nebude 

stále uhrazena, se ke konci roku Ň01Ř vytvoUí ZOP ve výši ř5 000 Kč a ke konci roku 

Ň01ř se nejprve zruší zaúčtování ÚOP a vytvoUí se ZOP ve výši ř5 000 Kč. 
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 Účtování 

Tvorba opravné položky je promítnuta na vrub účtu účtové skupinE 55 – Odpisy, 

rezervy, komplexní náklady pUíštích období a opravné položky v provozní oblasti. 

K tomuto účelu se zpravidla používá účet 55Ř – Tvorba a zúčtování opravných položek 

podle zvláštního právního pUedpisu a účet 55ř – Tvorba a zúčtování ostatní opravných 

položek. SouvztažnE se provede zápis ve prospEch účtu v účtové skupinE ňř – Opravná 

položka k zúčtovacím vztah]m a vnitUní zúčtování. Zejména se užívá účet číslo 

391 (27, s. 32). K tomuto účtu je vhodné zvolit analytické členEní minimálnE pro 

opravné položky tvoUené podle zákona o rezervách a ostatní opravné položky, 

popUípadE podrobnEjší členEní podle druhu zákonných opravných položek Ě1Ň, s. 226).  

Jestliže pominou d]vody existence opravné položky nebo pokud se pohledávka 

promlčí, je nezbytné opravnou položku zrušit, a to ve stejném účetním období, ve 

kterém pUestali existovat d]vody jejího vzniku (27, s. 33-34). 

 Vykazování 

V účetním výkazu „rozvaha“ neexistuje samostatná položka pro vykazování 

opravných položek. NicménE zde musí být jejich hodnota zanesena a pro tyto účely 

slouží sloupec korekce (27, s. 34). 

PUíklad: 

Účetní jednotka evidovala k rozvahovému dni krátkodobou pohledávku 

v hodnotE 1 mil. Kč. K této pohledávce vytvoUila podle interního pUedpisu opravnou 

položku v hodnotE Ň00 tis. Kč. V rozvaze bude vykázána následovnE: 

     Tab. 2: Opravné položky v rozvaze (Upraveno dle 27, s. 34) 

Brutto Korekce Netto

C.II.2.1.
Pohledávky z 
obchodních vztah]         1 000    -       200            800    

 

Ve výkazu zisku a ztráty – druhové členEní se opravné položky promítnou 

v položce úpravy hodnot pohledávek. V pUípadE výkazu zisku a ztráty – účelové členEní 

se jejich hodnota zachycuje v položkách: 
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 ů. Náklady prodeje, 

 B. Odbytové náklady, 

 C. Správní náklady ĚŇ7, s. ň4ě. 

2.8.6 Odpis pohledávek 

Jak již bylo zmínEno, jestliže dojde k trvalému snížení hodnoty pohledávky 

a nedojde k jejímu splnEní, m]že účetní jednotka provést odpis takovéto pohledávky do 

náklad] a tím trvale snížit její hodnotu. K tomuto účelu se využívá účet v účtové 

skupinE 54 a to zejména účet číslo 546 – Odpis pohledávky. RovnEž jako v pUípadE 

opravných položek, mEl by i účet 546 mít pUíslušnou analytickou evidenci 

odpovídající daOové uznatelnosti odpisu (26, s. 391). Podle § Ň5 odst. 1 písm. zě zákona 

o daních z pUíjm] je odpis pohledávky daOovE neúčinný, výjimkou je odpis tvoUený 

podle § Ň4 odst. Ň písm. yě. Takto odepsaná pohledávka již není vykazována na 

rozvahových účtech, ale je evidovaná pouze v podrozvahové evidenci. Pokud dojde 

k úhradE nebo částečné úhradE odepsané pohledávky zaúčtuje se tato skutečnost na účet 

v účtové skupinE 64 – Jiné provozní výnosy na bEžnE využívaný účet číslo 646 – 

Výnosy z odepsaných pohledávek a upraví se hodnota pohledávky na podrozvahových 

účtech (27, s. 32). 

V § 56 odst. 11 provádEcí vyhlášky je stanoveno, který majetek nelze odepisovat. 

Mimo jiné do této kategorie spadají i pohledávky. Odpis pohledávky ve smyslu snížení 

hodnoty pohledávky z d]vodu její nedobytnosti není v rozporu s tímto ustanovením, zde 

je stanoveno pouze to, že se pohledávky nemohou odepisovat stejným principem jako 

dlouhodobý majetek (26, s. 391). 
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PUíklad:  

Odpis pohledávky, ke které byla vytvoUena opravná položka v její 100 % výši. 

Tab. 3: PUíklad účtování odpisu pohledávky ĚPUevzato z 27, s. 32) 

Účetní pUípad Kč MD D

Stav pohledávky 100 000      311
Tvorba OP 100 000      559 391
Odpis pohledávky 100 000      546 311
Zrušení OP 100 000      391 559
Zaúčtování na podrozvahový 
účet 100 000      764 791

Částečná úhrada 50 000        221 648
Zaúčtování na podrozvahový 
účet 50 000        751 799

 

2.8.7 Vykazování pohledávek 

Jak už bylo zmínEno výše, doba splatnosti pohledávky se posuzuje ke dni 

sestavení účetní závErky, a to tak, že pokud je tato doba kratší než jeden rok, jsou 

pohledávky klasifikovány jako krátkodobé, pokud je však tato doba delší než jeden rok, 

hovoUíme o pohledávkách dlouhodobých (4). Pro účely zatUídEní pohledávek do 

účetního výkazu „rozvaha“ je nezbytné pohledávky evidované na účtech ň účtové tUídy 

rozdElit dle doby jejich splatnosti na dlouhodobé a krátkodobé (17, s. 155). 
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Tab. 4: Pohledávky v rozvaze (Vlastní tvorba dle (12, s. 235-236). 

Název Položka rozvahy 

Pohledávky C.II. 

Dlouhodobé pohledávky    C.II.1. 

Pohledávky z obchodních vztah] C.II.1.1 

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba C.II.1.2. 

Pohledávky - podstatný vliv C.II.1.3. 

Odložená daOová pohledávka C.II.1.4. 

Pohledávky - ostatní C.II.1.5. 

Pohledávky za společníky C.II.1.5.1. 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.II.1.5.2. 

Dohadné účty aktivní C.II.1.5.3. 

Jiné pohledávky C.II.1.5.4. 

Krátkodobé pohledávky C.II.2. 

Pohledávky z obchodních vztah] C.II.2.1. 

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba C.II.2.2. 

Pohledávky - podstatný vliv C.II.2.3. 

Pohledávky - ostatní C.II.2.4. 

Pohledávky za společníky C.II.2.4.1. 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištEní C.II.2.4.2. 

Stát - daOové pohledávky C.II.2.4.3. 

Krátkodobé poskytnuté zálohy C.II.2.4.4. 

Dohadné účty aktivní C.II.2.4.5 

Jiné pohledávky C.II.2.4.6 

2.9 Pohledávky z pohledu zákona o daních z pUíjm] 

Jiné podmínky pro zdanEní výnos] nebo pUíjm] z ekonomické činnosti mají 

poplatníci (pozice vEUiteleě, kteUí vedou daOovou evidenci a jiné ti, kteUí vedou podvojné 

účetnictví. Výhoda daOové evidence oproti podvojnému účetnictví pro poplatníka 

spočívá pUedevším v okamžiku zdanEní pUíjm] z dodaného zboží nebo poskytnuté 

služby a další, který nastává v okamžiku samotného zaplacení. Pokud poplatník účtuje 

v podvojném účetnictví, jsou zdaOované výnosy vázány k okamžiku dodání zboží či 

poskytnutí služby bez zUetele na uskutečnEnou úhradu ĚŘ, s. Ňňě. Problém tedy vyvstává 
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v pUípadE, že  nedojde k úhradE ve stanoveném termínu, anebo se zdaOovaný výnos 

nikdy nestane pUíjmem. Poté je nezbytné uhradit daO z jiných zdroj] Ě10).  

Zákon o rezervách v souladu se zákonem o daních z pUíjm] umožOuje nEkolik 

opatUení pro snížení nepUíznivých dopad] neuhrazených pohledávek. Tyto pUedpisy 

stanovují podmínky pro daOovou účinnost odpisu nedobytných pohledávek a dále 

podmínky tvorby opravných položek k pohledávkám.(8, s. 23).  

Podle § 4 odst. ň zákona o rezervách: 

„Opravné položky slouží ke krytí ztrát z odpisu pohledávek, k nimž jsou 

vytvoUeny, nebo ke krytí rozdílu mezi jmenovitou hodnotou pohledávky a její poUizovací 

cenou sjednanou pUi postoupení postupníkovi. Opravné položky se zruší ve stejném 

období, kdy pominuly d]vody, pro které byly vytvoUeny.“ 

Zákon o rezervách rozlišuje nEkolik druh] opravných položek k pohledávkám: 

 Bankovní opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, 

 Opravné položky spoUitelních a úvErních družstev k pohledávkám ze 

spotUebitelských úvEr], 

 Opravné položky za dlužníky v insolvenčním Uízení, 

 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatných po ň1. 1Ň. 1řř4 

 Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh, 

 Opravné položky k pohledávkám do ň0 000 Kč (29). 

Tab. 5: Ustanovení zákona k jednotlivým druh]m OP (Upraveno dle 29) 

Druh
Ustanovení zákona 

o rezervách
Insolvenční OP             § Ř
OP k nepromlčeným pohledávkám             § Řa
OP k drobným pohledádvkám             § Řc  

2.9.1 Podmínky tvorby ZOP podle zákona o rezervách 

Zákon o rezervách stanovuje podmínky tvorby opravných položek pro účely 

zjištEní základu danE z pUíjm]. Takto vytvoUené opravné položky jsou daOovE účinné 
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podle ustanovení § Ň4 odst. Ň písm. iě zákona o daních z pUíjm]. Podmínky jejich tvorby 

jsou následující: 

 existence pohledávky musí být doložitelná,  

 aby bylo možné uplatnit ZOP v základu danE, musí o ní být nejprve účtováno, 

 zákonné opravné položky lze tvoUit pouze k pohledávkám, o kterých pUi jejich 

vzniku bylo účtováno do výnos], 

 pUíjem z této pohledávky nesmí spadat do kategorie tzv. osvobozených pUíjm] 

nebo nezahrnovaných do základu danE,  

 ZOP se tvoUí podle § Ň odst. Ň k rozvahové hodnotE nepromlčených pohledávek, 

kterou se rozumí jmenovitá hodnota nebo poUizovací cena. Rozvahová hodnota 

pohledávky, zejména u plátc] DPH, nebude proúčtována do výnos] v celé výši, 

 pokud je pUíjem zahrnovaný do zvláštního základu danE nebo zdanEný zvláštní 

sazbou danE nelze k pohledávce, ze které tento pUíjem plyne, tvoUit ZOP, 

 pokud je pohledávka nabyta postoupením, m]že k ní poplatník tvoUit opravnou 

položku až tehdy, je-li uhrazena její poUizovací cena, 

 pokud byla pohledávka splatná pUed ň1. 1Ň. 1řř4, není možné k její rozvahové 

hodnotE tvoUit opravnou položku, 

 pokud je pohledávka odepsaná a její hodnota pUeúčtovaná na účty podrozvahové 

evidence, není možné k této pohledávce tvoUit ZOP, 

 ZOP lze tvoUit pouze k nepromlčeným pohledávkám, podle § 6Ňř občanského 

zákoníku je promlčecí lh]ta ň roky, pokud si strany v souladu 

s § 630 občanského zákoníku nestanový jinou promlčecí lh]tu v rozmezí 1 až 

15 let, 

 opravné položky však pUedstavují pouze dočasné Uešení problému s nesplnEnou 

pohledávkou, je proto nutné zkoumat, jestli je pohledávka zp]sobilá k tomu, aby 

k ní byla opravná položka tvoUena a jestli stále existují d]vody jejich tvorby, 

 vyjma OP k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním Uízení,  není možné tvoUit 

OP k pohledávce za dlužníkem, ke kterému má poplatník současnE i splatné 

závazky aniž by provedl vzájemný zápočet, 

 pokud má poplatník pohledávku ke dni jejího vzniku Ěpokud dojde ke zmEnE 

tohoto vztahu a strany pUestanou být osobami spojenými,  musí být pravidlo 

zachováno a k této skutečnosti se nepUihlížíě v]či spojené osobE, tak jak ji 
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definuje § 23 odst. 7 zákona o daních z pUíjm], tj. osobou kapitálovE nebo jinak 

spojenou, nem]že k této pohledávce tvoUit opravnou položku. Toto pravidlo je 

nutno dodržet i v pUípadE, kdy pohledávku nabude postoupením a p]vodní 

vEUitel byl ke dni vzniku pohledávky osobou spojenou v]či dlužníkovi 

(28, s. 108-109). 

2.9.2 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám 

PUi tvorbE ZOP podle § Řa zákona o rezervách je nutné rozlišit dva druhy 

pohledávek, kritériem pro rozdElení je splatnost pohledávky. Prvním typem jsou 

pohledávky splatné do 31. 12. 2013 a druhým jsou pohledávky se splatností od 

1. 1. 2014 (28, s. 109 – 110).  

 Pohledávky splatné do ň1. 12. 2013 

U tohoto typu pohledávek je nutné mimo dobu, která uplynula od lh]ty splatnosti 

posoudit i rozvahovou hodnotu pohledávky v okamžiku jejího vzniku: 

 „podlimitní“ – jejíž rozvahová hodnota nepUesáhla 200 000 Kč ĚvčetnEě, 

 „nadlimitní“ – jejíž rozvahová hodnota pUesáhla 200 000 Kč (28, s. 110). 

Rozvahová hodnota je posuzována ke dni jejího vzniku tzn., že se nebere zUetel 

na její částečnou úhradu, která by snížila rozvahovou hodnotu pohledávky pod 

stanovenou hranici (16). Pokud má vEUitel v]či jednomu dlužníkovi více pohledávek, 

jejich hodnoty se nesčítají a ke každé pohledávce se pUistupuje individuálnE (28, s. 110).  

Výše opravné položky se odvíjí od doby, která uplynula od lh]ty splatnosti 

pohledávky. Pokud od lh]ty splatnosti uplynulo více než 6 mEsíc], je vEUitel oprávnEn 

k tvorbE Ň0% opravné položky k neuhrazené rozvahové hodnotE pohledávky, která mEla 

v okamžiku vzniku rozvahovou hodnotu pod 200 000 Kč. Pokud uplynula doba od lh]ty 

splatnosti pohledávky delší než 6 mEsíc], musí být zahájeno soudní, rozhodčí nebo 

správní Uízení, kterého se musí vEUitel aktivnE účastnit, aby byl oprávnEný k tvorbE vyšší 

opravné položky, a to následovnE: 

 uplynulo - li více než 1Ň mEsíc], lze tvoUit opravnou položku do výše ňň % 

neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
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 uplynulo - li více než 1Ř mEsíc], lze tvoUit opravnou položku do výše 50 % 

neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

 uplynulo - li více než Ň4 mEsíc], lze tvoUit opravnou položku do výše 66 % 

neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

 uplynulo - li více než ň0 mEsíc], lze tvoUit opravnou položku do výše 80 % 

neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

 uplynulo - li více než ň6 mEsíc], lze tvoUit opravnou položku do výše 100 % 

neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky (28, s. 110). 

Tab. 6: Zákonné opravné položky (Vlastní tvorba dle ŇŘě 

Doba uplynulá od konce 
doby splatnosti 

Výše zákonné opravné 
položky 

6 mEsíc] 20% 

1Ň mEsíc] 33% 

1Ř mEsíc] 50% 

Ň4 mEsíc] 66% 

ň6 mEsíc] 100% 

Pokud rozvahová hodnota pohledávky v okamžiku jejího vzniku pUekročí 

sledovanou hranici, m]že poplatník tvoUit ZOP ve stejné procentuální výši jako u tzv. 

podlimitních pohledávek pouze v pUípadE, je – li k této pohledávce zahájeno soudní, 

rozhodčí nebo správní Uízení (28, s. 110). 

 Pohledávky splatné od 1. 1. 2014 

Od 1. 1. Ň014 došlo k výrazným zmEnám ve zp]sobu tvorby zákonných 

opravných položek. Rozvahová hodnota pohledávky se posuzuje pouze v pUípadE, 

pokud ji poplatník nabude postoupením. U ostatních se posuzuje pouze doba, která 

uplynula od lh]ty splatnosti pohledávky, a to následovnE: 

 uplynulo - li více než 18 mEsíc], lze tvoUit opravnou položku do výše 50 % 

neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

 uplynulo - li více než 30 mEsíc], lze tvoUit opravnou položku do výše 100 % 

neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky ĚŇŘ, s. 10řě. 
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V pUípadE nabytí pohledávky postoupením je nezbytné posoudit její rozvahovou 

hodnotu ke dni vzniku. Pokud byla vyšší než Ň00 000 Kč Ěbez pUíslušenstvíě, musí být 

zahájeno soudní, rozhodčí nebo správní Uízení, kterého je vEUitel povinen se aktivnE 

účastnit, aby byl oprávnEn k tvorbE zákonné opravné položky podle pUedchozího 

odstavce (28, s. 109).  

 
Obr.: 3 Kategorie pohledávek podle pravidel tvorby ZOP (Vlastní tvorba dle 29) 

2.9.3 Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním Uízení 

Tuto OP lze vytvoUit k pohledávce za dlužníkem, v]či kterému bylo zahájeno 

insolvenční Uízení, na základE rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku podle 

§ 136 zákona č. 1ŘŇ/Ň006 Sb., insolvenčního zákona Ědále jen insolvenční zákoně, jehož 

součástí je i výzva pro vEUitele pUihlásit své pohledávky v]či dlužníkovi v pUedem 

stanovené lh]tE. Pokud vEUitel pUihlásí svou pohledávku po lh]tE, nebude k ní soud 

pUihlížet ĚŇŘ, s. 111).   

Tvorba ZOP podle § Ř zákona o rezervách je podmínEna včasným pUihlášením 

u insolvenčního soudu. Pokud tak vEUitel neučiní, není OP považována za daOovE 

účinnou. ZOP je vytvoUena ve zdaOovacím období, ve kterém byla nepromlčená 

pohledávka pUihlášena u insolvenčního soudu a to do 100% výše rozvahové hodnoty 

(28, s. 112).  

Po dobu trvání Uízení musí poplatník evidovat vytvoUenou OP a zruší ji až na 

základE rozhodnutí insolvenčního soudu. K této pohledávce bude následnE vytvoUen 

odpis, který bude podle § Ň4 odst. Ň písm. yě bodu Ň zákona o daních z pUíjm] daOovE 

účinným nákladem. Ke zrušení ZOP musí poplatník povinnE pUistoupit i v situaci, je-li 
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pohledávka účinnE popUena insolvenčním správcem tzn., že rozhodnutí soudu bylo 

vydané v neprospEch vEUitele. Tato opravná položka nem]že být ve smyslu § 4 odst. 

3 zákona o rezervách použita ke krytí ztrát z odpisu, tzn., že následný odpis pohledávky 

nebude daOovE účinný (28, s. 112). 

2.9.4 Opravné položky k tzv. malým pohledávkám 

V pUípadE, že jsou splnEny podmínky stanovené v § Řc zákona o rezervách je 

umožnEno tvoUit ZOP a to do výše 100% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. 

ZmínEné podmínky jsou následující: 

 rozvahová hodnota pohledávky bez jejího pUíslušenství nepUekročí ke dni vzniku 

částku ň0 000 Kč, 

 dále se posuzuje doba, která uplynula od lh]ty splatnosti pohledávky, která musí 

být alespoO 1Ň mEsíc], 

 pokud má vEUitel v]či témuž dlužníkovi více pohledávek, je ve smyslu dodržení 

první stanovené podmínky nutné posoudit, jestli celková rozvahová hodnota 

Ěbez pUíslušenstvíě pohledávek v]či tomuto dlužníkovi nepUesáhne stanovenou 

hranici 30 000 Kč. Rozvahová hodnota pohledávek se v tomto pUípadE 

neposuzuje k okamžiku vzniku pohledávky, nýbrž k okamžiku tvorby ZOP, tzn. 

neuhrazená část rozvahové hodnoty tEchto pohledávek, 

 ZOP podle § Řc zákona o rezervách m]že poplatník tvoUit ZOP pouze za 

pUedpokladu, netvoUí – li k této pohledávce ZOP podle jiného ustanovení tohoto 

zákona ĚŇŘ, s. 11Ň-113). 

2.9.5 Odpis pohledávek 

K odpisu pohledávky pUistupují poplatníci zejména v pUípadech, kdy se jejich 

pohledávky stávají nedobytnými. ObecnE je však odpis pohledávky daOovE neúčinným 

nákladem, ale pUi splnEní zákonem stanovených podmínek, se odpis stává daOovE 

účinným. Tyto podmínky vychází z § Ň4 odst. Ň písm. yě zákona o daních z pUíjm], 

který Uíká, že poplatníci, kteUí vedou účetnictví, si mohou do náklad] uplatnit 

jmenovitou hodnotu, poUizovací cenu pohledávky v pUípadE, lze – li k této pohledávce 

tvoUit ZOP podle § Ň4 odst. Ň písm. iě zákona o daních z pUíjm]. Výjimku tvoUí pouze 
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pohledávky, ke kterým nelze tvoUit ZOP z d]vodu nesplnEní časového testu, tj. doba, 

která uplynula od lh]ty splatnosti pohledávek, nepUesáhla 1Ř mEsíc]. Další výjimkou 

jsou pohledávky poUízené postoupením, jež jmenovitá hodnota pUesáhla Ň00 000 Kč 

a o nichž nebylo zahájeno soudní, rozhodčí ani správní Uízení. ů to zejména v situacích 

má – li poplatník pohledávku za dlužníkem: 

 u nEhož soud zrušil konkurs pro nedostatek majetku, ze kterého mEla být 

pohledávka, dUíve pUihlášená u insolvenčního soudu, vypoUádána. Pokud by 

vEUitel svou pohledávku nepUihlásil včas, nebylo by možné tvoUit daOovE účinný 

odpis pohledávky, 

 který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základE výsledk] insolvenčního 

Uízení. Pohledávka za takovým dlužníkem m]že být odepsána až v okamžiku 

nabytí právní moci usnesení, 

 který zemUel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dEdicích 

dlužníka. Odpis takové pohledávky bude daOovE účinný až po pravomocném 

skončení dEdického Uízení, po kterém bude zUejmé, že pohledávka nebude 

uspokojena, 

 který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce, v takovém pUípadE 

je nezbytné k tomu, aby mohl vEUitel pohledávku za tímto dlužníkem odepsat 

jako daOovE účinný náklad, aby vEUitel a zaniklá právnická osoba nebyly spojené 

osoby,  

 na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatOována veUejná 

dražba a po jejím pravomocném skončení m]že být pohledávka odepsána, 

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

základE výsled] provedené exekuce m]že být pohledávka odepsána (28, s. 102 - 

103). 

2.10 Metodika stanovení základu danE právnických osob 

Základ pro výpočet danE je definovaný v § Ňň odst. 1 zákona o daních z pUíjm] 

následovnE:  

„základ danE tvoUí rozdíl, o který pUíjmy pUevyšují výdaje a to pUi respektování 

jejich vEcné a časové souvislosti v daném zdaOovacím období.“ 
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Poplatník, který účtuje v soustavE podvojného účetnictví, vychází pUi stanovení 

základu danE z hospodáUského výsledku, který pUedstavuje rozdíl mezi výnosy 

a náklady. Tento rozdíl m]že být bu@ kladný Ěziskě anebo záporný Ěztrátaě (31 s. 101).  

2.10.1 PUedmEt danE 

Z § 1Ř odst. 1 zákona o daních z pUíjm] vychází, že pUedmEtem danE jsou pUíjmy 

z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Z toho nEkteré pUíjmy sice jsou 

pUedmEtem danE Ěvýnosyě, ale jsou od danE osvobozeny. V § 1Ř odst. Ň zákona o daních 

z pUíjm] jsou vymezeny ty druhy pUíjm], které zákon za pUedmEt danE nepovažuje 

(34, s. 148). 

 

Obr. 4: RozdElení pUíjm] právnických osob (Zpracováno dle 33) 

2.10.2 Transformace výsledku hospodaUení na základ danE 

Jak již bylo zmínEno výše, pro stanovení základu danE se vychází z účetního 

výsledku hospodaUení, neboli rozdílu mezi výnosy účtovanými v 6. účtové tUídE 

a účtovanými v 5. účtové tUídE, které s daným zdaOovacím obdobím vEcnE a časovE 

souvisí.  Pro tyto účely je nutné provádEt časové rozlišení výnos] a náklad], nebo 

prostUednictvím dohadných položek odhadnout náklad či výnos, jehož výše není 

prozatím známa, ale vEcnE a časovE s daným zdaOovacím obdobím souvisí (31, s. 105 – 

106). 

Úprava hospodáUského výsledku na základ danE se provádí v rámci pUiznání 

k dani z pUíjm] právnických osob a do účetnictví se tyto zmEny již nepromítají. PrvotnE 

je nezbytné upravit zjištEný výsledek hospodaUení o položky snižující a zvyšující 

výsledek hospodaUení a následnE je možné uplatnit odčitatelné položky. 
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 Položky zvyšující výsledek hospodaUení 

 hodnota daOovE neúčinných náklad],  

 účetní opravné položky tvoUené nad rámec zákona 

o rezervách, 

 hodnota zdanitelných výnos], které nebyly zaúčtovány 

 nepenEžní pUíjmy, 

 hodnoty dluh] po splatnosti, 

 chybnE zaúčtované výnosy, 

 rozdíl mezi cenou bEžnou a cenou mezi spojenými osobami, 

 Položky snižující výsledek hospodaUení 

 výnosy nezahrnované do základu danE, 

 zdaOované zvláštní sazbou danE, 

 osvobozené od danE, 

 výnosy, které nejsou pUedmEtem danE, 

 hodnota výdaj], které nebyly zaúčtovány, 

 Odčitatelné položky 

 daOová ztráta, 

 výdaje na vEdu a výzkum, 

 bezúplatná plnEní Ěň1, s. 107ě. 

Takto zjištEný základ danE se zaokrouhlí na celé tisíce dol] a následnE 

se vynásobením pUíslušnou sazbou, která činí 1ř %, vyčíslí daOová povinnost. 

Od vyčíslené daOové povinnosti si m]že poplatník odečíst slevy na dani a v poslední 

UadE je nutné vyčíslit doplatek či pUeplatek na dani odečtením záloh zaplacených 

v pr]bEhu zdaOovacího období (31, s. 107). 
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3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉ SITUůCE 

Tato kapitola je zamEUena pUedevším na popis podnikatelského subjektu. Nejprve 

jsou pUedstaveny základní informace o subjektu a jeho činnost. Dále jsou popsány 

účetní postupy, zejména oceOování majetku a závazk], následnE zp]soby účtování 

pohledávek a tvorba účetních a daOových opravných položek. Nakonec je provedena 

analýza pohledávek podniku.  

3.1 Obecné údaje 

Název firmy: Stavby, s. r. o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo firmy: Brno 

Identifikační číslo: 12345678 

PUedmEt podnikání:  

- ProvádEní staveb, jejich zmEn a odstraOování 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v pUílohách 1 až ň živnostenského 

zákona 

Základní kapitál: 200 000 Kč 

Datum zápisu do OR: 1. 1. 2005 

Pro zachování anonymity byly údaje pozmEnEny. 

Za společnost jedná a podepisuje jednatel a to tak, že k vytištEné obchodní firmE pUipojí 

sv]j podpis. Jednatelem je jediný společník.  

Stavby, s. r. o. p]sobí na trhu od začátku roku Ň005, kdy společnost začala 

podnikat v oboru provádEní staveb, jejich zmEn a odstraOování. V pr]bEhu p]sobení na 

trhu došlo k nEkolika zmEnám v pUedmEtu podnikání. Jako první pUibyla výroba 

stavebních hmot a stavebních výrobk] a dále velkoobchod, po čtyUech letech však došlo 

ke zmEnE, a tyto činnosti byly ukončeny. Dále pUibyly i jiné činnosti, které pUímo 

nesouvisely se stavební činností, ale i ty byly následnE zrušeny (37). 
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Společnost se nezabývá pouze klasickou výstavbou zdEných staveb, nebo 

rekonstrukcí, ale provádí i výstavby tzv. pasivních dom], nízkoenergetických dom] 

nebo dUevostaveb a dále prodejem samotného stavebního materiálu (37). 

AktuálnE zamEstnává Ň6 stálých zamEstnanc] a podle potUeb okolo 

15 brigádník]. Nejvyšší počet brigádník] je zapotUebí v pr]bEhu stavební sezóny, ale 

jejich počet se odvíjí zejména podle množství získaných zakázek (37).  

 

Obr. 5: Organizační struktura ĚVlastní tvorba dle 37) 

3.2 ůnalýza pohledávek 

O pohledávkách společnost účtuje na analytický účet ň11100 – Jednorázoví 

odbEratelé, který slouží pro účtování o pohledávkách za novými klienty nebo o ménE 

významných zakázkách. Účet 311200 – Stálá klientela slouží pro zachycení pohledávek 

za klienty, se kterými společnost spolupracuje opakovanE. Pro tyto účely se využívá 

členEní 311210 – 311280 (37).  

Pro účely provedení analýzy pohledávek společnosti je vycházeno z dat, která 

poskytují účetní výkazy a to zejména účetní výkaz rozvaha, ze kterého lze získat 

informace o hodnotE celkových aktiv a výši pohledávek. Celková hodnota pohledávek 

není pro tuto práci výchozím bodem, stEžejní je hodnota pohledávek z obchodních 

vztah]. V pr]bEhu sledovaného období tedy mezi roky Ň01ň – 2016 byl pr]mErný podíl 

pohledávek z obchodních vztah] na celkové hodnotE pohledávek pUibližnE 

95 %. PUičemž ostatní pohledávky jsou tvoUeny pUedevším poskytnutými zálohami. Dále 

se jedná o tzv. daOové pohledávky vzniklé zejména z titulu nadmErného odpočtu DPH. 

Celkovou hodnotu pohledávek pUedstavují výhradnE pohledávky krátkodobé. Nebo[ 

v pr]bEhu sledovaného období společnost nevykazovala žádné dlouhodobé pohledávky, 
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tedy pohledávky, jejichž doba splatnosti by byla k rozvahovému dni delší než 1 rok 

(37).  

V následujícím grafu je zachycen vývoj celkové hodnoty pohledávek 

z obchodního styku v letech 2013 – 2016 v porovnání s vývojem celkové hodnoty aktiv.  

 

Graf 1: Vývoj výše pohledávek z obchodního styku a celkových aktiv v letech 2013 – 2016 (Vlastní 
tvorba dle 37) 

V roce 2013 vykazovala společnost celkovou hodnotu aktiv ve výši 39 945 000 

Kč. Z toho více jak polovina, konkrétnE 60,ňň %, byla vázáná ve formE pohledávek 

z obchodního styku. I pUes to, že v následujících letech došlo ke snížení podílu 

pohledávek z obchodního styku na celkové hodnotE aktiv na pr]mErnou úroveO 

38 %, pUedstavují pohledávky z obchodního styku značnou část celkových aktiv 

a je proto nezbytné, aby se jimi podnik blíže zabýval (37).  

Ve sledovaném období docházelo v pr]mEru k meziročnímu nár]stu hodnoty 

celkových aktiv o 4,5 % a jak je zUejmé z grafu, nejvýznamnEjší zmEna ve struktuUe 

aktiv nastala v roce Ň014, kdy došlo k poklesu podílu pohledávek z obchodního styku 

na celkové hodnotE aktiv o 21,17 %, v absolutním vyjádUení jde o snížení hodnoty 

o 7 800 000 Kč. K uvedenému došlo zejména z d]vodu snížení objemu realizovaných 

tržeb, kdy v roce Ň014 došlo k propadu o ŇŘ % oproti pUedchozímu roku.  S odkazem na 

nadcházející kapitoly 3.6 a 3.7 (s. 48 – 52) lze v souvislosti s vývojem hodnoty 

pohledávek označit jako významný faktor ovlivOující výši pohledávek také fakt, že 

došlo ke zlepšení platební morálky odbEratel], jelikož došlo ke zvýšení podílu včasnE 

uhrazených faktur na celkovém počtu uhrazených faktur (37). 



43 
 

V tomto roce podnik postavil halu za účelem skladování stavebního materiálu 

a také byla realizována koupE budovy, která byla pozdEji zrekonstruována se zámErem 

budoucího pronájmu (37).  

3.3 Vývoj pohledávek po splatnosti 

Výše pohledávek je ovlivOována zejména dobou splatnosti, kterou podniky 

poskytují svým odbEratel]m, a také platební schopností jejich obchodních partner], 

tzn., jestli jsou úhrady faktur vydaných inkasovány včas. 

Pokud podnik realizuje své obchody s odloženým datem inkasa, tj. poskytuje 

svým odbEratel]m tzv. obchodní úvEr, má finanční prostUedky vázány v podobE 

pohledávek a čím vyšší podíl pohledávek na celkových aktivech Ězejména tEch po 

splatnostiě vykazuje, tím vyšší vzniká riziko spojené s vlastní platební neschopností. 

Z tohoto d]vodu je nutné klást vyšší d]raz na proces Uízení pohledávek. 

Následující graf znázorOuje vývoj podílu pohledávek z obchodního styku, které 

nebyly k rozvahovému dni jednotlivých let uhrazeny pUed uplynutím stanovené doby 

splatnosti na celkové hodnotE pohledávek z obchodního styku.  

 

Graf Ň: Podíl hodnoty pohledávek po splatnosti v]či celkové hodnotE pohledávek v letech 2013 - 2016 
Ěvlastní tvorba dle ň7ě 

Pr]mErnE se podíl hodnoty pohledávek po splatnosti v]či celkové hodnotE 

pohledávek z obchodního styku pohybuje na úrovni 5,5%. Mezi roky 2013 – 2014 došlo 

k poklesu hodnoty pohledávek po splatnosti v absolutním vyjádUení o 15ň ňň7 Kč, 
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naopak podíl tEchto pohledávek na celkové hodnotE pohledávek z obchodního styku 

se meziročnE zvýšil o 1,ŇŘ % (37).  

V následujících letech byl trend opačný, nebo[ v absolutním vyjádUení došlo 

k navýšení objemu pohledávek, které nebyly k rozvahovému dni uhrazeny pUed 

uplynutím sjednané doby splatnosti, a to zejména proto, že úhrady tEchto pohledávek 

probEhly s velkým zpoždEním, nebo nebyly provedeny v]bec a jejich hodnota 

se kumulovala. PozitivnE lze hodnotit vývoj podílu tEchto pohledávek na celkové 

hodnotE pohledávek z obchodního styku, nebo[ ten se nepatrnE snižoval (37).  

3.4 Rozbor doby splatnosti faktur vydaných 

V následující tabulce jsou faktury vydané zatUídEny do kategorií podle doby 

splatnosti, kterou společnost poskytuje svým odbEratel]m. Volba kategorií vychází 

z četnosti výskytu určité doby splatnosti, která byla zjištEna díky provedenému rozboru 

faktur vystavených v jednotlivých letech. Bylo zjištEno, že společnost vystavila v letech 

2013 – 2016 celkem 1018 faktur, u kterých byla nejčastEji poskytnuta splatnost 

do 1 mEsíce od vystavení, jedná se témEU o 63 % celkového počtu vystavených faktur. 

Druhá hranice byla stanovena na úrovni 60 dn], jelikož témEU u vEtšiny všech faktur 

byla poskytnuta doba splatnosti do Ň mEsíc] od vystavení. Pouze 1 % faktur mElo dobu 

splatnosti delší než Ň mEsíce, ale ne více než ř0 dní. Takto dlouhá doba splatnosti je 

poskytována zejména odbEratel]m, se kterými je udržována pravidelná spolupráce 

a u kterých má společnost vyšší jistotu úhrady získanou na základE dUívEjších 

zkušeností. Je tUeba zmínit, že ani u tEchto faktur nepUichází úhrada ve všech pUípadech 

včas (37). 

Jak již bylo uvedeno výše, podnik realizuje tržby nejen za provedené stavební 

práce, ale také za prodej stavebního materiálu. U prodeje materiálu je úhrada 

vyžadována ve vEtšinE pUípad] ihned. Pokud se jedná o prodej stálým odbEratel]m, 

zejména drobným živnostník]m a odbEry velkého objemu materiálu, poskytuje 

společnost zpravidla 14 dn] na provedení platby. Z tohoto d]vodu je počet faktur 

uvedených v první kategorii podstatnE vyšší oproti počtu ve druhé, do které spadají 

témEU výhradnE pouze faktury vydané za provedené stavební práce (37). 
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Tab. 7: Faktury vydané podle doby splatnosti (Vlastní tvorba dle ň7ě 

2013 Počet FV  Pr]mErná doba splatnosti 
Splatnost do ň0 dn] 163 Ň4 dn] 

Splatnost do 60 dn] 91 5ň dn] 

Splatnost do ř0 dn] 3 ŘŇ dn] 

Celkem  257   

2014 Počet FV  Pr]mErná doba splatnosti 
Splatnost do ň0 dn] 164 Ň6 dn] 

Splatnost do 60 dn] 97 55 dn] 

Splatnost do ř0 dn] 2 Ř7 dn] 

Celkem  263   

2015 Počet FV  Pr]mErná doba splatnosti 
Splatnost do ň0 dn] 155 ŇŇ dn] 

Splatnost do 60 dn] 86 5Ň dn] 

Splatnost do ř0 dn] 3 Ř6 dn] 

Celkem  244   

2016 Počet FV  Pr]mErná doba splatnosti 
Splatnost do ň0 dn] 159 Ňň dn] 

Splatnost do 60 dn] 92 56 dn] 

Splatnost do ř0 dn] 3 Ř5 dn] 

Celkem  254   

3.5 Úhrady faktur vydaných 

Rozbor úhrad faktur vydaných byl proveden ke dni ň1. 1Ň. Ň016, tudíž byly brány 

v úvahu pouze úhrady, které byly realizované nejpozdEji v tento den. Pokud byly 

faktury hrazeny ve splátkách, je pro účely zatUídEní do vybraných kategorií brána 

v úvahu finální úhrada. Údaje jsou v tabulce zachyceny s návazností na pUedchozí 

kapitolu tak, aby bylo zUejmé, jaké množství faktur bylo v daném roce uhrazeno a jaký 

podíl na celkovém množství uhrazených faktur tvoUí faktury vystavené v pUedchozích 

letech.  

Informace o úhradách faktur vydaných v jednotlivých letech sledovaného období 

jsou nezbytné zejména pro účel návrhu tvorby účetních opravných položek tak, aby 

bylo zachyceno reálné riziko jejich nezaplacení. Pro tyto účely byly faktury zatUídEny 

do zvolených kategorií podle počtu dn], které uplynuly od konce sjednané doby 

splatnosti do dne jejich úhrady, pokud však nebyla úhrada provedena včas.  
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Tab.: 8: Struktura úhrad FV dle počtu dn] od konce sjednané doby splatnosti (Vlastní tvorba dle ň7ě 

2013 
FV uhrazené v 

roce 2013 
Podíl na všech 

uhrazených 
Z toho FV v 

roce 2013 

Ve splatnosti 172 69,4% 153 

Do ň0 dn] po splatnosti 42 16,9% 33 

31-60 dn] po splatnosti 22 8,9% 21 

61-ř0 dn] po splatnosti 9 3,6% 8 

91-1Ř0 dn] po splatnosti 2 0,8% 2 

181 < dn] po splatnosti 1 0,4% 0 

Celkem 248 100,0% 217 

2014 FV uhrazené v 
roce 2014 

Podíl na všech 
uhrazených 

z toho FV v 
roce 2014 

Ve splatnosti 193 71,2% 174 

Do ň0 dn] po splatnosti 46 17,0% 37 

31-60 dn] po splatnosti 20 7,4% 18 

61-ř0 dn] po splatnosti 7 2,6% 6 

91-1Ř0 dn] po splatnosti 3 1,1% 3 

181 < dn] po splatnosti 2 0,7% 0 

Celkem 271 100,0% 238 

2015 FV uhrazené v 
roce 2015 

Podíl na všech 
uhrazených 

z toho FV v 
roce 2015 

Ve splatnosti 177 74,1% 158 

Do ň0 dn] po splatnosti 33 13,8% 30 

31-60 dn] po splatnosti 20 8,4% 19 

61-ř0 dn] po splatnosti 5 2,1% 5 

91-180 dn] po splatnosti 2 0,8% 2 

1Ř1 < dn] po splatnosti 2 0,8% 0 

Celkem 239 100,0% 214 

2016 
FV uhrazené v 

roce 2016 
Podíl na všech 

uhrazených 
z toho FV v 
roce 2016 

Ve splatnosti 196 77,5% 188 

Do ň0 dn] po splatnosti 41 16,2% 37 

31-60 dn] po splatnosti 9 3,6% 8 

61-ř0 dn] po splatnosti 4 1,6% 3 

91-1Ř0 dn] po splatnosti 0 0,0% 1 

181 < dn] po splatnosti 3 1,2% 0 

Celkem 253 100,0% 237 
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Bylo zjištEno, že v pr]mEru 7ň % uhrazených faktur vystavených bylo 

inkasováno pUed uplynutím doby splatnosti. PUičemž lze pozitivnE hodnotit zmEnu 

podílu včasných úhrad na celkovém počtu inkas, nebo[ došlo k nár]stu o 11,7 % oproti 

výchozímu roku. Lze tedy Uíci, že platební morálka odbEratel] se v pr]bEhu 

sledovaného období výraznE zlepšila (37).  

 

          Graf 3: Struktura počtu úhrad faktur vydaných v letech 2013 – 2016 (Vlastní tvorba dle ň7ě 

V následující tabulce jsou podrobnEji rozebrány úhrady faktur vydaných, které 

probEhly ještE pUed uplynutím doby splatnosti.  

Tab. 9: Struktura včasných úhrad FV podle doby uplynulé od vydání faktury ĚVlastní tvorba dle ň7ě 

 FV se splatností do 30 
dn] 

 FV se splatností do 60 
dn] 

 FV se splatností do ř0 
dn] 

Inkaso Počet FV Inkaso Počet FV Inkaso Počet FV 

  Do Ř dn] 87 Do 15 dn] 32 Do 15 dn] 0 

Do 15 dn] 175 Do Ň5 dn] 65 Do 50 dn] 2 

Do Ňň dn] 228 Do 45 dn] 123 Do 70 dn] 6 

Do ň0 dn] 174 Do 60 dn] 146 Do ř0 dn] 3 

  Celkem 664    Celkem 366   Celkem 11 
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Rozmezí jednotlivých kategorií bylo vybráno na základE informací o četnosti 

výskytu doby úhrad faktur vystavených získaných z interních dat společnosti. První 

zvolené rozmezí je společností považováno vždy jako nadstandardnE rychle provedená 

úhrada (37).  

U faktur vydaných se splatností do ň0 dn], které byly uhrazeny včas, byla úhrada 

pUipsána v pr]mEru po 23 dnech od vystavení. Faktury se splatností do 60 dn] byly 

inkasovány v pr]mEru do 47 dn] od data vystavení a v pr]mEru po 67 dnech byla 

pUipsána úhrada faktur, které mEly splatnost do ř0 dn]. Pr]mErná doba úhrady byla 

vypočítána jako vážený aritmetický pr]mEr, pUičemž jako váha je považována četnost 

výskytu konkrétní doby úhrady (37).  

 TémEU u všech faktur vystavených, které byly uhrazeny po splatnosti, byly 

úhrady pUipsány ve prospEch společnosti do p]l roku od uplynutí sjednané doby 

splatnosti. Pouze u Ř faktur vydaných, které byly hrazeny mezi roky Ň01ň – Ň016 došlo 

k úhradE pozdEji. Všechny zmínEné jsou uvedeny v následující tabulce, informace 

o dobE úhrady budou využity pUi návrhu tvorby ÚOP (37).        

Tab. 10: Faktury vydané hrazené po více jak p]l roce od splatnosti (Vlastní tvorba dle ň7ě 

Identifikace Splatnost Úhrada Doba od splatnosti do 
úhrady 

110031 03. 03. 2011 15. 04. 2014 36 mEsíc] 

110216 29. 11. 2011 25. 04. 2013 22 mEsíc] 
120059 31. 03. 2012 21. 05. 2014 26 mEsíc] 

130203 30. 09. 2013 03. 06. 2016 22 mEsíc] 

130234 10. 10. 2013 23. 10. 2015 24 mEsíc] 

140185 21. 08. 2014 10. 04. 2015 8 mEsíc] 

150187 15. 09. 2015 20. 05. 2016 8 mEsíc] 

150203 25. 10. 2015 20. 09. 2016 11 mEsíc] 

3.6 Pohledávky po splatnosti ke konci roku 2016 

S odkazem na teoretickou část je nutné pUipomenout, že účetní jednotka má 

zákonnou povinnost podávat vErný a poctivý obraz o své finanční a majetkové situaci, 

tak jak to Uíká zásada vErného a poctivého zobrazení. To však není jediná zásada, podle 

které by se účetní jednotka mEla Uídit. V souvislosti s pohledávkami je nezbytné zmínit 

zásadu opatrnosti, která Uíká, že majetek společnosti by se nemEl nadhodnocovat. 
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KonkrétnE to znamená, že by v ocenEní mElo být zohlednEno riziko nezaplacení 

pohledávky. ZmínEnému účetní jednotka dostojí právE tvorbou opravných položek. 

Jelikož společnost k žádné z následujících pohledávek nikdy účetní ani zákonnou 

opravnou položku nevytvoUila, i pUestože byla k jejich tvorbE podle ZoR oprávnEna, je 

nutné konstatovat, že právE tím dochází k porušení tEchto zásad.  

U všech pohledávek společnost nejprve pUikročí k telefonickému avízu a poté 

zpravidla dojde ke sjednání splátkového kalendáUe na základE individuální domluvy. 

I pUes jeho sjednání se bohužel vždy nepodaUí pohledávku zinkasovat. NEkteré 

odbEratele se již nikdy nepodaUilo zkontaktovat a pohledávky z]stávají neuhrazeny (37). 

V následující tabulce jsou shrnuty pohledávky po splatnosti, které společnost 

eviduje jako neuhrazené k 31. 12. 2016. U tEchto pohledávek bude zvažována tvorba 

opravných položek, tak jak to umožOuje ZoR. ZjištEné bude využito pUi návrhu 

optimalizace danE z pUíjm] za rok Ň016 (37). 

Tab. 7: Neuhrazené faktury vydané ke konci roku Ň016 (Vlastní tvorba dle ň7ě 

Identifikace Splatnost 
Počet mEsíc] 
po splatnosti 

Nominální 
hodnota 

Možnost 
tvorby ZOP 

Maximální 
výše ZOP 

110235 15. 12. 2011 60 7Ř 500 Kč ne 
 120146 30. 09. 2012 51 1ň 750 Kč ne 
 130178 31. 08. 2013 40 Řň 500 Kč ne 
 140075 31. 03. 2014 33 Ř7 ň50 Kč § Řa ZoR 43 675 Kč 

140276 15. 11. 2014 25 Ňň 460 Kč § Řc ZoR Ňň 460 Kč 

150042 25. 02. 2015 22 156 400 Kč § Řa ZoR 7Ř Ň00 Kč 

160156 15. 06. 2016 6 Ňň6 000 Kč ne 
 160234 01. 11. 2016 2 ň7Ř 500 Kč ne 
 

Tvorba opravných položek k následujícím tUem uvedeným pohledávkám podle 

§ Řa ZoR se posuzuje podle pravidel pro pohledávky splatné do ň1. 12. 2013. Z toho 

vyplývá následující: 
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 Faktura vydaná č. 110235 

Tato pohledávka vznikla za fyzickou osobou nepodnikatelem z titulu provedení 

stavebních prací na rodinném domE. Pohledávka mEla splatnost k 15. 12. 2011 a na 

základE individuální dohody došlo ke sjednání splátkového kalendáUe, i pUesto však celá 

její rozvahová hodnota z]stala doposud neuhrazená (37). 

 Již ke konci roku Ň01Ň bylo možné vytvoUit k této pohledávce ZOP až do výše 

20 % její neuhrazené rozvahové hodnoty, jelikož od lh]ty splatnosti uplynulo více než 

6 mEsíc]. Ke konci roku 2016 již uplynulo 5 let od konce doby splatnosti a pohledávka 

je nyní promlčena, z tohoto d]vodu není možné, zvažovat tvorbu ZOP k této 

pohledávce (37). 

 Faktura vydaná č. 120146 

Tato faktura byla vydána z titulu prodeje stavebního materiálu a byla sjednána 

splatnost k 30. 9. Ň01Ň. StejnE jako v pUípadE první uvedené pohledávky i tato je ke 

konci roku Ň016 promlčena a není tedy možné vytvoUit ZOP (37).  

Podmínky tvorby ZOP podle § Řa byly splnEny k 31. 12. 2013. Jelikož od konce 

doby splatnosti uplynulo více než 6 mEsíc], byla účetní jednotka oprávnEna k tvorbE 

ZOP až do výše Ň0 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky (37).  

Další možnost, kterou mohla účetní jednotka zvážit, byla tvorba ZOP podle 

§ 8c. Jelikož byla za tímto dlužníkem evidována pouze tato pohledávka a její rozvahová 

hodnota nepUesáhla stanovenou hranici ň0 000 Kč a ke konci roku Ň01ň uplynulo více 

jak 1Ň mEsíc] od konce doby splatnosti, mohla na základE splnEní tEchto zákonných 

podmínek vytvoUit ZOP až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 

za pUedpokladu, že by nevyužila první uvedený zp]sob (37). 

 Faktura vydaná č. 13017Ř 

Tato pohledávka vznikla z titulu provedených stavebních prací a splatnost byla 

stanovena k 31. 8. 2013. Ani u této pohledávky není účetní jednotka oprávnEna vytvoUit 

ZOP k 31. 12. 2016 z d]vodu jejího promlčení. ZOP mohla účetní jednotka vytvoUit již 

k 31. 12. Ň014 a to podle § Řa ZoR až do výše Ň0 % neuhrazené rozvahové hodnoty 

pohledávky, jelikož od konce doby splatnosti uplynulo více než 6 mEsíc] (37). 
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U následujících pohledávek, ke kterým bude zvažována tvorba ZOP podle 

§ 8a ZoR se vychází z pravidel tvorby pro pohledávky splatné po 1. 1. 2014. 

 Faktura vydaná č. 140075 

Pohledávka vzniklá na základE této faktury je evidována za drobným 

živnostníkem z titulu prodeje stavebního materiálu. Doba splatnosti uplynula dne 

31. 3. 2014 a ke konci roku 2016 nebyla tato pohledávka uhrazena. ZOP byla účetní 

jednotka oprávnEna vytvoUit již ke konci roku Ň015 a to podle § Řa ZoR v maximální 

výši 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. Jelikož nebyla ZOP uplatnEna 

v roce Ň015 je společnost oprávnEna v roce 2016 k vytvoUení ZOP až do výše 

50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, jelikož ke konci roku Ň016 uplynulo 

více jak 18 mEsíc] od konce doby splatnosti (37). 

 Faktura vydaná č. 140276 

Tato pohledávka vznikla za fyzickou osobou nepodnikatelem z titulu prodeje 

stavebního materiálu. Faktura mEla splatnost 15. 11. 2014 a doposud se nepodaUilo 

odbEratele zkontaktovat, faktura tak z]stává stále neuhrazená. PodobnE jako v pUípadE 

pUedchozí uvedené pohledávky, byla společnost oprávnEna k tvorbE ZOP již ke konci 

roku 2015, konkrétnE podle § Řc ZoR a to až do výše 100 % neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky, jelikož se jedná o jedinou pohledávku za tímto dlužníkem, její 

rozvahová hodnota je nižší než ň0 000 Kč a od konce doby splatnosti uplynulo více než 

1Ň mEsíc]. OP však nebyla uplatnEna. Od kvEtna roku Ň016 vzniká nárok na tvorbu 

ZOP i podle § Řa ZoR, nebo[ je v tomto mEsíci splnEn požadovaný časový test pro 

tvorbu ZOP do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky (37).    

 Faktura vydaná č. 150042 

Pohledávka vznikla z titulu provedení stavebních oprav kanceláUí se splatností 

k 25. 2. 2016. Pohledávka z]stává stále neuhrazená a pravdEpodobnE již nikdy uhrazená 

nebude. K 31. 12. 2016 uplynulo od konce sjednané doby splatnosti více jak ŇŇ mEsíc] 

a na základE toho je společnost oprávnEna k tvorbE ZOP podle § Řa ZoR až do výše 

50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky (37). 
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 Faktura vydaná č. 160156 

Pohledávka je evidována za dlužníkem, fyzickou osobou z titulu provedení 

stavební rekonstrukce bytu. Splatnost faktury vydané byla v červnu roku Ň016 a lze 

pUedpokládat, že dojde k alespoO částečné úhradE této faktury, nebo[ dlužník aktivnE 

jedná se společností o sjednání splátkového kalendáUe. Ke konci roku 2016 uplynulo 

6 mEsíc] od konce doby splatnosti, tudíž není možné vytvoUit k této pohledávce žádnou 

ZOP nebo[ nebyl splnEn časový test 1Ř mEsíc]. Pokud by pohledávka setrvala 

neuhrazená i ke konci roku Ň017, společnost by byla oprávnEna k tvorbE ZOP podle 

§ Řa ZoR do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky (37). 

 Faktura vydaná č. 160234 

Tato faktura byla vydaná na provedené stavební práce a byla k ní stanovena 

splatnost k 1. 11. 2016. Pohledávka je evidována na účtu ň11Ňň0 Ěs odkazem na 

kapitolu 3.2 a 3.6, s. 41, 48ě, jedná se tedy o stálého odbEratele, u kterého společnost 

pUedpokládá vyšší pravdEpodobnost úhrady a pUistupuje k tEmto pohledávkám ponEkud 

benevolentnEji, ale ještE pUed koncem roku bylo provedeno telefonické avízo platby, 

i pUesto však úhrada nebyla realizována. V souvislosti s krátkou dobou, která uplynula 

od konce doby splatnosti, není možné vytvoUit k této pohledávce ZOP ke konci roku 

2016. Pokud by pohledávka z]stala i nadále neuhrazená, časový test by byl splnEn až 

v roce Ň01Ř, proto by nebylo možné zvažovat tvorbu ZOP ani v následujícím roce (37). 

3.7 Systém zajištEní pohledávek 

Ke každé zakázce, kterou Stavby, s. r. o. získají, sepíší písemnou smlouvu o dílo 

nehledE na to, jestli se jedná o stávající klienty nebo nové. Pro zajištEní svých 

pohledávek však nevyužívá nikterak rozsáhlý a propracovaný systém zajištEní. Ze všech 

možných zp]sob] zajištEní je využívána pouze smluvní záloha. Bohužel ani ta není 

využívána vždy. Pokud se jedná o menší zakázku, jejíž pUedpokládaná kupní cena je na 

základE rozpočtu stanovena do 100 000 Kč, není od klienta vyžadována žádná finanční 

záloha. V ostatních pUípadech je obvykle vyžadována finanční záloha ve výši 

10 % z rozpočtové kupní ceny (37). 
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4 VLůSTNÍ NÁVRH TEŠENÍ 

Tato kapitola je zamEUena na výpočet daOové povinnosti vybraného 

podnikatelského subjektu v  roce 2016 s akcentem kladeným na využití opravných 

položek k pohledávkám pUi daOové optimalizaci. Návrh na možné kroky vedoucí 

k daOové optimalizaci vychází z rozboru pohledávek z obchodních vztah], které 

společnost evidovala ve sledovaném období. Dále z rozboru opravných položek, které je 

možné k tEmto pohledávkám tvoUit v souladu se zákonem o daních z pUíjm].  

Sekundárním cílem této práce je navrhnout možné zp]soby zajištEní pohledávek, 

zUetel tedy bude vEnován i výbEru možných nástroj] zajištEní. 

4.1 Stanovení základu danE 

S odkazem na teoretickou část, je nutné pUipomenout, že pro účely stanovení 

základu danE se vychází z výsledku hospodaUení. Účetní výsledek hospodaUení je možné 

zjistit z účetních výkaz], konkrétnE z výkazu zisku a ztráty. V roce Ň016 společnost 

generovala VH ve výši 1 333 000 Kč (37). 

Tab. 12: Transformace VH za zdaOovací období Ň016 na základ danE (Vlastní tvorba dle 37) 

  Výsledek hospodaUení z provozní činnosti 1 ňňŘ 000 Kč 

  Výsledek hospodaUení z finanční činnosti     -5 000 Kč 

  Výsledek hospodaUení pUed zdanEním 1 333 000 Kč 

  Položky zvyšující základ danE   10Ř 61ř Kč 

  Položky snižující základ danE          0 Kč 

  Základ danE 1 441 61ř Kč 

Výsledek hospodaUení zjištEný rozdílem mezi výnosy a náklady je výsledkem 

účetním nikoli daOovým, je proto nezbytné ho upravit o hodnotu daOovE neúčinných 

náklad] a výnos].  

1. Účet 513 – Náklady na reprezentaci 

Na tomto účtu jsou evidovány zejména náklady na stravování pana jednatele 

popUípadE obchodních partner]. Dále je zde zachycena hodnota náklad] vynaložených 
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na poUádání vánočního večírku, který společnost pravidelnE poUádá ke konci 

kalendáUního roku (37).  

Celková výše evidovaných náklad] činí: 42 174 Kč 

2. Účet 52Ř – Ostatní sociální náklady 

Zde je účtována hodnota daOovE neuznatelné části stravného, na které 

zamEstnavatel pUispívá svým zamEstnanc]m ve formE stravenek. Jelikož 

je zamEstnanc]m proplácena hodnota stravenky v 100% výši, je nezbytné zaúčtovat 

45 % hodnoty stravenky jako daOovE neuznatelný náklad (37). 

Celková výše evidovaných náklad] činí: 4ř 745 Kč 

3. Účet 543 – Dary 

V pr]bEhu roku byl poskytnut dvakrát dar mateUské škole. V obou pUípadech 

se jednalo o částku 5 000 Kč (37). 

 Celková výše evidovaných náklad] činí: 10 000 Kč 

4. Účet 54ř - Manka a škody 

V mEsíci Uíjnu došlo k znehodnocení materiálu zamEstnancem a vznikla škoda ve 

výši 6 700 Kč. Tato škoda nebyla zamEstnanci pUedepsána k úhradE. Není tedy 

považována za daOovE účinnou (37). 

Celková výše evidovaných náklad] činí: 6 700 Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku jsou účtovány ve výši odpovídající daOovým 

odpis]m dle zákona o daních z pUíjm]. Z toho plyne, že výsledek hospodaUení se z titulu 

rozdílu mezi účetními a daOovými odpisy neupravuje (37).  

Dále je tUeba zmínit, že nejsou evidovány žádné závazky za zdravotními 

pojiš[ovnami a správou sociálního zabezpečení, které by vEcnE a časovE souvisely 

s rokem 2016, tzn., že veškeré sociální a zdravotní pojištEní za rok 2016 bylo uhrazeno 

UádnE a včas, tedy v plné výši a do konce ledna Ň017 (37). 
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4.2 Výpočet danE 

V souladu se zákonem o daních z pUíjm] by si poplatník mohl snížit obecný 

základ danE o odčitatelné položky podle § ň4 ĚnapUíklad ztrátu z minulých letě, žádné 

však neeviduje. Dále je tUeba vzít v úvahu poskytnutý dar mateUské škole, o jehož 

hodnotu byl nejprve HV navýšen a po splnEní zákonem stanovených podmínek, ty jsou 

vymezeny v § 20 odst. 8 zákona o daních z pUíjm], m]že být hodnota daru odečtena. 

Dar splOuje podmínky účelového využití a také podmínku na jeho celkovou výši, která 

musí být minimálnE Ň 000 Kč. Hodnota daru m]že být odečtena až po provedených 

úpravách podle § ň4 zákona o daních z pUíjm] do maximální výše 10 % takto 

upraveného ZD. Po odečtení hodnoty dar] je nutné ZD zaokrouhlit na celé tisíce dol] 

a vyčíslit 19% daO z pUíjm]. Jelikož společnost nezamEstnává osoby se zdravotním 

postižením, nem]že si uplatnit žádné slevy na dani. 

Tab. 13: Stanovení daOové povinnosti za rok Ň016 ĚVlastní tvorba dle 37) 

  Obecný ZD 1 441 61ř Kč 

- Odčitatelné položky 0 Kč 

= Základ danE snížený o odčitatelné položky 1 441 61ř Kč 

- Dar  10 000 Kč 

= Základ danE snížený 1 431 61ř Kč 

  Základ danE zaokrouhlený 1 431 000 Kč 

x Sazba danE z pUíjm] 19% 

= DaOová povinnost 271 890 Kč 

- Slevy na dani 0 Kč 

- Zaplacené zálohy na daO 1ŘŘ Ř60 Kč 

=   Nedoplatek danE 83 030 Kč 

4.3 Návrh daOové optimalizace 

Z rozboru pohledávek sledovaného období vyplývá, že daOový subjekt ke konci 

roku Ň016 eviduje neuhrazené pohledávky, ke kterým lze dle zákona o rezervách 

v souladu se zákonem o daních z pUíjm] vytvoUit zákonné opravné položky a jelikož 

nebyly žádné OP vytvoUeny, vzniká tak prostor pro vytvoUení návrhu optimalizace danE 

prostUednictvím jejich tvorby. V následující tabulce jsou uvedeny ty pohledávky, ke 

kterým je možné vytvoUit ZOP (37). 
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 Tab. 14: Pohledávky po splatnosti, ke kterým lze vytvoUit ZOP ĚVlastní tvorba dle ň7ě 

Identifikace Splatnost Nominální hodnota 
pohledávky 

Možnost 
tvorby OP 

Maximální 
výše ZOP 

140075 31. 03. 2014 Ř7 ň50 Kč § Řa ZoR 43 675 Kč 

140276 15. 11. 2014 Ňň 460 Kč § Řc ZoR Ňň 460 Kč 

150042 25. 02. 2015 156 400 Kč § Řa ZoR 7Ř Ň00 Kč 

K pohledávce vzniklé na základE faktury vydané číslo 140075 lze vytvoUit ZOP 

až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty podle § Řa ZoR, jelikož od konce doby 

splatnosti uplynulo více než 1Ř mEsíc] a OP k ní doposud nebyla vytvoUena.  

U druhé uvedené pohledávky lze vytvoUit opravnou položku podle pravidel 

stanovených v § Řa ZoR, ten umožOuje vytvoUit ZOP až do výše 50 % rozvahové 

hodnoty pohledávky. V úvahu lze vzít i druhou možnost, kterou ZoR umožOuje, 

konkrétnE se jedná o tvorbu ZOP podle § Řc, nebo[ se jedná o tzv. malou pohledávku 

s rozvahovou hodnotou do ň0 000 Kč a není za tímto dlužníkem evidována jiná 

pohledávka. Podle tohoto ustanovení je subjekt oprávnEn vytvoUit ZOP do výše 

100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. Pro naplnEní cíle daOové 

optimalizace byl zvolen druhý uvedený zp]sob tvorby, jelikož poplatníkovi pUináší 

vyšší úsporu na dani.  

K poslední uvedené pohledávce je opEt možné vytvoUit ZOP až do výše 

50 % neuhrazené rozvahové hodnoty, jelikož od konce doby splatnosti uplynulo více 

než 1Ř mEsíc]. 

Celkem lze vytvoUit ZOP ve výši 145 335 Kč. 

4.4 Výpočet daOové povinnosti s uplatnEním ZOP 

Pokud by subjekt pUistoupil k tvorbE ZOP, zaúčtoval by jejich hodnotu na účet 

558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti, tím by 

došlo ke zvýšení hodnoty náklad] o 145 ňň5 Kč. V následující tabulce je proveden 

výpočet daOové povinnosti s uplatnEním zákonných opravných položek k pohledávkám. 
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Tab. 15: DaOová povinnost po optimalizaci danE ĚVlastní tvorba dle ň7ě 

  Účetní výsledek hospodaUení 1 187 665 Kč 

+ Položky zvyšující HV  10Ř 61ř Kč 

- Položky snižující HV 0 Kč 

  Obecný ZD 1 296 284 Kč 

- Odčitatelné položky 0 Kč 

= Základ danE snížený o odčitatelné položky 1 296 284 Kč 

- Dar  10 000 Kč 

= Základ danE snížený 1 286 284 Kč 

  Základ danE zaokrouhlený 1 286 000 Kč 

x Sazba danE z pUíjm] 19 % 

= DaOová povinnost 244 340 Kč 

- Slevy na dani 0 Kč 

- Zaplacené zálohy na daO 1ŘŘ Ř60 Kč 

=    Nedoplatek danE 55 480 Kč 

Po zahrnutí výše zákonných opravných položek do základu danE vychází 

výsledná daOová povinnost Ň44 ň40 Kč, což je o Ň7 550 Kč ménE oproti skutečné 

daOové povinnosti.  

Tab. 16: Rozdíl výše daOové povinnosti pUed a po optimalizaci ĚVlastní tvorbaě 

Skutečná daOová povinnost 271 890 Kč 

Optimalizovaná daOová povinnost 244 340 Kč 

Rozdíl 27 550 Kč 

4.5 Návrh tvorby účetních opravných položek 

Jak již bylo zmínEno, účetnictví by mElo zachycovat vErný a poctivý obraz 

o majetku a finanční situaci účetní jednotky. Jelikož ve sledovaném období nebyla 

vytvoUena žádná opravná položka k pohledávkám, není pUedmEt účetnictví společnosti 

takto zobrazen. Opravné položky by mEly vyjádUit snížení hodnoty pohledávek 

z d]vodu existence rizika jejího nezaplacení, jelikož opravné položky nebyly vytvoUeny, 

pohledávky jsou v d]sledku toho vykazovány v nadhodnoceném stavu. 

Účetní opravné položky by mEly být tvoUeny v závislosti na dobE, která uplynula 

od konce sjednané doby splatnosti. Pro tyto účely byl proveden rozbor faktur vydaných 
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a jejich úhrad Ěviz analytická částě, a pro návrh výše opravných položek bude 

vycházeno ze zjištEných informací. 

Tab. 17: Faktury vydané více jak 6 mEsíc] po splatnosti (Vlastní tvorba dle 37) 

V tabulce jsou uvedeny počty faktur vydaných, které byly v pr]bEhu sledovaného 

období uhrazeny více jak 6 mEsíc] po splatnosti a dále faktury, u kterých uplynulo více 

jak 6 mEsíc] od konce doby splatnosti a jsou evidované jako neuhrazené. Z výsledk] je 

zUejmé, že 100 % vystavených faktur, které jsou po splatnosti více jak 36 mEsíc], 

z]stává stále neuhrazené. Z toho d]vodu lze doporučit, aby byla vytvoUena účetní 

opravná položka ve výši 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky ke každé 

pohledávce, u které doba uplynulá od konce sjednané doby splatnosti pUekročí 

36 mEsíc], jelikož pUedpoklad úhrady je nulový.  

Dále lze na základE výpočt] odvodit zhruba 50 % riziko nezaplacení pohledávky, 

která je 24 – 36 mEsíc] po splatnosti. V souladu s touto skutečností je vhodné vytváUet 

účetní opravnou položku ve výši 50 % ke každé pohledávce, u které doba uplynulá 

od platnosti pUekročí Ň4 mEsíc].  

PravdEpodobnost úhrady faktury, která je ménE než Ň4 mEsíc] po splatnosti, 

je pUibližnE 75 %, neboli existuje 25 % riziko nezaplacení pohledávky, a proto 

by společnost mEla k tEmto pohledávkám vytváUet účetní opravnou položku ve výši 

25 % neuhrazené rozvahové hodnoty. 

U vEtšiny všech faktur vydaných, u kterých neprobEhlo inkaso včas, byla úhrada 

provedena do 1Ř0 dní od data splatnosti. KonkrétnE tyto faktury tvoUí ř4,07 % podíl na 

všech fakturách uhrazených až po stanovené dobE splatnosti. ZmínEné je znázornEno 

v následujícím grafu.  

Počet mEsíc] po 
splatnosti Počet FV 

Počet faktur Podíl neuhrazených 
faktur na celkovém 

počtu faktur uhrazené neuhrazené 

 Od 6 - Ň4 mEsíc] 8 6 2 25,00% 

 Do ň6 mEsíc] 4 2 2 50,00% 

 Nad ň6 mEsíc] 3 0 3 100,00% 
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Graf 4: Procentuální vyjádUení počtu pozdE pUipsaných úhrad podle doby, která uplynula od konce doby 
splatnosti ĚVlastní tvorba dle 37) 

Je tedy relativnE vysoká pravdEpodobnost, že bude pohledávka uhrazena do p]l 

roku od uplynutí konce doby splatnosti. Z tohoto d]vodu lze doporučit, aby se účetní 

opravná položka ve výši Ň5 % tvoUila od chvíle, kdy bude faktura vydaná déle než 

6 mEsíc] po splatnosti neuhrazená. 

Z návrh] vyplývá, že ke konci rozvahového dne by účetní jednotka tvoUila účetní 

opravné položky k neuhrazeným pohledávkám, od jejichž sjednané doby splatnosti 

uplynulo více než: 

a) 6 mEsíc] – Ň4 mEsíc], opravnou položku ve výši Ň5 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty, 

b) 24 – ň6 mEsíc], opravnou položku ve výši 50 % neuhrazené rozvahové 

hodnoty, 

c) více než ň6 mEsíc], opravnou položku ve výši 100 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty. 

Za pUedpokladu, že by byly aplikovány zmínEné návrhy, by byly k 31. 12. 2016 

vytvoUeny účetní opravné položky v následující výši:  
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Tab. 18: Tvorba účetních opravných položek k pohledávkám k 31. 12. 2016 (Vlastní tvorba dle ň7ě 

Identifikace 
Počet mEsíc] po 

splatnosti 
Nominální 

hodnota 
Účetní opravná 

položka 

110235 60 7Ř 500 Kč 7Ř 500 Kč 

120146 51 1ň 750 Kč 1ň 750 Kč 

130178 40 Řň 500 Kč Řň 500 Kč 

140075 33 Ř7 ň50 Kč 4ň 675 Kč 

140276 25 Ňň 460 Kč 11 7ň0 Kč 

150042 22 156 400 Kč ňř 100 Kč 

160156 6 Ňň6 000 Kč 5ř 000 Kč 

160234 2 ň7Ř 500 Kč 0 Kč 

Pro tvorbu účetních opravných položek by byly využity účty 55ř - Tvorba 

a zúčtování opravných položek v provozní činnosti souvztažnE s účtem ňř1.100 -

 Opravná položka k pohledávkám. Celkem by bylo zaúčtováno 234 750 Kč z toho: 

 175 750 Kč pUipadá na opravné položky vytvoUené ve výši 100 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávky, 

 opravné položky vytvoUené ve výši 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty 

pohledávky by nebyly žádné, 

 opravné položky ve výši Ň5 %, by byly vytvoUeny v konkrétní výši 5ř 000 Kč. 

Pro zaúčtování tvorby zákonných opravných položek by byl využit účet 558 - 

Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti souvztažnE 

s účtem ňř1.Ň00 - Opravná položka k pohledávkám. Hodnota zákonných opravných 

položek vyčíslená podle pravidel ZoR je 145 ňň5 Kč. 

Tab. 19: Rozdíl hodnoty ÚOP a ZOP ĚVlastní tvorbaě 

Hodnota účetních opravných položek Ňň4 750 Kč 

Hodnota zákonných opravných položek 145 ňň5 Kč 

Opravné položky celkem 3Ř0 0Ř5 Kč 

PUi transformaci účetního výsledku hospodaUení na základ danE je nezbytné 

očistit HV o rozdíl mezi účetními a zákonnými OP. Výpočet daOové povinnosti je 

následující: 
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Tab. 20: ÚOP a jejich vliv na výpočet daOové povinnosti ĚVlastní tvorba dle ň7ě 

  Účetní výsledek hospodaUení 952 915 Kč 

+ Položky zvyšující HV  34ň ň6ř Kč 

- Položky snižující HV 0 Kč 

  Obecný ZD 1 296 284 Kč 

- Odčitatelné položky 0 Kč 

= Základ danE snížený o odčitatelné položky 1 296 284 Kč 

- Dar  10 000 Kč 

= Základ danE snížený 1 286 284 Kč 

  Základ danE zaokrouhlený 1 286 000 Kč 

x Sazba danE z pUíjm] 19 % 

= DaOová povinnost 244 340 Kč 

- Slevy na dani 0 Kč 

- Zaplacené zálohy na daO 1ŘŘ Ř60 Kč 

=   Nedoplatek danE 55 480 Kč 

VytvoUené opravné položky se v rozvaze nevykazují ve zvláštní položce. Jelikož 

se jedná o úpravu hodnoty pohledávek, zanese se jejich hodnota do sloupečku 

„Korekce“ k pUíslušným položkám rozvahy náležejících jednotlivým druh]m 

pohledávek. Ve výkazu zisku a ztráty se jejich hodnota promítne v položce „ZmEna 

stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti“. 

Tab. Ň1: Opravné položky ve výkazech (Vlastní tvorbaě 

Položka rozvahy Brutto Korekce Netto 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních 
vztah] 

1 057 460 Kč ňŘ0 0Ř5 Kč 677 ň75 Kč 

Položka výkazu zisku a ztráty   

G. ZmEna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti ňŘ0 0Ř5 Kč 
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4.6 ZajištEní pohledávek 

S problematickými pohledávkami a to nejen s tEmi nedobytnými, ale i s tEmi, 

které jsou hrazené po splatnosti, vzniká společnosti Uada potíží spojených s nedostatkem 

finančních prostUedk]. V první UadE jsou to vynaložené náklady, které z]stanou 

nepokryté a dále jsou to danE, které musejí být odvedeny bez ohledu na to, jestli 

se realizovaná tržba stane pUíjmem. Jedná se zejména o daO z pUíjm], ale také o DPH. 

PUi zvýšeném objemu tEchto pohledávek musí společnost čelit problému se 

vznikající vlastní platební neschopností, která pro společnost znamená neschopnost 

dostát svým závazk]m v]či dodavatel]m, zamEstnanc]m a dalším institucím. Tento 

problém je nutné Uešit získáním dodatečných zdroj] financování, nejčastEji se m]že 

jednat o krátkodobé provozní úvEry nebo kontokorentní úvEry, které společnost dále 

zatEžují, jelikož jejich získání pUedstavuje vznik dodatečných náklad] v podobE úrok] 

hrazených bance. Společnost by se proto mEla zamEUit na motivaci odbEratel] 

k dUívEjším úhradám. 

U podaných návrh] je nutné posoudit konkurenceschopnost jednotlivých institut] 

zajištEní v praxi. Z tohoto d]vodu bylo provedeno dotazování blízkých konkurent] 

společnosti, kterým byly položeny dvE otázky s cílem zjistit, jestli konkurenční 

společnosti a drobní živnostníci nabízejí svým odbEratel]m skonto za brzkou platbu 

a dále byla zjiš[ována obvyklá výše požadované zálohové platby. Celkem bylo 

dotázáno 10 subjekt]. Jednalo se zejména o drobné živnostníky, z nichž nejbližším 

konkurentem společnosti je 7. subjekt uvedený v následující tabulce. 

Tab. 22: Výsledky dotazování ĚVlastní tvorbaě  

Respondent Výše záloh Využití skonta 
1 x Ne 
2 10% Ano 
3 x Ne 
4 15% Ne 
5 25% Ne 
6 10% Ne 
7 15%, 5% Ano 
8 x Ne 
9 20 Ne 

10 25% Ne 
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4.6.1 Skonto 

Jedním z možných zp]sob] jak zmínEného dosáhnout je využívat skonto 

za včasnou platbu. Nejenže by společnost motivovala své odbEratele k dUívEjší platbE, 

ale také by zvýšila vlastní konkurenceschopnost, nebo[ Ř z 10 oslovených společností 

a živnostník] p]sobících ve stavebnictví v blízkém okolí společnosti neposkytuje svým 

odbEratel]m skonto za včasnou úhradu.  

Návrh systému skonta je následující: do smlouvy respektive ve faktuUe by 

společnost uvedla informaci o podmínce získání skonta. Pokud by byla platba 

provedena do 7 dn] u faktur se splatností 30 dn] a více, vznikl by odbErateli nárok na 

skonto ve výši 0,5 %. U faktur se splatností 60 - ř0 dn] by odbErateli vznikl nárok na 

skonto ve výši 1 % v pUípadE, bude-li platba provedena do 15 dn] od fakturace. Skonto 

by bylo realizováno formou opravného daOového dokladu, který by byl vystaven po 

obdržení úhrady. Pro odbEratele tedy vzniká možnost získání dodatečné slevy na 

odebrané zboží či provedené stavební práce, uvedená podmínka by však pro odbEratele 

nepUedstavovala dodatečné povinnosti ke splnEní. PUi stanovení rozhodných hranic je 

vycházeno z informací v kapitole 3.7 Rozbor úhrad FV (s. 52). Je nutné pUipomenout, 

že společnost považuje u faktur vydaných se splatností do ň0 dn] úhradu pUipsanou do 

8 dn] od vystavení faktury jako za nadstandardnE rychle provedenou a u faktur se 

splatností do 60 nebo ř0 dn] považuje platbu do 15 dn] od data vystavení za 

nadstandardnE rychle provedenou a lze tedy pUedpokládat ochotu společnosti 

poskytnout odbErateli skonto, pokud bude platba pUipsána v uvedených termínech. 

Poskytnuté skonto pUedstavuje pro společnost dodatečné náklady a je nezbytné 

výši skonta porovnat s výší náklad], které by společnosti vznikly v pUípadE nutnosti 

získání dodatečných zdroj] financování (45, s. 62).  
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Jako dodatečný zdroj financování byl zvolen provozní úvEr od Air Bank, která 

nabízí úvEr s roční procentuální sazbou náklad] ve výši Ř,Ň % Ě44). Z výpočtu je patrné, 

že pro společnost bude výhodnEjší poskytnout odbErateli skonto ve výši 

0,5 % respektive 1 % z hodnoty pohledávky oproti čerpání úvEru, jelikož náklady 

spojené s čerpáním úvEru pUevýší náklady spojené s poskytnutím skonta. 

4.6.2 Smluvní pokuta 

Dalším zp]sobem jak dlužníka motivovat k včasnému splnEní dluhu, m]že být 

sjednání smluvní pokuty za porušení povinností, kterou včasná úhrada je. Skonto je 

vnímáno jako pozitivní motiv, pUičemž smluvní pokuta je vnímána jako postih. Smluvní 

pokuta musí být upravena ve smlouvE, nestačí pouze zmínka na faktuUe, z tohoto 

d]vodu by mEla společnost zahrnout do smlouvy o dílo, kterou s odbErateli uzavírá, 

i zmínku o výši smluvní pokuty za pozdE provedenou platbu a to následovnE: 

  „V pUípadE prodlení dlužníka s úhradou dluhu se dlužník zavazuje zaplatit 

vEUiteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % dennE z dlužné částky za každý den 

prodlení mezi 14 - 30 dny po splatnosti.“ 

 „V pUípadE prodlení dlužníka s úhradou dluhu se dlužník zavazuje zaplatit 

vEUiteli smluvní pokutu ve výši 0,0Ň % dennE z dlužné částky za každý den 

prodlení více jak ň0 dn] po splatnosti.“ 

Smluvní pokuta by mEla být stanovena v „pUimEUené“ výši, neboli mEla by být 

v souladu s dobrými mravy. Výše smluvní pokuty však není zákonem nijak zastoupena 

a proto je nezbytné stanovit výši smluvní pokuty v souladu s judikaturou. PUičemž 

rozhodovací praxe Nejvyššího soudu se v pUípadE Uešení úmErné výše smluvní pokuty 

pomErnE ustálila a ujednání o smluvní pokutE ve výši 1 % dennE z dlužné částky je 

zpravidla považováno za jednání v rozporu s dobrými mravy (Rozsudky Nejvyššího 

soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. Zn 33 Cdo 3123/2010; ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 33 Odo 

438/2005; ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2248/2009; ze dne 14. 10. 2009, sp. zn. 

31 Cdo 2707/2007). PUi posuzování je však brána v úvahu nejen výše smluvní pokuty, 

ale také výše takto zajiš[ované pohledávky a okolnosti sjednání smluvní pokuty. 

Zejména opakující se porušování smluvních povinností ĚRozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 31. 08. 2010, sp. zn. 33 Cdo 3368/2008). Navrhovanou výši smluvní pokuty lze na 
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základE rozsudk] Nejvyššího soudu ze dne 24. 07. 2007, sp. zn. 32 Odo 1299/2006 a ze 

dne 19.04.201, sp. zn. 32 Cdo 529/2011 považovat za pUimEUenou a v souladu s dobrými 

mravy. 

4.6.3  Zálohy 

Tento zp]sob zajištEní pohledávek je považován za jeden z nejúčinnEjších, 

jelikož částečnE zajistí pokrytí vynaložených náklad]. Stavby, s. r. o. požadují zaplacení 

zálohových plateb u zakázek, u kterých je rozpočtová cena vyšší než 100 000 Kč 

v obvyklé výši 10 %. Z d]vodu vysokého podílu pohledávek po splatnosti, jejichž 

rozvahová hodnota nepUesáhla hranici 100 000 Kč, na celkovém počtu pohledávek po 

splatnosti, které jsou evidovány k rozvahovému dni v jednotlivých letech sledovaného 

období mezi roky 2013 - 2016, by společnost mEla zvážit snížení rozhodné hranice 

a častEjší vyžadování zálohové platby. U významných zakázek, jejichž cena stanovená 

na základE rozpočtu pUevýší částku 500 000 Kč, je vhodné zvážit zvýšení procenta 

vyžadované zálohy. 

 

Graf 5: Podíl ménE významných pohledávek po splatnosti na celkovém množství pohledávek po 
splatnosti ke konci roku 2016 (Vlastní tvorba dle ň7ě 

Výpočty v následující tabulce vycházejí z pUedpokladu, že rozhodná hranice je na 

úrovni 50 000 Kč. Pro účely znázornEní je nutné pUipomenout, že ani jedna z uvedených 

pohledávek nebyla ke konci roku Ň016 uhrazena.  
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     Tab. Ňň: Výše záloh ĚVlastní tvorbaě 

Identifikace FV Částka 10 % záloha 
110235 7Ř 500 Kč 7 Ř50 Kč 

120146 1ň 750 Kč 0 Kč 

130178 Řň 500 Kč Ř ň50 Kč 

140075 Ř7 ň50 Kč Ř 7ň5 Kč 

140276 Ňň 460 Kč 0 Kč 

Pokud by si společnost vyžádala nejprve zaplacení zálohové platby a za 

pUedpokladu jejího zaplacení a následného provedení plnEní by celková hodnota tEchto 

neuhrazených pohledávek byla o Ň4 řň5 Kč nižší. Vyžádání zálohové platby však m]že 

nEkteré zákazníky odradit, proto je nutné do zmínEných úvah zahrnout i vnEjší faktory. 

Pro tyto účely bylo provedeno dotazování pUímých konkurent] společnosti. OpEt 

se jednalo o 10 subjekt], z nichž 3 nevyžadují zaplacení zálohové platby témEU v]bec, 

pokud se nejedná o významnEjší zakázku, ale nemají nijak stanovený pevný režim. 

U dalších dvou respondent] bylo zjištEno, že požadují zálohu zpravidla ve výši zhruba 

jedné čtvrtiny kalkulovaných náklad] na materiál. Zbylých 5 subjekt] vyžaduje 

zálohové platby od 5 – 20 % z kalkulované ceny v souvislosti s její výší. Na systém 

vybírání záloh je dobré se zamEUit zejména u jedné společnosti, jelikož se jedná 

o srovnatelný subjekt v pUedmEtu podnikání. Ten vyžaduje 15 % zálohovou platbu 

u zakázek, jejichž rozpočtová cena je vyšší než Ň00 000 Kč, pokud je kalkulovaná cena 

do 200 000 Kč, vyžaduje zpravidla zálohu 5 %. 

V souvislosti se zjištEnými informacemi lze považovat 10 % zálohu 

za konkurenceschopnou s prostorem na možnou zmEnu její výše. Zvažované zvýšení 

% požadované zálohové platby tedy bude v souladu s podmínkami nabízenými 

konkurencí. Zvažované snížení rozhodné hranice u ménE významných zakázek 

(s rozpočtovou cenou od 50 000 - 100 000 Kčě také není vyloučeno, ale namísto 

p]vodnE zvažovaných 10 % je vhodnEjší vyžadovat zálohovou platbu ve výši 

5 % z rozpočtové ceny. 

4.6.4 Uznání dluhu 

Pokud pohledávky z]stávají dlouho neuhrazené, hrozí jejich promlčení 

a následná neschopnost jejich vymáhání. K eliminaci tEchto pUípad] m]že posloužit 
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dohoda o uznání dluhu. Provedení uznání dluhu však není dlužníkovou povinností, ale 

pro vEUitele má cenu pUedevším pUi soudním vymáhání pohledávek, jelikož se vEUitelova 

povinnost dokazování o existenci pohledávky zmEní na povinnost dlužníka v dokázání 

opaku. Další výhodou pro vEUitele pUedstavuje fakt, že se promlčecí lh]ta prodlouží na 

10 let od okamžiku uznání dluhu. 

 

Graf: 6: Podíl počtu promlčených pohledávek na celkovém množství pohledávek po splatnosti ke konci 
roku 2016 (Vlastní tvorba dle ň7ě 

 

Graf: 7: Podíl promlčených pohledávek na celkovém objemu pohledávek po splatnosti ke konci roku 
2016 v Kč (Vlastní tvorba dle ň7ě 

PomErnE vysoké procento všech pohledávek po splatnosti je již promlčeno, což je 

pUíčinou nemožnosti vytvoUení ZOP a následného odpisu, který by byl daOovE 

uznatelným nákladem. Z tohoto d]vodu by bylo vhodné pUistoupit k sepsání dohody 

o utvrzení dluhu. K tomuto účelu m]že společnost využít volnE dostupných vzorových 
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formuláU] na internetu. Výhodou této možnosti jsou nulové náklady na sepsání. V rámci 

dohody o uznání dluhu lze sjednat i splátkový kalendáU. Jelikož společnost na základE 

individuálních jednání s odbErateli k sjednání splátkového kalendáUe pUistupuje, bylo by 

vhodné činit tak pomocí sepsání dohody o uznání dluhu. Je však nutné zd]raznit, že 

odbEratel nemá povinnost dluh uznat. Pokud by společnost chtEla sjednat individuální 

podmínky na základE potUeb odbEratele Ězejména tEch významnýchě, lze využít služeb 

advokáta. Za tímto účelem byl proveden pr]zkum cen za sepsání dohody o uznání 

dluhu, které se pohybují v pr]mEru okolo 1 400 Kč za sepsání jedné dohody (40), (41). 

4.6.5 Faktoring 

Faktoring je zp]sob, kterým lze zajistit zlepšení tok] penEžních prostUedk], 

prostUednictvím postoupení pohledávky faktoringové společnosti. Výhoda, kterou 

faktoring poskytuje, spočívá pUedevším v rychlosti získání penEžních prostUedk] 

a v souvislosti s tím i možné prodloužení doby splatnosti faktur, což lze považovat i za 

jistou konkurenční výhodu. Faktoring však nepUedstavuje pouze samotný odkup 

pohledávky, nýbrž komplexní službu, která m]že dále zahrnovat pojištEní pohledávek, 

jejich správu a vymáhání (42).  

Faktoring je ideální pro ty společnosti, které pravidelnE dodávají nEkolika 

odbEratel]m. Jelikož společnost opakovanE obchoduje s nEkolika stálými zákazníky, 

u kterých je víceménE známa jejich platební morálka a na základE dUívEjších zkušeností 

lze s vyšší jistotou pUedpokládat uhrazení faktur, je možné v pUípadE Uešení problému 

s nedostatečnou finanční hotovostí pUistoupit k postoupení tEchto pohledávek 

faktoringové společnosti. Faktoring lze také využívat za účelem financování sezónních 

výkyv] produkce. V porovnání s ostatními zp]soby financování lze považovat za 

značnou výhodu i fakt, že faktoring nepUedstavuje zvýšení zadluženosti podniku, jelikož 

se o nEm neúčtuje jako o závazku a nevykazuje se v pasivech, jak tomu je v pUípadE 

bankovních úvEr] (42). 

ůby bylo možné vyčíslit nákladové zatížení faktoringu, byl proveden pr]zkum 

cen faktoringových společností. Obvykle výše ceny souvisí s rozsahem poskytovaných 

služeb, riziku a objemu pohledávek, obecnE je tvoUena faktoringovým poplatkem 

a úrokovou sazbou. V následující tabulce jsou uvedeny pUíklady náklad] spojených 

s postoupením pohledávky. 
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Tab. 24: Náklady faktoringu (Vlastní tvorba dle 43) 

  Úhrada do 30 dní Úhrada do 60 dní Úhrada do ř0 dní 
 Nominální hodnota 
pohledávky 

100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

 Vyplacená záloha Ř0 000 Kč Ř0 000 Kč Ř0 000 Kč 

 Faktoringový poplatek Ř00 Kč Ř00 Kč Ř00 Kč 

 Úrok Ňň7 Kč 47ň Kč 710 Kč 

 Celkové náklady 1 037 Kč 1 273 Kč 1 510 Kč 

Výše faktoringového poplatku bývá stanovena zpravidla v rozmezí 0,ň - 1,5 % 

nominální hodnoty pohledávky v návaznosti na výši ročního obratu klienta. Úroková 

sazba se odvíjí od pohyblivých referenčních sazeb PRIBOR, respektive EURIBOR 

pokud se jedná o korunové pohledávky, respektive eurové pohledávky (42).  

Společnost má však vždy více možností financování, mezi kterými lze volit, 

z toho d]vodu je adekvátní pUejít ke srovnání nákladu faktoringu s úrokovým zatížením 

v pUípadE využití alternativního zp]sobu financování. Pro tyto účely je opEt zvažován 

provozní úvEr od Air Bank. 

 = 546 Kč 

 = 1 093 Kč 

 = 1 640 Kč 

Pro komparaci nákladového zatížení je v úvahu brán úvEr čerpaný po dobu 

30 respektive 60 dn] s roční procentuální sazbou náklad] ve výši Ř,Ň % a cena 

faktoringu složená z faktoringového poplatku ve výši 1 % nominální hodnoty 

pohledávky a úroku. Z výpočt] je patrné, že využit faktoring se společnosti z pohledu 

zmínEného nákladového zatížení vyplatí u pohledávek s delší dobou splatnosti, 

konkrétnE se jedná o pohledávky se splatností více jak Ř0 dn]. Faktoring však 
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pUedstavuje mnohem komplexnEjší službu oproti bEžnému úvErovému financování 

a nese s sebou Uadu výhod Ěviz výšeě. 

U významných zakázek, jejichž neuhrazení by pro společnost pUedstavovalo 

riziko ohrožení existence, je vhodné zvážit využití bezregresního faktoringu, který 

pUedstavuje trvalý odkup pohledávek bez jejího zpEtného navrácení. V pUípadE 

neuhrazení pohledávky odbEratelem by společnosti z]stala inkasovaná část hodnoty 

pohledávky, která byla vyplacena faktoringovou společností jako záloha, nedoplatek by 

však z]stal neuhrazen. Bezregresní faktoring je však nákladovE náročnEjší, jelikož 

riziko nezaplacení pohledávky pUechází v tomto pUípadE na faktoringovou společnost, 

která si v souvislosti s tím účtuje poplatek za pUevzetí rizika nezaplacení ve výší 0,3 –

0,5 % nominální hodnoty pohledávky Ě4Ňě. V pUípadE pohledávky s nominální hodnotou 

100 000 Kč se jedná o poplatek ve výši ň00 – 500 Kč.  
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ZÁVDR 

Cílem této bakaláUské práce bylo navrhnout možné kroky vedoucí k optimalizaci 

danE z pUíjm]. Zákon o daních z pUíjm] umožOuje Uadu zp]sob] jak zmínEného 

dosáhnout. Pro naplnEní cíle této práce byla zvolena pouze varianta tvorby opravných 

položek k pohledávkám. Dílčím cílem bylo zvolit možné zp]soby zajištEní pohledávek 

se zámErem snížení negativních dopad] problematických pohledávek na finanční situaci 

společnosti. 

V teoretické části práce je popsána problematika pohledávek z pohledu nEkolika 

právních pUedpis], jimiž jsou občanský zákoník, zákon o daních z pUíjm] a zákon 

o účetnictví. Byl popsán vznik pohledávky, možné zp]soby zjištEní a zp]soby zániku 

pohledávek. Z pohledu zákona o účetnictví bylo popsáno, jakým zp]sobem 

se o pohledávkách účtuje, jak se vykazují a jakým zp]sobem je v účetnictví Uešen 

problém s pohledávkami, které z]stanou neuhrazené, a to prostUednictvím účetních 

opravných položek.  

V následující části práce je provedena analýza stavu pohledávek společnosti 

Stavby, s.r.o. Byla provedena analýza pohledávek v rozmezí let Ň01ň – 2016 s akcentem 

kladeným na pohledávky po splatnosti. Zejména byly analyzovány úhrady faktur 

vydaných, tak aby bylo možné na základE zjištEných informací provést návrh tvorby 

účetních opravných položek. Dále byl analyzován stav pohledávek k 31. 12. 2016 se 

zámErem zjistit, jestli společnost evidovala pohledávky po splatnosti, ke kterým by bylo 

možné vytvoUit opravné položky a naplnit tak stanovený cíl. V neposlední UadE byl 

analyzován zp]sob tvorby opravných položek a byly navrženy kroky vedoucí 

k eliminaci nedostatk] v oblasti tvorby opravných položek. Dále bylo zjištEno, že 

společnost využívá jako zajiš[ovací prostUedek pouze zálohové platby, a tím vznikl 

prostor pro vytvoUení návrh] na zajištEní. 

ZávErečná část práce je zamEUená na vyčíslení daOové povinnosti po provedené 

optimalizaci a výsledek je srovnán se skutečnou daOovou povinností, tak aby byla 

společnosti vyčíslena možná úspora na dani. Jelikož společnost netvoUí účetní opravné 

položky, byl na základE informací o úhradách faktur proveden návrh tvorby účetních 

opravných položek. 

 Se zámErem smEUovaným na motivaci odbEratel] ke zlepšení platební morálky 

bylo navrženo, aby do smluv o dílo byla zahrnuta zmínka o podmínkách získání skonta 
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za brzkou platbu, výši smluvní pokuty za nedodržení povinností a dále, aby byla častEji 

vyžadována zálohová platba. Dále bylo navrženo snížení rozhodné hranice kupní ceny 

pro vyžadování zálohy a dále zvýšení procenta zálohy u významných zakázek. Pro 

zlepšení tok] penEžních prostUedk] bylo navrženo využití faktoringu u pohledávek, 

které vzniknou za stálými odbErateli. ůby společnost docílila posílení svého postavení 

v závazkových vztazích, mEla by u pohledávek, které z]stanou dlouho nezaplacené, 

zvážit sepsání dohody o uznání dluhu, v rámci které by mohla pUistoupit ke sjednání 

splátkového kalendáUe. 
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