
Příloha č. 11  
 

Faktura – vzor2  

 
                                                 
1 Zdroj: http://www.julda.cz/wp-content/uploads/2009/06/faktura.pdf 
2 Faktura slouží pouze jako vzor a je doplněna fiktivními údaji. 



Příloha č. 2 

 

Náležitosti účetního dokladu3  

 

Účetní doklad musí obsahovat: 

a) označení účetního dokladu, 

 

b) obsah účetního případu a jeho účastníky, 

 

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 

 

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 

 

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene, 

 

f) podpisový záznam podle § 33 a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ    a podpisový 

záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. 

 

Skutečnosti podle písmen a) až f), které se týkají jednoho účetního dokladu, mohou být 

obsaženy na více účetních záznamech. Skutečnosti podle písmen b) a c) se mohou týkat více 

účetních případů. Podpisový záznam podle písmene f) může být společný pro více účetních 

dokladů. V těchto případech musí účetní záznam i účetní doklad obsahovat identifikátor, 

kterým lze nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem a účetním dokladem, 

včetně souvisejících skutečností. 

                                                 
3 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  



Příloha č. 3 

 

Náležitosti běžného daňového dokladu4  

 

Běžný daňový doklad musí obsahovat: 

g) obchodní firma nebo jméno a příjmení, popř. název, dodatek ke jménu a příjmení nebo 

názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, 

h) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, 

i) obchodní firma nebo jméno a příjmení, popř. název, dodatek ke jménu a příjmení nebo 

názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 

j) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem, 

k) evidenční číslo daňového dokladu, 

l) rozsah a předmět plnění, 

m) datum vystavení daňového dokladu, 

n) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, 

pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 

o) jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 

p) základ daně, 

q) základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, 

a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, 

r) výše daně zaokrouhlená na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popř. uvedenou v 

haléřích. 

 

                                                 
4Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 



Příloha č. 4 

 

Rozhodčí doložka pro řízení před stálým Rozhodčím soudem při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky5  

 

Rozhodčí doložka do uzavíraných smluv 

Všechny spory vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány 

s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými 

podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti jim uložené v rozhodčím 

nálezu ve lhůtách v něm stanovených. 

 

 

 

Rozhodčí doložka v dodatku smluv6)  

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. ..... ke smlouvě č. ..... ze dne ....... v tomto 

znění: 

Všechny spory vznikající z této smlouvy a nebo souvislosti s ní budou rozhodovány 

s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými 

podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti jim uložené v rozhodčím 

nálezu ve lhůtách v něm stanovených. 

 

 

 

V ........................................................               dne ...................................................... 

……………………………………………  …………………………………………… 

podpisy (zástupců) smluvních stran 

 

 
 
 

                                                 
5 Zdroj: http://www.soud.cz/index.php?url=cz_dolozky.htm 
 
6 Rozhodčí doložka ve smlouvě se obvykle uvede do závěrečných ustanovení dané smlouvy.  



Příloha č. 5 

 

Vnitropodniková směrnice zásad pro tvorbu a používání opravných 

položek7 

 

Tvorba, čerpání a účtování opravných položek se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 593/1992 Sb., 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn 

a doplnění provedených pozdějšími zákony, dále vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále Českými účetními standardy. 

 

Obecná část8 

Opravnými položkami se rozumí opravné položky vymezené zákonem č. 593/1992 Sb., 

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

k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek a zaúčtovaných podle zvláštního právního 

předpisu nebo pohledávek vedených v prokazatelné evidenci podle § 3 odst. 3 zákona 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.  

 

Tvorba a zrušení opravných položek 

 

Opravné položky se tvoří způsobem a k účelům stanoveným tímto zákonem a uplatňují 

se za zdaňovací období, není-li v dalších ustanoveních stanoveno jinak. Zdaňovacím 

obdobím pro účely tohoto zákona se u právnických osob rozumí zdaňovací období vymezené 

v zákoně o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců, nebo pokud je kratší 

než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze nebo přechodu jmění na společníka, anebo 

rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.  

                                                 
7 Zdroj: KOVALÍKOVÁ, H. Vnit řní směrnice pro podnikatele 2009. 7. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 263 s. 

ISBN 978-80-7263-516-0. 
8 Z vnitropodnikové směrnice zásad pro tvorbu a používání opravných položek k majetku jsou vybrány pouze 

zásady pro opravné položky k pohledávkám 



Účetní jednotka je povinna v souvislosti s podáním daňového přiznání prověřit 

odůvodněnost tvorby opravných položek a jejich skutečný stav porovnat s výší, kterou může 

poplatník uplatnit podle tohoto zákona v základu daně z příjmů zjištěném podle zvláštního 

právního předpisu.  

Tvorba opravných položek uplatněná jako náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

musí být vždy zaúčtována podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tvorbu opravných položek může 

jako náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit i poplatník, kterému je zvláštním 

právním předpisem (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) 

stanoveno použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy 

upravené právem Evropských společenství, pokud současně vede prokazatelnou evidenci 

pohledávek, maximálně však ve výši stanovené touto prokazatelnou evidencí, a to pouze 

ve vztahu k pohledávkám, s nimiž související příjem nebyl podle zvláštního právního 

předpisu příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně 

z příjmů nebo nezahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně 

pro zvláštní sazbu daně, není-li tímto zákonem výslovně stanoveno jinak.  

Náklady, na jejichž úhradu se vytvořily opravné položky, se musí přednostně uhradit 

z těchto opravných položek. Opravné položky slouží ke krytí ztrát z odpisů pohledávek, 

k nimž jsou vytvořeny, nebo ke krytí rozdílu mezi jmenovitou hodnotou pohledávky a její 

pořizovací cenou sjednanou při postoupení postupníkovi. Opravné položky se zruší 

ve stejném období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny.  

Zůstatek opravných položek zjištěný na konci období, za které se podává daňové přiznání, 

se převádí do následujícího období.  

 

Vnitropodniková úprava 

 

Opravné položky představují promítnutí zásady opatrnosti do účetnictví a do účetních 

informací.  

Účetní jednotka bude vytvářet opravné položky účetní i opravné položky zákonné 

ve smyslu zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákonné opravné položky jsou opravné položky, které se zahrnují do základu 

pro výpočet daně z příjmů. Účetní opravné položky jsou opravné položky, které 

se nezahrnují do základu pro výpočet daně z příjmů. 



1. Zákonné opravné položky 

Způsob tvorby opravných položek a jejich výše za zdaňovací období musí být 

prokazatelné. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost těchto opravných položek. 

Zákonné opravné položky k pohledávkám se vytvářejí v souladu se zákonem 

č. 586/1992 Sb o daních z příjmů a ve výši stanovené v § 8 až § 8c zákona č. 593/1992 Sb., 

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

k jednotlivým typům zákonných opravných položek k pohledávkám jsou z důvodu 

přehlednosti uvedené v následující tabulce.  

 

Rozlišení zákonných opravných položek k pohledávkám analytickou evidencí  

 

ZR Typ zákonné opravné položky AE 

§ 8 k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení 558.101 

§ 8a k nepromlčeným pohledávkám  558.102 

§ 8b k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh 558.103 

§ 8c k pohledávkám nevýznamné hodnoty, tj. do 30 000 Kč 558.104 

 

Vysvětlení tvorby AE k zákonným opravným položkám k pohledávkám  

 

xxx.1xx  čís. 1 znamená, že se jedná o zákonnou opravnou položku, 

xxx.101 čís. 101 znamená, že se jedná o zákonnou opravnou položku tvořenou dle 

§ 8 ZR, 

xxx.102 čís. 102 znamená, že se jedná o zákonnou opravnou položku tvořenou dle § 8a 

ZR, 

xxx.103 čís. 103 znamená, že se jedná o zákonnou opravnou položku tvořenou dle § 8b 

ZR, 

xxx.104 čís. 104 znamená, že se jedná o zákonnou opravnou položku tvořenou dle § 8c 

ZR. 

 

 

 

 



2. Účetní opravné položky 

 

Opravné položky vytváří účetní jednotka pouze k účtům majetku v případech snížení 

jejich ocenění v účetnictví prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku. Tyto 

opravné položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není 

trvalého charakteru.  

Účetní jednotka účtuje o opravných položkách k pohledávkám v případě, kdy nejsou 

tvořeny v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám, o jejichž realizovatelnosti existují 

pochyby a rizika jejich nedobytnosti.  

 

Společnost vede AE k účetním opravným položkám takto: 

xxx.2 čís. 2 znamená, že se jedná o účetní opravnou položku. 

 

Účetní opravné položky k pohledávkám jsou vytvářený ve výši: 

a) 30 % účetní hodnoty u pohledávek méně než 180 dní po splatnosti, 

b) 50 % účetní hodnoty u pohledávek 180 – 360 dní po splatnosti, 

c) 100 % účetní hodnoty u pohledávek více než 360 dní po splatnosti. 

 

Dále jsou vytvářeny opravné položky k pohledávkám po individuálním posouzení 

realizovatelnosti.  

 

Jestliže účetní jednotka odepíše pohledávku pro její nedobytnost, vede takovou pohledávku 

nadále v podrozvahové evidenci (viz Český účetní standard č. 001). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 69 
 
Dohoda o vzájemném započtení pohledávek10 

Společnost: Třinecké Železárny, a. s. 
IČ: 18050646 
DIČ: CZ18050646 
sídlem: Průmyslová 1000, Třinec – Staré Město, 739 70 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 146 
 

(dále jen Třinecké železárny, a. s.) 
a 
 
Společnost: El Steel, s. r. o. 
IČ: 12345678 
DIČ: CZ12345678 
sídlem: Neexistující 123, Ostrava, 702 00 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 123 
 

(dále jen El Steel, s. r. o.) 
 

Výše uvedené strany uzavírají dle § 364 obchodního zákoníku v platném znění tuto 
dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků 

 
vzniklých ke dni 10. 4. 2008 

 
I. Pohledávky a závazky 

1. Pohledávky: 
Titul vzniku:  Faktura č. 20080301 
Popis:  Splatnost dne 15. 3. 2008 
Výše pohledávky:  1 464 000 Kč 
 
2. Závazky: 
Titul vzniku: Faktura č. 20080402 
Popis:  Splatnost dne 16. 4. 2008 
Hodnota závazku:  630 000 Kč 
 
3. V souladu s § 364 obchodního zákoníku se započítávají vzájemné pohledávky na částku 
630 000 Kč.  

II. Zp ůsob dorovnání 
 

Rozdíl vyplývající ze započtení ve výši 834 000 Kč včetně úroků z prodlení do dne 
10. 4. 2008, tedy částku 14 229,6 Kč jako úhrn úroků z prodlení uhradí společnost El Steel, s. r. o. do 
dne 17. 4 2008 převodem na běžný účet společnosti Třinecké železárny, a. s.  
 
 
 
 
Datum a místo: 10. 4. 2008 v Třinci 
 
Podpis:…………………………..     ………………………………  
 
                                                 
9 Dohoda o vzájemném započtení pohledávek slouží pouze jako vzor a je doplněna fiktivními údaji. 
10 Zdroj: http://www.bad-bull.com/files/smlouvy/dohoda_o_zapoctu_pohledavek_a_zavazku.pdf  



Příloha č. 711 
 
Žaloba podaná k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komo ře České republiky12 
 

Žaloba 
podaná k rozhodčímu soudu: 
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
Adresa: Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 110 00 
 
Žalobce: 
Společnost: Třinecké železárny, a. s. 
Adresa: Průmyslová 1000, Třinec – Staré Město, 739 70 
IČ:  18050646 
jednající Ing. Jiřím Cieńciałou, CSc., předsedou představenstva, a Ing. Rostislavem Wozniakem, 
druhým místopředsedou představenstva 
 
Žalovaný: 
Společnost: El Steel, s. r. o. 
Adresa: Neexistující 123, Ostrava, 702 00 
IČ: 12345678 
 

Žaloba o zaplacení Kč (s příslušenstvím) 
1. Dne 1. 11. 2007 byla uzavřena mezi žalobcem jako prodávajícím a žalovaným jako kupujícím kupní 
smlouva č. 20071101 na 100 ks zboží čtvercových tyčí 40 x 40 mm. Dodávka se uskutečnila dne 1. 3. 
2008 a byla fakturována fakturou č. 20080301. Přesto, že žalovaný zboží odebral, ve stanovené lhůtě 
splatnosti ani po následných upomínkách do dnešního dne fakturu neuhradil.  
 
Důkazy: 
kupní smlouva č. 20071101 
faktura č. 20080301 
upomínky ze dne 22. 3. 2008, 29. 3. 2008 
 
2. Pravomoc Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky je založena na rozhodčí doložce obsažené v čl. VI. výše uvedené kupní smlouvy. Žalobce 
pověřuje předsedu Rozhodčího soudu ke jmenování třech rozhodců. 
 
3. Vzhledem k tomu, že navrhovatel se nemůže domoci svého práva smírnou cestou, navrhuje, aby 
Rozhodčí soud vydal tento 

ROZHODČÍ NÁLEZ 
kterým zaváže žalovaného k zaplacení částky 1 464 000  Kč s úrokem prodlení ve výši stanovené dle 
Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení, ve znění 
pozdějších předpisů do zaplacení a nákladů řízení ve výši 43 920 Kč do tří dnů od doručení tohoto 
nálezu a to převodem na účet č. 12345678/0100 vedený u Komerční banky. 
 
V Třinci  dne 2. 6. 2008 
 
Za žalobce………………................. 
 

                                                 
11 Tato žaloba slouží pouze jako vzor a je doplněna fiktivními údaji. 
12 Zdroj: BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, 2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. 


