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Příloha 1  

 

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 13 903 13 763 15 508 14594 15368 

Dlouhodobý majetek 2 404 1 667 1 654 1782 1634 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 074 1 337 1 324 1452 1304 

Dlouhodobý finanční majetek 330 330 330 330 330 

Oběžná aktiva 11 435 12 058 13 760 12755 13667 

Zásoby 4 355 3 811 2 783 3397 3650 

Krátkodobé pohledávky 4 381 4 567 5 422 4766 4414 

Krátkodobý finanční majetek 2 699 3 680 5 555 4592 5603 

Časové rozlišení 64 38 94 57 67 

      

Pasiva celkem 13 903 13 763 15 508 14594 15368 

Vlastní kapitál 11 562 12 240 13 745 13728 14455 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 10 10 10 10 10 

Výsledek hospodaření minulých let 9 752 11 452 12 130 12636 13167 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1 700 678 1 505 532 1178 

Cizí zdroje 2 339 1 520 1 741 1252 864 

Krátkodobé závazky 1 329 716 1 159 641 577 

Bankoví úvěry a výpomoci 1 010 804 582 611 287 

Časové rozlišení 2 3 22 64 49 

Zdroj: [18] 
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Příloha 2 

Text 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 5 976 2 539 2 808 1888 1993 

Náklady vynaložené na prodané zboží 3 964 1 803 1 692 1465 1569 

Obchodní marže 2 012 736 1 116 423 424 

Výkony 21 017 15 431 16 825 16783 16620 

Výkonová spotřeba 13 341 9 337 10 717 1161 10619 

Přidaná hodnota 9 688 6 830 7 224 6045 6425 

Osobní náklady 7 054 5 137 4 720 4618 4390 

Daně a poplatky 19 19 18 16 23 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 775 786 640 659 591 

Tržby z prodeje dlouhodobého a hmotného majetku 644 311 232 226 341 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 346 6 0 0 88 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období (+/-) 
-112 -22 -229 17 26 

Ostatní provozní výnosy 844 106 155 236 106 

Ostatní provozní náklady 256 326 466 485 233 

Provozní výsledek hospodaření 2 838 995 1 996 712 1521 

Výnosové úroky 1 2 15 23 30 

Nákladové úroky 64 67 51 38 13 

Ostatní finanční výnosy 186 17 4 70 3 

Ostatní finanční náklady 807 79 106 36 79 

Finanční výsledek hospodaření -684 -127 -138 19 -59 

Daň z příjmu za běžnou činnost 454 190 353 199 284 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 700 678 1 505 532 1178 

Výsledek hospodaření za účetní období 1 700 678 1 505 532 1178 

Výsledek hospodaření před zdaněním 2 153 868 1 858 731 1462 

Zdroj: [18] 
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Příloha 3 

 

  

Zdroj: vlastní vypracování 
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Příloha 4

 

Zdroj: vlastní vypracování
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Příloha 5 

Společnost ABC s.r.o. 

Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek 

PŘEDMĚT ÚPRAVY 

(1) Ustanovení této směrnice vymezuje tvorbu a používání opravných položek 

(2) Směrnice upravuje tvorbu a použití opravných položek v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/191 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a podle 

zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.  

POJEM OPRAVNÉ POLOŽKY 

(1) Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku a vytvářejí se na základě inventarizace majetku. Při 

inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek. 

(2) Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši ocenění majetku, k němuž je opravná položka tvořena. 

(3) Dojde-li k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku účetní jednotky, účtuje se o tomto účetním případu 

bez zbytečného odkladu. Za významné se považuje více než 10 % snížení hodnoty tohoto majetku 

(4) Opravné položky se nevytvářejí u majetku, který se podle 

 § 27 zákona o účetnictví oceňuje reálnou hodnotou 

 § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví oceňuje ve výši 1 Kč. 

(5) Opravné položky nesmějí mít aktivní zůstatek. 

(6) V případě pohledávek se tvoří opravná položka ve výši 10 % za každých ukončených 90 dnů po splatnosti dané 

pohledávky. Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena. 

(7) Opravné položky se nesmí tvořit na zvýšení hodnoty pohledávky. 

(8) Rozlišujeme opravné položky u pohledávek: 

 zákonné 

 účetní (na základě posouzení o nedobytnosti pohledávek) 

(9) Zákonné opravné položky v souladu se zákonem o rezervách, lze tvořit pouze k pohledávkám, o kterých bylo při 

jejich vzniku účtováno ve výnosech, a příjem z nich nebyl příjmem osvobozených od daně z příjmů. 

TVORBA ZÁKONNÝCH OPRAVNÝCH POLOŽEK (PODLE ZÁKONA O REZERVÁCH) 

(1) Na základě zákona o rezervách se vytvářejí opravné položky: 

 k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení 

 k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosince 1994 

(2) Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení se tvoří ve výši 100% rozvahové hodnoty 

nepromlčené pohledávky při dodržení ustanovení § 8 zákona o rezervách. 

(3) Důležitou podmínkou je, že pohledávka musí být přihlášena do zahájení insolvenčního řízení do konce uplynutí 

lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku (nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců), případně pokud soud 

s rozhodnutím o úpadku spojí rozhodnutí povolení oddlužení, je lhůta k přihlášení pohledávek jen 30 dnů, byla-li 

povolena reorganizace, postačí, že dlužník správně uvedl věřitelovu pohledávku v seznamu svých závazků 

vytvořeném podle insolvenčního zákona. 

(4) Daňově účinným nákladem je tvorba této opravné položky v období, za které se podává daňové přiznání, v němž 

byla nahlášena. 

(5) Opravné položky se ruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení nebo v případě, že pohledávku účinně 

popřel insolvenčního správce, věřitel nebo dlužník a zvláštní právní předpis těmto osobám právo popřít pohledávku 

přiznává. 

(6) Pokud pominou důvody pro existenci opravné položky vytvořené podle tohoto ustanovení nebo na základě 

rozhodnutí poplatníka, je možné snížit vytvořenou opravnou položku na úroveň, která by mohla být vytvořena 

podle ustanovení § 8a zákona o rezervách. Poplatník pak pokračuje v tvorbě opravné položky podle § 8a zákona 

o rezervách. 
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ÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K POHLEDÁVKÁM 

(1) Tvorba a zvýšení opravných položek se účtuje prostřednictvím příslušného účtu nákladů (účet 556), s analytickým 

členěním pro daňové účely. Protiúčtem je příslušný účet majetku (účtové skupiny 15,16,17,18,19). 

(2) Snížení, případně zrušení opravné položky, se účtuje opět prostřednictvím účtu 556. 

(3) Tvorba opravné položky k pohledávkám se účtuje 556/19x. Výše opravné položky nesmí překročit výši 

pohledávky. 

(4) Rozpuštění opravné položky k pohledávkám účtujeme jako 19x/556. 

(5) Úhrada těchto pohledávek, ke kterým je zřízena opravná položka, se účtuje 231/311 (příslušná analytika). Následně 

dochází k rozpuštění opravné položky ve výši uhrazené faktury do výnosů zápisem 19x/556. 

(6) Pokud bude uhrazena pohledávka, která již byla zcela odepsána, účtujeme 231/643. O tuto částku úhrady snížíme 

zůstatek pohledávky evidované v podrozvahové evidenci. 

(7) Opravné položky se sníží, popřípadě zruší, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatnění 

jejich výše. 

ODPIS POHLEDÁVEK 

(1) Kromě tvorby zákonných opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti nabízí zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, možnost jednorázového odpisu pohledávek. 

(2) Jednorázový odpis pohledávek – možnost jednorázového odpisu pohledávek do daňově uznatelných nákladů 

upravuje § 24 odst. 2 písm. y)) zákona o daních z příjmu, za předpokladu, že o pohledávce při jejím vzniku bylo 

účtováno ve výnosech a takto vzniklý zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen, a současně lze u daných 

pohledávek uplatňovat daňové opravné položky podle zákona o rezervách, za dlužníky:  

 U něhož soud zrušil konkurs proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující 

 Pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové 

podstaty 

 Který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení 

 Který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka 

 Jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků 

této dražby 

 Jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků 

této exekuce 

ÚČTOVÁNÍ ODPISŮ POHLEDÁVEK 

(1) V případě, kdy k odepsaným pohledávkám byly vytvořeny opravné položky, tyto opravné položky se zruší 

proúčtováním ve prospěch příslušného nákladového účtu. 

(2) Jedná-li se o opravnou položku, jejíž tvorba nebyla daňově účinným nákladem, je i zrušení výnosem, který 

neovlivní základ daně. 

(3) Jedná-li se o opravnou položku, jejíž tvorba je v souladu se zákonem o rezervách, tudíž její tvorba byla i daňově 

účinným nákladem, je její zrušení výnosem, který ovlivní základ daně. 

(4) Odpis pohledávek se provede odúčtováním neuhrazené částky pohledávek do nákladů zápisem 557/311 

(5) Účetní jednotka převede odepsané pohledávky do podrozvahové evidence a v ní je nadále sleduje. V případě 

pozdější úhrady pohledávky evidované pouze v této podrozvahové evidenci účetní jednotka zaznamená příjem 

účetním zápisem a uhrazenou část vyřadí z podrozvahové evidence. Výnos na účtu (231/643) jev výnosem, který 

ovlivní základ daně. 
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OPATŘENÍ K PREVENCI VZNIKU „NEDOBYTNÝCH“ POHLEDÁVEK 

(1) U každého nového partnera jsou zjišťovány informace o platební kázni vůči jiným dodavatelům 

(2) V případě vzniku pohledávky po splatnosti se řídí účetní jednotka následujícím postupem: 

a) pokud je pohledávka 7 dní po splatnosti, je telefonicky urgována 

b) pokud je pohledávka 14 dní po splatnosti, je zasílána 1. upomínka 

c) pokud je pohledávka 30 dní po splatnosti, je zasílána 2. „předžalobní“ upomínka 

d) pokud je pohledávka 60 dní po splatnosti, je předána k vymáhání komerčnímu právníkovi, včetně plné moci 

k zahájení soudního řízení. 

(3) Současně s vystavením 1. upomínky vyhotovuje účetní jednotka fakturu za vystavení této upomínky  

ve výši 100,- Kč. 

(4) Současně s vystavením 2. upomínky vyhotovuje účetní jednotka penalizační fakturu za dobu, po kterou jsou dlužné 

pohledávky po splatnosti a fakturu za vystavení této upomínky a to ve výši 500,- Kč. 

(5) Smluvní úroky z prodlení jsou stanoveny ve výši 0,05 % z celkové částky faktury za každý den prodlení. 

KONTROLA 

(1) Kontrolu této směrnice provádí administrativní pracovník Pavel Novák 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013. 

 

 

Ing. Jan Novák 

jednatel  

 

 

 

Zdroj: Vlastní vypracování podle předlohy ze zdroje [19] 

 


