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1 Úvod 
 

V současné době přetrvává ve světě i v České republice ekonomická krize. Proto jsou 

aktuálními tématy platební neschopnost, neuhrazené pohledávky, bankroty a insolvence. 

Mnoho firem ukončilo činnost z důvodu neschopnosti dostát svým závazkům. To obvykle 

mělo dopad i na obchodní partnery. Bylo nutné se vypořádat se svými pohledávkami vůči 

firmě, která se dostala do konkurzu, a to zapříčinilo dočasný pokles solventnosti. Již ve 

smlouvě, která vede k vytvoření nového závazku nebo pohledávky, je nutné dbát na správnou 

formulaci a zajištění pohledávek pro případ, že nastane situace, kdy se odběratel dostane do 

finančních potíží.  

 

Insolvenční rejstřík je veřejný seznam, který eviduje všechny dlužníky s platební 

neschopností, se kterými bylo zahájeno insolvenční řízení. V zájmu každé účetní jednotky je, 

aby insolvenční rejstřík pravidelně sledovala.  Nabízí možnost ještě před uzavřením smlouvy 

si prověřit své obchodní partnery, případně reagovat na skutečnost, že s nimi bylo zahájeno 

insolvenční řízení tím, že včas přihlásí své pohledávky. Opravné položky se dají vytvářet 

pouze k nepromlčeným pohledávkám, takže v případě, že pohledávky nejsou v čas a řádně 

přihlášeny, připravíme se o tuto možnost. 

 

Neuhrazené pohledávky mají vliv nejen na likviditu společnosti, ale mají i významný 

dopad na cash-flow  a výsledek hospodaření. Souvisí s nimi i účetní a daňové problémy. 

Z daňového hlediska se jedná o situaci, kdy se musí zdanit výnosy a odvést DPH (v případě 

plátce DPH), i když nenastala jejich úhrada. Daňové zákony dávají možnost k neuhrazeným 

pohledávkám vytvořit opravnou položku, případně je odepsat na vrub nákladového účtu a tím 

upravit základ daně. Při nevyužití této možnosti dochází ke zkreslení účetnictví a hodnoty 

majetku. Není dodržena jedna ze zásad účetnictví, která si žádá věrný a poctivý obraz vedení 

účetnictví a finanční situace.  

 

Cílem bakalářské práce je vyhodnotit, jak ovlivní tvorba opravných položek finanční 

situaci a obraz podniku. Opravné položky k pohledávkám jsou vytvářeny především proto, 

aby opravovaly hodnotu pohledávek v účetnictví a tím nedocházelo k nadhodnocování aktiv. 

Daňové opravné položky k neuhrazeným pohledávkám jsou jediné opravné položky, jejichž 

tvorba je daňově uznatelným nákladem. 
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K tvorbě opravných položek všeobecně (k ostatnímu majetku, nejen k pohledávkám) se 

ovšem nepřistupuje příliš často z pravého důvodu, proč se opravné položky tvoří, tj. dočasné 

snížení hodnoty majetku. Někteří podnikatelé je netvoří úmyslně, jedná se především o ty 

firmy, které ze Zákona o účetnictví nepodléhají auditu (konkrétně ověření účetní závěrky 

auditorem upravuje §20 Zákona o účetnictví). Finanční obraz a pozice jejich firmy pak 

vypadá lépe, když bude hodnota aktiv „nadhodnocena“. Tímto jednáním si ovšem nejen 

znemožňují při auditu dosáhnout výroku „bez výhrad“, ale navíc se dopouští chyby v účtování 

a nedodržují ustanovení zákona o účetnictví, které vyžaduje zahrnout do účetnictví i možná 

rizika a nebezpečí.  

 

Bakalářská práce je členěna do tří částí. V té první se zabývám základní charakteristikou 

pohledávek, jejich vznikem, oceněním, vybranými možnostmi jejich zajištění a následným 

zánikem.  

V druhé části jsem se zaměřila na možnost vytváření opravných položek k neuhrazeným 

pohledávkám, jak z účetního tak daňového hlediska, a možnosti odpisu pohledávek.  

Na praktických příkladech v třetí části ukazuji, jak přesně mění a působí tvorba 

opravných položek a odpisů neuhrazených pohledávek rozvahu, výkaz zisku a ztrát 

podnikatele a daňový základ. 

 

Při vypracování bakalářské práce využívám metodu popisu, analýzy a metodu srovnání. 
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2 Základní charakteristika pohledávek z obchodního styku  
 

Pohledávka se dá charakterizovat jako vztah věřitele a dlužníka, kdy věřitel očekává 

plnění určitého závazku (dluhu) ze strany dlužníka. Může se jednat o plnění peněžního či 

nepeněžního charakteru, např. proplacení faktury, či dodání zboží.  

Obecné důvody vzniku pohledávky pro občanskoprávní i obchodněprávní vztah 

nalezneme v ustanovení § 489 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen ObčZ) 

Nejčastější příčinou vzniku takového vztahu mezi dvěma stranami je smlouva. 

2.1  Smlouva jako důvod vzniku pohledávek  

Základním a rozhodujícím předpokladem vzniku pohledávky je uzavření smlouvy. 

Uzavírání těchto smluv je obecně upraveno v občanském zákoníku, což platí i pro smlouvy 

vznikající podle části třetí.  

Smlouva je dvoustranným i vícestranným právním aktem, který vzniká v kontraktačním 

procesu. Kontraktační proces začíná návrhem smlouvy, který musí být dostatečně 

srozumitelným právním úkonem a musí vyjadřovat vůli navrhovatele být tímto návrhem 

vázán. 
1
 

Pro případné vymáhání pohledávek je důležité, jaký je obsah smlouvy, jaké jsou dodací 

a platební podmínky. Návrh smlouvy je adresován smluvní straně, která tento návrh smlouvy 

buď příjme, nebo odmítne. Jakékoliv změny a odchylky od smlouvy je nutné řešit písemným 

dodatkem se souhlasem všech zúčastněných stran.  

Písemnou formu musí mít pouze ty smlouvy, u nichž to nařizuje Občanský zákoník  

nebo je tato forma zvolena na požadavek jedné ze stran.  

2.2 Účetní zachycení vzniku pohledávek 

Pohledávky jsou významnou složkou oběžných aktiv. Z účetního hlediska představuje 

pohledávka časový nesoulad mezi výnosy a příjmy. Pohledávky vznikají na základě 

uskutečněných účetních případů a finanční vyrovnání za ně nastává ve většině případů 

s určitým časovým posunem. Díky tomu vzniká časový nesoulad mezi datem uskutečnění 

plnění a datem zaplacení vzniklé pohledávky.  

 

                                                 
1
 DRBOHLAV, Josef a Tomáš POHL. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. 3. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2011. 244 s. ISBN 978-80-7357-599-1. [2] 
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Účetní zachycení vzniku pohledávek z dodavatelsko-odběratelských vztahů je v účetní 

osnově realizováno v rámci účtové třídy 3 – Zúčtovací vztahy, ve které je obchodním 

pohledávkám věnována skupina 31 – Pohledávky.
2
 

 

Příklad č. 1 – Vznik a úhrada pohledávek
3
 

1. Vystavená faktura odběrateli za zboží cena vč. DPH 120 000,- 

2. Vyskladnění zboží ze skladu   80 000,- 

3. Úhrada FaV odběrateli na náš účet  120 000,- 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Vznik pohledávky může být zejména ovlivněn následujícími okolnostmi: 

- Dnem účinnosti smlouvy 

- Dnem, kdy nastane splnění dodávky 

- Dnem, ve kterém se postupuje pohledávka jinému věřiteli 

- Dnem, ve kterém nastává převzetí dluhu 

- Dnem předpisu náhrady za vzniklé manko či škodu 

- Dnem úhrady zálohové faktury
4
 

 

                                                 
2
 SKÁLOVÁ, Jana. Pohledávky: komplexní účetní a daňový pohled. 3. dopl. vyd. Ostrava: Sagit, 1998, 135 s. 

Daně a účetnictví (Sagit). ISBN 80-720-8060-1. [5] 
3
 Viz Obr. 2.1 – Vznik a úhrada pohledávek 

4
 KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů. 1. vyd. Ostrava: Editační středisko VŠB - TU Ostrava, 2009. 

215 s. ISBN 978-80-7357-618-9. [3] 
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2.2.1  Ostatní druhy pohledávek 

V účtové skupině 31 – Pohledávky se nachází účty pro zachycení dalších možných 

druhů pohledávek, které mohou podniku vzniknout, kromě již výše zmiňovaného účtu 311 – 

Odběratelé, který slouží pro vyúčtování pohledávek z obchodního styku. 

312 – Směnky k inkasu 

Účtuje se zde příjem cizích směnek a směnek cizích na vlastní řad od odběratelů a jiných 

dlužníků. 

313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry 

Zde se účtují pohledávky za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky, 

nebo i jiných cenných papírů předané k eskontu bance. 

314 – Poskytnuté provozní zálohy 

Účet slouží pro účtování poskytnutých záloh dodavatelům před splněním smlouvy ze strany 

dodavatele.  

315 – Ostatní pohledávky 

Účtuje se zde o ostatní pohledávkách z obchodních vztahů, např. reklamace vůči 

dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy apod.
5
 

 

V účtové skupině 35 se nacházejí pohledávky za společníky a za členy sdružení a 

družstva. V účtové skupině 37 – Jiné pohledávky a závazky se zachycují pohledávky 

z prodeje podniku nebo jeho části, stejně tak z nájmu podniku či jeho části, dále nakoupené a 

prodané opce. Případně i ostatní pohledávky, např. pohledávka na náhradu škody či manka za 

odpovědnou osobou, či pohledávky z emitace dluhopisů.  

Mimo třetí účtovou třídu najdeme pohledávky dále ještě v účtové třídě nulté. A to 

v účtové skupině 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek a 06 – Dlouhodobý finanční 

majetek, kde se zachycují dlouhodobé půjčky a úvěry poskytnuté jiným osobám. 

Pohledávky můžeme také členit podle doby jejich splatnosti na dlouhodobé a 

krátkodobé. Krátkodobé pohledávky mají dobu splatnosti do 1 roku, dlouhodobé pohledávky 

mají naopak dobu splatnosti delší než 1 rok. 
6
 

 

 

                                                 
5
 SKÁLOVÁ, Jana. Pohledávky: komplexní účetní a daňový pohled. 3. dopl. vyd. Ostrava: Sagit, 1998, 135 s. 

Daně a účetnictví (Sagit). ISBN 80-720-8060-1. [5] 
6
 DRBOHLAV, Josef a Tomáš POHL. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. 3. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2011. 244 s. ISBN 978-80-7357-599-1. [2] 
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2.3 Oceňování pohledávek 

Oceňování aktiv a závazků v účetnictví podléhá poměrně přísné regulaci, protože má 

vliv na poskytované informace. Proto není oceňování ponecháno v pravomoci jednotlivých 

účetních jednotek, protože by vedlo k záměrnému ovlivňování vykazovaných informací podle 

jejich představ. 

Problematika oceňování pohledávek je upravena v § 25 zákona o účetnictví (dále jen 

ZoÚ). Je zde vymezen také okamžik ocenění pohledávky, za který je považován vznik (zánik) 

pohledávky. Pro ocenění pohledávek máme tři možné způsoby: 

a) Pořizovací cena - touto cenou se oceňují pohledávky nabyté za úplatu nebo 

vkladem. Prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 

účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 

(dále jen Prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb.), v tomto směru v § 49 odst. 1 

upřesňuje, že součástí pořizovací ceny jsou také přímé náklady, které s pořízením 

souvisejí, např. náklady na znalecké ocenění, odměny právníkům a provize. 

b) Jmenovitá hodnota – slouží k ocenění pohledávek v době jejich vzniku. 

c) Reálná hodnota – touto hodnotou se oceňují pohledávky nabyté a určené účetní 

jednotkou k obchodování. Nebo slouží jako zvláštní režim oceňování pohledávek ke 

dni roční účetní závěrky. Změny reálné hodnoty se v těchto případech účtují jako 

finanční náklad nebo finanční výnos, ovšem z daňového pohledu zákona o dani 

z příjmů (dále jen ZDP) se nezahrnují do základu daně.
7
 

2.4 Forma zajištění pohledávek 

Nejúčinnější ochranou před vznikem problémových pohledávek je zabezpečit je už před 

jejich vznikem. Ať už je to zjišťováním informací o budoucích či současných obchodních 

partnerech, pečlivým zpracováním obchodních smluv, které jsou pro vznik pohledávky 

rozhodujícím předpokladem, či jištěním pohledávek tzv. zajišťovacími nástroji. 

Cílem zajišťovacích instrumentů, jako je např. záloha, zástavní právo, pojištění 

pohledávek, smluvní pokuta, ručení nebo bankovní záruka, je předejít problémům při splácení 

                                                 
7
 KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů. 1. vyd. Ostrava: Editační středisko VŠB - TU Ostrava, 2009. 

215 s. ISBN 978-80-7357-618-9. [3] 
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a vymáhání pohledávky. Pokud se podaří předejít problémům s nedobytností pohledávky, 

není nutné přistupovat k odpisu pohledávky, ani k tvorbě opravných položek. 
8
 

2.4.1 Záloha 

V současné době je používání zálohových plateb v praxi velmi rozšířeno. Často bývá 

formou zálohy placena část nebo i celá hodnota smluvené ceny dodávky předem, např. na 

základně objednávky nebo jako forma jištění při obchodování s novým nebo „nesolidním“ 

zákazníkem. Výše zálohy závisí zcela na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem, její výše 

není upravena žádným předpisem. Zálohové faktury neboli tzv. proformafaktury jsou vedeny 

pouze v operativní evidenci a účtuje se až o zaplacené záloze po obdržení platby. 

Plátci, kterému je proformafaktura určena, nevzniká po jejím přijetí automaticky nárok 

na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu (dále jen DPH). Ten může nárokovat teprve po 

zaplacení fakturované zálohové částky. Příjemci zálohy ke dni obdržení platby vzniká 

povinnost přiznat daň na výstupu a vyhotovit daňový doklad k přijaté záloze.
9
 

 

Pro účetní zachycení přijatých záloh používá účtová osnova dva účty: 

 324 – Přijaté zálohy – zde se účtují přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů 

před splněním závazků vůči odběratelům 

 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy – účtujeme zde přijaté zálohy od odběratelů 

před splnění závazků vůči odběratelům
10

 

Postup účtování záloh:
11

 

1. Přijatá záloha od odběratele ve výši 1 000 Kč 

2. Vystavení daňového dokladu k záloze  

3. Vystavená faktura za zboží ve výši 3 000 Kč vč. DPH 

4. Zúčtování zálohy na úhradu pohledávky za odběratelem ve výši 1 000 Kč 

5. Doplatek odběratele na běžný účet ve výši 2 000 Kč 
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 Viz Obr. 2.2 – Přijatá záloha 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

2.4.2 Pojištění pohledávek  

K pojištění pohledávky se přistupuje tehdy, pokud jde o pohledávku především ze 

zahraničního obchodu, neboť při obchodování se zahraničím vzniká spousta rizik. Může jít 

např. o platební potíže vyvolané politickými událostmi v zemi kupujícího (stávky, občanské 

nepokoje, revoluce, války), znemožnění transferu úhrad do ČR v důsledku vážných 

ekonomických potíží země kupujícího, vyhlášením její platební neschopnosti, zavedení 

moratoria na platby nebo přírodní katastrofou apod. 
12

 

2.4.3 Zástavní právo 

Jedním z prostředků, kterým lze zajistit pohledávku, je zástavní právo, které je upraveno 

v ObčZ § 152 až 172.  

Účastníky právního vztahu jsou zástavní věřitel a zástavní dlužník. Dalším účastníkem 

může být zástavce, který poskytnutím své věci do zástavy zajišťuje splnění dlužníkova 

závazku.  

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky tím, že v případě jejich řádného a včasného 

nesplnění je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení z věci zastavené. 
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Zástavní právo plní dvě funkce: 

a) Zajišťovací – vede dlužníka ke splnění povinnosti splatit dluh, 

b) Nahrazovací – pro případ, že dlužník závazek nesplní, dává věřiteli možnost 

uspokojit svou pohledávku z předmětu zástavy. 

Věc daná do zástavy musí být řádně odevzdaná zástavnímu věřiteli či jiné osobě, na 

které se zástavce a zástavní věřitel dohodli, aby u ní byla zástava uschována, pokud se jedná o 

movitou věc. V případě vzniku zástavního práva k samostatným movitým věcem, budovám, 

cenným papírům, je povinností účetní jednotky provést záznam v analytické evidenci. 

Pokud je zástavou nemovitost, vzniká zástavní právo vkladem do katastru nemovitostí, 

které je prováděno katastrálním úřadem ve správním řízení na návrh účastníka smlouvy.  

V případě zástavy listinným cenným papírem vzniká zástavní právo předáním cenného 

papíru zástavnímu věřiteli. Ke vzniku smluvního zástavního práva k listinnému cennému 

papíru, který je převoditelný rubopisem, je třeba i písemné prohlášení majitele cenného papíru 

učiněné na tomto cenném papíru (zástavní rubopis).  

Zástavní právo k zaknihovanému cennému papíru vzniká registrací tohoto zástavního 

práva v evidenci Střediska cenných papírů. Příkaz k registraci zástavního práva může dát 

zástavní věřitel, zástavní dlužník nebo zástavce.  

Pokud není pohledávka, zajištěná movitou či nemovitou věcí, řádně a včas splněna, je 

zástavní věřitel oprávněn zastavenu věc prodat ve veřejné dražbě. Zastavený cenný papír pak 

může prodat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. O zamýšleném výkonu je 

zástavní věřitel povinen předem informovat zástavce a dlužníka. 

Po uskutečnění prodeje je povinen zástavní věřitel bez zbytečného odkladu vydat 

dlužníku výtěžek z prodeje převyšující jeho zajištěnou pohledávku. 
13

 

 

2.4.4 Ručení 

Tento zajišťovací prostředek je upraven zvlášť pro oblast občansko-právní (§546 až 550 

ObčZ) a zvlášť pro oblast obchodních vztahů (§ 303 až 312 ObchZ).  

Ručení je zajišťovací vztah, který na rozdíl od práva zástavního nevzniká mezi 

věřitelem a dlužníkem, ale mezi věřitelem a třetí osobou odlišnou od dlužníka. Zabezpečuje se 

tím uspokojení pohledávky věřitele, který může uspokojení své pohledávky dosáhnout 
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z majetku třetí osoby, tj. ručitele. Ten je povinen uspokojit pohledávku věřitele v případě, že ji 

neuspokojí dlužník. Ručitel může ručit za část pohledávky, nebo její celou hodnotu. Stejně tak 

se může pohledávka rozdělit mezi jednoho nebo více ručitelů.  

Na základě písemného prohlášení ručitele adresovaného věřiteli vzniká ručení, čímž 

ručitel bere na sebe odpovědnost vůči věřiteli, že pohledávku uspokojí, když ji neuspokojí 

dlužník.  

V prohlášení musí být uveden: věřitel, dlužník, výše pohledávky, omezení ručení na 

část pohledávky nebo na určitou dobu. Pokud v prohlášení není žádné omezení ručení, ručí se 

za celou pohledávku a neomezeně. 

 

2.4.5 Dokumentární akreditiv  

Dokumentární akreditiv patří mezi platební a zároveň zajišťovací nástroje. Používají se 

především při obchodech se zahraničními partnery. 

Akreditiv je písemný závazek banky, která se podmínečně zavazuje na základě žádosti 

klienta (odběratele – kupujícího, který se v tomto případě nazývá příkazcem) na jeho účet 

zaplatit oprávněné osobě (dodavateli – prodávajícímu, v tomto případě beneficientovi), 

jestliže tato osoba splní do určité doby stanovené podmínky. Těmito podmínkami je předání 

přesně stanovených dokumentů (proto se tento akreditiv nazývá dokumentární). Tyto 

dokumenty jsou uvedeny v žádosti o otevření akreditivu. Dodavatel musí splnit všechny 

podmínky, aby mohl akreditiv čerpat. Požadovanými dokumenty může být např. certifikát o 

jakosti, předávací dokumenty v místě určení, faktura, doklady o přepravě zboží, pojistné 

dokumenty, námořní konosament, silniční, železniční nebo letecký nákladní list atd.
14

 

2.4.6 Dokumentární inkaso 

Tento platební a zajišťovací prostředek je taktéž využívám především v zahraničním 

obchodě. U dokumentárního inkasa je vydání dokumentů odběrateli podmíněno zaplacením. 

Toto je výhoda především pro odběratele, neboť mu umožňuje platit až v době převzetí 

dokladů. Nejvhodnější je použití v obchodech s již zavedenými partnery, pokud dodavatel 

nechce čekat na úhradu, neboť dokumentární inkaso představuje příkaz vývozce bance, aby 

pro něj vyinkasovala od kupujícího plnění proti předání dokumentů. V tomto případě je 

příkazcem dodavatel.  
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Rozlišujeme dva druhy dokumentárního inkasa: 

 Dokumenty proti zaplacení – kupující zaplatí bance inkasní částku a ta mu pak 

vydá inkasní dokumenty. 

 Dokumenty proti akceptaci směnky – kupující akceptuje směnku vystavenou na 

sebe a tím získá dokumenty.
15

 

 

2.4.7 Smluvní pokuta 

Zajištění závazku smluvní pokutou se řídí § 544 a 545 ObčZ, pro obchodní závazkové 

vztahy platí § 300 až § 302 ObchZ. 

Smluvní pokutou lze zajistit jakékoli porušení závazku (pozdní placení, pozdní dodávka 

zboží, vady na díle atd.). Smluvní pokuta musí být ujednána písemně ve smlouvě, kde je 

vhodné používat jednoznačný termín „smluvní pokuta“ jednak z důvodů daňových – 

zaplacená smluvní pokuta je daňovým výdajem, jednak z důvodů předcházení sporům 

v případě nejasného označení. Podstatnou náležitostí této písemné dohody je určení výše 

smluvní pokuty nebo alespoň způsobu, kterým má být určena.  

Při této formě zajištění se věřiteli dostává výhody, že nemusí prokazovat vznik škody 

ani její výši, neboť svůj nárok na náhradu škody pokrývá smluvní pokutou. Dlužník je totiž 

povinen smluvní pokutu zaplatit i v tom případě, kdy je smluvená výše úroků ve zjevném 

nepoměru ke vzniklé škodě. Sjednáním smluvní pokuty tak můžeme předem vyloučit 

případné spory o náhradu škody.  

Možnosti účtování o smluvní pokutě z prodlení jsou upraveny v postupech účtování 

pomocí účtů: 

 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 545 – Ostatní pokuty a penále 

 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

Na vrub účtu 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují částky závazků bez 

ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv: 

- Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle obchodního zákoníku 

- Poplatky z prodlení podle občanského zákoníku 
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- Penále ze smluvních vztahů 

- Odstupné podle § 355 obchodního zákoníku 

Na vrub účtu 545 – Ostatní pokuty a penále se účtují částky závazků podle příslušných 

dokladů bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, jsou však daňově neúčinné. Jedná se 

například o penále za opožděné platby sociálního a zdravotního pojištění, daní atd.  

Ve prospěch účtu 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují částky pohledávek 

bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv: 

- Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle obchodního zákoníku a poplatky z prodlení 

podle občanského zákoníku 

- Penále ze smluvních vztahů 

- Odstupné podle § 355 obchodního zákoníku 

Pro účetní jednotku je vhodné evidovat zvlášť zaplacené a nezaplacené smluvní pokuty 

a úroky z prodlení, protože za daňově uznatelný náklad lze považovat pouze ty, které byly 

uhrazeny, jak říká § 24 odst. 22 písm. zi ZDP:
16

 

„zi) smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze 

závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny; a dále úroky z půjček a úroky z úvěrů v 

případě, kdy věřitelem je poplatník uvedený v §2, který nevede účetnictví, jen pokud byly 

zaplaceny“
17

 

2.4.8 Směnky 

Oblíbeným prostředkem sloužícím k zajištění pohledávek jsou pro svou jednoduchost a 

zaručenou návratnost směnky. Zákon zabezpečuje soudní vymáhání ve zkráceném řízení, a 

proto jsou směnky v obchodní praxi využívány již více než 800 let. Zákon přesně stanoví, 

jaké náležitosti musí směnka mít a obsahovat, aby byla platná. 

Směnka jako zajišťovací institut pohledávek je pouze jedním z jejích praktických 

využití, ke kterým dále patří užití směnky jako úvěrového platebního prostředku, jako 

možnost získání peněz v hotovosti. 

Používání směnky v mezinárodním měřítku si vyžádalo sjednocení právní úpravy, ke 

kterému došlo v 30. letech 19. Století v tzv. „Ženevských úmluvách“ o jednotném směnečném 

                                                 
16

 BAŘINOVÁ, Dagmar a Iveta VOZŇÁKOVÁ. Pohledávky: právně, daňově, účetně. 3., rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2007, 135 s. ISBN 978-80-247-1816-3. [1] 
17

 BUSINESS CENTER: Zákon o daních z příjmů. [online]. 2012. [cit. 2012-03-26]. Dostupné z: 

<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx>  [12] 



17 

 

a šekovém právu. Právní úprava v České republice se přibližuje principům těchto úmluv a je 

obsažena v právních normách.  

Směnka je definována jako „obchodovatelný“ cenný papír, obsahující zákonem přesně 

vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek nebo příkaz výstavce zaplatit 

stanovenou finanční částku, v určitou dobu, na určitém místě a zabezpečující jejímu majiteli 

právo vyžadovat toto plnění od toho, kdo se na směnce podepsal.  

Pro použití směnky k zajištění pohledávek je nejdůležitější dělení: 

1. Podle toho, kdo směnku vystavuje: 

 Směnka vlastní – výstavce (= dlužník) se zavazuje věřiteli, že zaplatí 

věřiteli nebo oprávněné osobě stanovenou sumu v určitý den a na 

určitém místě 

 Směnka cizí – výstavce dává příkaz dlužníku, aby zaplatil výstavci nebo 

jiné oprávněné osobě stanovenou sumu v určitý den a na určitém místě 

2. Podle údaje o splatnosti: 

 Vistasměnka – je splatná na viděnou, tzn. že je splatná okamžitě při 

předložení, nejpozději druhý den po předložení 

 Lhůtní vistasměnka – je splatná určitý čas po předložení např. „14 dnů 

po předložení…“ 

 Datosměnka – splatná za určitý čas, např. „za 3 měsíce ode dneška“ 

 Směnka denní (fixní) – splatná v určitý den např. „dne … zaplaťte“ 

Směnka je rovněž jedním z prostředků k zajištění nedobytných pohledávek v případě, že 

je vystavena po splatnosti pohledávky, jako např. „jistící“ nástroj pro věřitele a způsob 

oddálení případného soudního vymáhání dlužné částky. 

V praxi využívají možnosti zajištění pohledávek směnkou zejména velké společnosti 

s dominantním postavením na trhu, kdy odběratel má možnost výběru: buď platí hotově a tím 

je vše vyřečeno, nebo přistoupí na jištění svých budoucích závazků vůči společnosti 

směnkou.
18
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2.4.9 Faktoring 

Faktoring spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti. 

Odkup pohledávek provádí specializovaná faktoringová společnost, což je buď přímo banka, 

nebo její dceřiná společnost.  

Faktoringové společnosti odkupují krátkodobé pohledávky, které nejsou většinou 

jištěny žádným ze zajišťovacích instrumentů a splňují podmínky faktoringové smlouvy. 

Faktoringová smlouva se nejčastěji uzavírá na určité časové období, přičemž se jedná o 

písemnou smlouvu o postoupení pohledávky. K postoupení pohledávky není potřeba souhlasu 

dlužníka, pokud není uzavřená mezi dodavatelem a odběratelem dohoda, ve které je 

vyloučeno postoupení pohledávky, nebo je k tomu potřeba souhlas odběratele.  

Faktor se smlouvou zavazuje, že bude určitou část pohledávek proplácet dodavateli bez 

ohledu na to, zda odběratel pohledávku skutečně zaplatí. Cenou faktoringu je faktoringová 

provize, což je určité % z hodnoty pohledávek. Většinou jde o odkup pohledávek bez tzv. 

zpětného postihu, kdy faktor převezme veškerá rizika za pohledávku.  

Faktoring je jedním z alternativních zdrojů financování, protože dává společnostem 

k dispozici hotovost, kterou potřebují ke své další činnosti. Ty potom nemusí mít vázané 

finanční prostředky v pohledávkách. 

 

2.4.10 Forfaiting 

Forfaitingové společnosti stejně jako faktoringové společnosti odkupují od svých 

klientů pohledávky, ovšem s tím rozdílem, že obvykle odkupují především pohledávky se 

splatností minimálně 90 dní a provádějí odkupy i s několikaletou splatností (4 a více let). 

Dalším významným rozdílem je, že postupované pohledávky musí být nějakým způsobem 

jištěny (např. dokumentárním akreditivem, bankovní zárukou, nebo např. avalovanou 

směnkou).  

Jestliže odběratel forfaitingové společnosti nezaplatí, může tato společnost vymáhat 

plnění na těch osobách, které se za kontrakt některým z instrumentů zaručily.  

Forfaiting se využívá zejména při dodávkách investičních celků do zahraničí a je proto 

považován za jednu z možností podpory vývozu. Výhodou je, že snižuje potřebu klasického 

úvěru a převádí měnové a kurzové riziko a také riziko nedobytnosti postupované pohledávky 

na forfaitingovou společnost.
19
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 BAŘINOVÁ, Dagmar a Iveta VOZŇÁKOVÁ. Pohledávky: právně, daňově, účetně. 3., rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2007, 135 s. ISBN 978-80-247-1816-3. [1] 
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2.5 Zánik pohledávky 

Zánik pohledávky je završením vztahu mezi odběratelem a dodavatelem. Optimálním 

naplněním tohoto vztahu je splnění závazku na obou stranách. Zákon předkládá několik 

možných způsobů zániku závazků a pohledávek. Občanský zákoník uvádí důvody zániku 

závazku v ustanovení § 559 až 587. 

K zániku pohledávky může dojít např. dohodou věřitele s dlužníkem, prominutím dluhu 

a vzdáním se práva, nemožností plnění, vypovědí, odstoupením od smlouvy, zaplacením 

odstupného, narovnáním, splynutím, započtením, uplynutím doby, neuplatněním práva – 

prekluzí, smrtí dlužníka nebo věřitele prodlením u firemní smlouvy. 
20

 

2.5.1 Splnění dluhu 

Mezi nejčastější způsoby zániku pohledávky patří její splnění peněžní formou, tj. 

úhrada plná příp. částečná. Samotná transakce se uskutečňuje hotovostním nebo 

bezhotovostním převodem. 

2.5.2 Zápočet pohledávek 

V případě, že dodavatel s odběratelem mají vzájemné pohledávky stejného druhu, je 

možnost jejich zániku společným započtením, a to do té výše, do které se vzájemně kryjí. 

Jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení, zánik 

pohledávek nastane již okamžikem, kdy se setkaly, nikoliv až ke dni, kdy byl učiněn 

kompenzační projev. 

Tento způsob zániku pohledávky upravuje jak právo občanské, tak obchodní. Prvním z 

předpokladů započtení je existence vzájemných pohledávek mezi týmiž účastníky, kteří si 

jsou vzájemně věřitelem a dlužníkem. Dále musí jít o pohledávky stejného druhu (co do 

předmětu, např. peněžité). Důvod vzniku a povaha pohledávky může být rozdílná. Neméně 

důležité je to, že pohledávky musí být k započtení způsobilé, tj. jejich započtení není 

vyloučeno ani zákonem, ani dohodou mezi věřitelem a dlužníkem. 

V praxi se setkáváme s jednostrannými a dvoustrannými zápočty. Souhlas druhého 

účastníka v případě jednostranného započtení se nevyžaduje. K započtení pohledávek dojde 

na základě projevu vůle jedné strany, tj. oznámením adresovaným a doručeným druhé 

smluvní straně. V případech, kdy dochází k započtení na základě dohody účastníků, lze 

započítat jakékoli vzájemné pohledávky (nestanoví-li zákon jinak), tzn. i pohledávky, které 

nejsou způsobilé k započtení či nejsou stejného druhu. 
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 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVKY: Zánik pohledávky a závazku. [online]. 2009. [cit. 2012-03-26]. Dostupné z: 

<http://www.vymahani-pohledavky.cz/vymahani-pohledavek.1/zanik-pohledavky-a-zavazku.48.html>  [16] 
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2.5.3 Prekluze 

Prekluze (neboli zánik práva uplynutím času) vyjadřuje zánik pohledávky v důsledku 

neuplatnění práva, které bylo třeba uplatnit v určité době, a tato doba marně uplynula. Pokud 

by dlužník prekludovaný dluh uhradil, byla by tato skutečnost posuzována jako plnění bez 

právního důvodu a jednalo by se ze strany věřitele o bezdůvodné obohacení. Dlužník by se 

mohl domáhat vrácení plnění. Prekludované právo nelze uplatnit u soudu. 

2.5.4 Promlčení 

Rozdíl mezi prekluzí a promlčením spočívá v tom, že rovněž uplynul určitý čas, ale 

právo nezaniká, je pouze „oslabeno“.  

V případě, že promlčecí doba skutečně uplynula a povinný vznese námitku promlčení, 

je toto právo nevymahatelné, soud je nemůže přiznat. Jestliže dlužník promlčenou pohledávku 

zaplatí, má se za to, že platil existující dluh a nemůže se domáhat vrácení zaplacené částky. 

Pro vztahy, které jsou upraveny dle občanského zákoníku, platí tříletá obecná promlčecí 

doba, pro vztahy upravené dle obchodního zákoníku je to obecná čtyřletá promlčecí doba. 

Smluvní strany nemohou uzavřít dohodu o kratší nebo delší promlčecí lhůtě, než je lhůta 

stanovená zákonem. Promlčecí doba začíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno 

poprvé.
21

 

2.6 Shrnutí 

Obsahem této kapitoly je vznik a účtování pohledávek, stejně jako vyjmenování 

několika možností zajištění pohledávek. Tyto způsoby zajištění by měly sloužit především 

k tomu, aby se pohledávky společnosti nestávaly neuhrazenými.  
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 BUSINESS INFO: Pohledávky - zánik a postup při vymáhání pohledávek [online]. 2009. [cit. 2012-03-28]. 

Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/pohledavky-zanik-postup-
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3 Účetní a daňová hlediska pohledávek po splatnosti 
 

V předchozí kapitole bylo uvedeno, jak pohledávky vznikají i zanikají, a jaké existují 

způsoby pro zajištění pohledávek pro případ, že by jejich hodnota neměla být v čas uhrazena. 

Pokud takový stav nastane a pohledávky se stávají neuhrazenými, je potřeba tuto situaci řešit. 

Důležitým faktorem je evidence pohledávek pro přehled, kdy která pohledávka podléhá 

splatnosti a zda byla uhrazena, či nikoliv. Tato evidence může probíhat v různých formách, od 

papírové podoby, speciálního IT programu, až po firmy zabývající se touto problematikou.  

Kvalitní evidence pak může velmi usnadnit případné vymáhání dluhu. Pokud se jedná o 

domáhání se platby za neuhrazenou pohledávku, může být použito několik způsobů. Nejméně 

efektivním bude asi vymáhání přímo naší osobou, protože se může dlužník vyhýbat přímé 

konfrontaci. Vhodnějším způsobem, ovšem dražším, bude najmout si na to odborně 

specializovanou firmu, která se zabývá vymáháním pohledávek. Pokud ani ta neuspěje, zbývá 

poslední možnost jak se domoct svých práv, a to u soudu.  

S neuhrazenou pohledávkou je nutno si poradit i v účetnictví. S pohledávkou byly 

spojeny jisté náklady, které vstupují do základu daně, stejně jako vystavení faktury přineslo 

výnos. Což znamená, že vznikla povinnost odvést daň z této transakce, která nebyla 

zaplacena. V daňových předpisech existuje několik možností, jak si snížit tuto daňovou 

povinnost.  

 

3.1 Základní charakteristika opravných položek 

Právní úpravu opravných položek nalezneme např. v Zákoně o účetnictví (především v 

§ 25 a § 26), ale dále také ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Opravné položky se vytvářejí pouze 

k účtům majetku v případech snížení ocenění majetku v účetnictví prokázaném na základě 

inventarizace majetku. Opravné položky slouží k tomu, aby „opravovaly“ dočasně hodnotu 

majetku a pohledávek. 

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

v účetnictví není trvalého rázu nebo není snížení ocenění vyjádřeno jiným způsobem, např. 

reálnou hodnotou. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných 

položek, které lze vytvářet i v případech, kdy tak stanoví Zákon o rezervách.  

Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů a opravná položka se sníží, popř. 

zruší zaúčtováním ve prospěch nákladů, pokud inventarizace v následujícím období 

neprokáže opodstatnění její výše. Dle principu opatrnosti (jedna ze všeobecně uznávaných 
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účetních zásad) nesmí být majetek a výnosy nadhodnocovány, závazky a náklady 

podhodnocovány. Podnik proto musí zahrnout do svého oceňování i pravděpodobné budoucí 

rizika spojená se ztrátou hodnoty majetku, závazků či pohledávek ke dni uzávěrky účetnictví. 

K tomu slouží právě opravné položky, rezervy či odpisy. 

Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty 

majetku. Problematika tvorby a použití opravných položek by měla být v účetní jednotce 

upravena vnitřním předpisem, viz Příloha č. 1. 

Tvorba opravných položek sníží stálá aktiva nebo oběžná a zároveň sníží výsledek 

hospodářského účetního období, což se projeví snížením vlastních zdrojů. 
22

 

 

3.1.1 Opravné položky k pohledávkám 

Výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou podle § 24 odst. 2 písm. i) ZDP 

jen ty opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši stanoví Zákon č. 593/119 Sb., o 

rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen „ZR“). 

V ZR je upraven pro účely zjištění základu daně z příjmů způsob tvorby, výše a použití 

opravných položek:  

1. k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 ZR) 

2. k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (§ 8a ZR) 

3. k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b ZD) 

4. k nepromlčeným pohledávkám s hodnotou do 30 000 Kč (§ 8c ZD) 

Tvorba těchto zákonných opravných položek není povinná ze Zákona o účetnictví, 

představuje pouze možnost poplatníka snížit svůj daňový základ. Není možnost se tohoto 

práva domáhat zpětně, např. při daňové kontrole.  

Aby mohla být opravná položka vytvořena, musí být pohledávka prokazatelně 

v majetku poplatníka, zaúčtována na rozvahových účtech, nikoli na podrozvahových účtech, 

kde se zachycují odepsané pohledávky. Plátce DPH vytváří opravné položky z celé hodnoty 

pohledávky, včetně DPH. 

Pokud při vzniku pohledávky bylo účtováno ve výnosech, a takto vzniklý příjem byl 

příjmem zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně pro 
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 PILÁTOVÁ, Jana a Jaroslav RICHTER. Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi: praktická řešení a 

vzory : daňová a účetní problematika : vybraná související ustanovení. Olomouc: ANAG, 2009, 111 s. ISBN 

978-80-7263-534-4. [4] 
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zvláštní sazbu daně
23

, nemůže být vytvořena opravná položka k této pohledávce podle § 2 

odst. 2 ZR. Jedná se zde především o dividendové příjmy.
24

 

3.1.2 Vznik a účtování opravných položek 

Postup o účtování opravných položek k pohledávkám rozvádí Český účetní standard pro 

podnikatele č. 005. Podle bodu 4.4.1 se účtuje vznik opravné položky na příslušný účet účtové 

skupiny 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování. Na tomto účtu se 

účtuje o vzniku opravné položky, tak i o jejím snížení či případném zrušení, pokud pominou 

důvody pro její vytvoření. Na analytických účtech se pak člení opravné položky vytvořené 

v souladu se zvláštním právním předpisem (ZR) a ostatní opravné položky.  

Postup účtování opravných položek na vrub či ve prospěch příslušných účtů nákladů je 

uveden v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 019 Náklady a výnosy, jak uvádí bod 

4.5 Českého účetního standardu č. 005. V praxi se nejčastěji používají účty 558 u zákonných 

opravných položek a 559 u účetních (nedaňových) opravných položek, viz Příloha č. 2. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.1.3 Účetní opravné položky 

Na konci rozvahového dne mají účetní jednotky při oceňování majetku a závazků brát 

v úvahu podle § 25 odst. 3 Zákona o účetnictví všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, 

které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky. 

Z účetního hlediska opravné položky mají vyjadřovat reálnou hodnotu aktiv, a tím podávat 
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 Zvláštní sazbou daně činí 15% . 
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věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, jak to požaduje 

§ 7 odst. 1 ZoÚ. 

Postup tvorby a použití opravných položek upravuje § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. Tvorba účetních opravných položek se účtuje na vrub nákladů a 

opravná položka se sníží, popřípadě zruší zaúčtováním ve prospěch nákladů, pokud 

inventarizace neprokáže opodstatněnost její výše.  

Účetní opravné položky jsou ovšem podle §25 odst. 1 v) ZDP nedaňovým výdajem, 

proto se v případě tvorby účetních opravných položek hospodářský výsledek pro účely 

základu daně z příjmů o tyto částky zvyšuje. Naproti tomu lze podle § 23 odst. 3 písm. c) ZDP 

hospodářský výsledek pro daňové účely snížit o částky souvisejících s rozpuštěním rezerv a 

opravných položek, jejichž tvorba nebyla výdajem na dosažení, zjištění a udržení příjmů.
25

 

 

3.2 Zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatných           

po 31. prosinci 1994 

Podle § 8a ZR mají poplatníci vedoucí účetnictví možnost vytvářet opravné položky 

k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994. V §8a odst. 4 ZR je vymezeno 

další ustanovení, které upravuje, k jakým pohledávkám dále není možnost vytvářet opravné 

položky. Jedná se o pohledávky: 

a) které již byly odepsány na vrub výsledku hospodaření, 

b) za společníky, akcionáři, členy družstev za upsaný vlastní kapitál 

c) mezi spojenými osobami vymezenými v § 23 odst. 7 ZDP 

3.2.1 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám s hodnotou do 30 000 Kč 

Tyto opravné položky upravuje § 8c ZR, který umožňuje k vymezeným pohledávkám 

vytvořit daňově uznatelné opravné položky až do výše 100% jejich neuhrazené hodnoty, aniž 

by musely být soudně vymáhány.  

Tvorba těchto opravných položek je podmíněna splněním těchto podmínek: 

- nejedná se o pohledávku vymezenou v § 8a odst. 4 ZR
26

 

- rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nepřesáhne 

částku 30 000 Kč (včetně DPH) 
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- od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců. Tato 

doba může být i delší, ale nesmí se pak jednat o promlčenou pohledávku. 

- celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u 

nichž uplatňuje postup podle tohoto ustanovení, nepřesáhne za zdaňovací období 

částku 30 000 Kč 

O pohledávce, k níž byla vytvořena opravná položka podle tohoto ustanovení, je 

poplatník povinen vést samostatnou evidenci.  

Pokud pohledávka není uhrazena a splní všechny zákonem stanovené podmínky, 

můžeme k ní být vytvořena zákonná opravná položka ve výši 100% jmenovité hodnoty 

pohledávky na vrub účtu 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek ve 

prospěch účtu 391 - Opravné položky k pohledávkám.  Protože byly splněny podmínky pro 

daňově uznatelný odpis pohledávky, u které již není očekávána úhrada, tak nejprve zrušíme 

opravnou položku k této pohledávce a to opačným zápisem, a pak odepíšeme na vrub účtu 

546 – Odpis pohledávky a ve prospěch účtu 311 – Odběratelé, kde je daná pohledávka 

evidována.  

Jestliže by nastala úhrada k již odepsané pohledávce, bude takový výnos zdanitelný, 

protože i odpis pohledávky byl daňovým výdajem podle § 24 odst. 2 písm. y).
27

 

 

3.2.2 Pohledávky do 200 000 Kč 

Věřitel může začít vytvářet opravnou položku k pohledávce až do výše 20% neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávky, jestliže: 

a) Rozvahová hodnota pohledávky v okamžiku jejího vzniku nepřesáhla částku 

200 000 Kč 

b) Od konce sjednaného termínu splatnosti pohledávky uplynulo více než šest měsíců, 

a to bez ohledu na to, zda bylo zahájeno rozhodčí řízení podle zvláštního právního 

předpisu nebo soudní řízení nebo též správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., 

jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné 

k uplatnění svého práva. 
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Jestliže ovšem tento úkon učinil a takového řízení se řádně účastní a včas učinil všechny 

potřebné úkony, má možnost podle § 8a odst. 2 ZR použít vyšší tvorbu opravné položky 

k pohledávkám, pokud od sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než: 

- 12 měsíců, až do výše 33% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

- 18 měsíců, až do výše 50% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

- 24 měsíců, až do výše 66% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

- 30 měsíců, až do výše 80% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

- 36 měsíců, až do výše 100% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.
28

 

3.2.3 Pohledávky nad 200 000 Kč 

Možnost vytvářet opravné položky k těmto pohledávkám je pouze v případě, pokud 

bylo zahájeno rozhodčí řízení podle zvláštního právního předpisu nebo soudní řízení nebo též 

správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a 

řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva. 

Jestliže tak ovšem poplatník učinil, zákon mu umožňuje podle § 8a odst. 3 ZR vytvořit 

opravné položky, ovšem pouze v případě, že od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více 

než: 

- 6 měsíců, až do výše 20% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

- 12 měsíců, až do výše 33% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

- 18 měsíců, až do výše 50% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

- 24 měsíců, až do výše 66% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

- 30 měsíců, až do výše 80% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

- 36 měsíců, až do výše 100% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. 

3.2.4 Zrušení zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám  

V zákoně o rezervách, konkrétně v § 8a odst. 5 jsou stanovený podmínky pro zrušení 

opravných položek (taktéž existuje obecné ustanovení v § 4 odst. 1 ZR): 

1. Pominou-li důvody pro jejich existenci. 

2. Pohledávka, k níž byla opravná položka vytvořena, se promlčela. 

3. Nastaly důvody, za nichž se odpis pohledávky považuje za výdaj (náklad) na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů podle ustanovení ZDP. 
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Protože vytvoření zákonných opravných položek znamená snížení základu daně, tak 

naopak zrušení těchto opravných položek bude základ daně zvyšovat.
29

 

3.3 Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení 

Tvorba těchto opravných položek je upravena § 8 odst. 1 Zákonem o rezervách, který 

byl novelizován v souvislosti s účinností od 1. ledna 2008 insolvenčního zákona č. 182/2006 

Sb. (dále jen IZ). 

Pro dosažení daňové účinnosti opravných položek tvořených za dlužníky 

v insolvenčním řízení, je nutné, přihlásit pohledávky, které za tímto dlužníkem vznikly, u 

soudu ve lhůtě stanovené usnesením soudem (nesmí být kratší než 30 dnů a delší než dva 

měsíce). Za přihlášené považujeme ty pohledávky, které byly přihlášeny v období od zahájení 

insolvenčního řízení, tj. včetně pohledávek přihlášených spolu s podáním návrhu na zahájení 

insolvenčního řízení, až do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku. 

U přihlášených pohledávek lze vytvořit zákonná opravná položka až do výše rozvahové 

hodnoty nepromlčené pohledávky, tj. 100%. V případě, že z rozsudku insolvenčního řízení 

vyplývá, že řádně přihlášené pohledávky nebudou uspokojeny v celé výši, případně vůbec, je 

možné u takových pohledávek uplatnit daňově účinný odpis pohledávky.  

Opravné položky podle § 8 ZR lze tvořit také i k takovým pohledávkám, k nimž neleze 

tvořit opravné položky k nepromlčeným pohledávkám podle § 8a ZR. Jedná se o pohledávky 

vzniklé za společníky, akcionáři, členy družstev za upsaný vlastní kapitál a mezi spojenými 

osobami. Ale i zde zůstává omezení v podobě § 2 odst. 2 ZR, kde je výčet pohledávek, k nimž 

nelze tvořit opravná položka ani podle § 8 ZR. Konkrétně se jedná o pohledávky vzniklé 

z titulu: 

- úvěrů a půjček 

- ručení (výjimkou je ručení za celní dluh) 

- záloh 

- smluvních sankcí (pokut, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových 

vztahů) 

- cenných papírů a ostatních investičních instrumentů 

- plnění ve prospěch vlastního kapitálu 

- úhrady ztrát společnosti 
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K přihláškám pohledávek, které nebyly podány ve lhůtě stanovené soudem, se již dále 

nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. V takovém 

případě již není možno tvořit opravné položky podle § 8 ZR, ale lze využít možnosti a 

v tvorbě opravných položek pokračovat podle § 8a nebo § 8c, zde záleží na hodnotě a povaze 

pohledávky.
30

 

3.3.1 Zrušení opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení 

V obecném ustanovení, které se zabývá zrušením zákonných opravných položek (§ 4 

odst. 1 ZR) jsou stanoveny situace, kdy musíme přistoupit ke zrušení vytvořených opravných 

položek. V § 8 odst. 2 ZR máme uvedeny další specifické důvody, související právě 

s pohledávkami za dlužníky v insolvenčním řízení. Podle tohoto ustanovení se opravné 

položky zruší: 

1. V návaznosti na výsledky insolvenčního řízení: 

Poplatník je povinen zrušit opravné položky za dlužníkem v insolvenčním řízení 

vždy v případě, kdy insolvenčním řízení již není možno dále vést. Tato možnost 

může nastat z různých důvodů, jako je např.: 

o odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady (§ 128 IZ) 

o zpětvzetí insolvenčního návrhu (§ 129 a § 130 IZ) 

o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že nejsou splněny zákonné 

předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku (nejčastěji z důvodu, že nebyl 

osvědčen úpadek dlužníka) podle § 143 IZ 

o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (§ 158 IZ) 

o rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku (§ 158 IZ) 

o v případě vydání rozhodnutí o ukončení konkursu po splnění rozvrhového 

usnesení 

2. V případě, že pohledávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník a 

IZ těmto osobám právo popřít pohledávku přiznává.
31
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3.4 Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh 

Opravné položky podle § 8 a § 8a ZR mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří 

vedou účetnictví a podle celního zákona ručí za celní dluh k pohledávkám vzniklým z titulu 

ručení za celní dluh podle celního zákona. 

Tyto opravné položky lze také vytvářet pouze do výše hodnoty pohledávky odpovídající 

provedené úhradě celního dluhu. Nemohou být vytvořeny za splněné pohledávky z titulu 

ručení, pokud dluh za dlužníka nesplní v době splatnosti určené celními orgány. 

Se vstupem do EU se význam těchto opravných položek výrazně oslabil.
32

 

3.5 Jednorázový odpis pohledávek 

Možnost jednorázového odpisu pohledávek do daňově uznatelných nákladů upravuje    

§ 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Podle tohoto ustanovení je daňově uznatelným výdajem u 

poplatníků, kteří vedou účetnictví, jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena 

pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně společnosti, a to za předpokladu, že 

o pohledávce při jejím vzniku bylo účtováno ve výnosech a takto vniklý zdanitelný příjem 

nebyl od daně osvobozen, a lze-li současně k této pohledávce uplatňovat opravné položky 

podle písmene i), za dlužníkem: 

1. u něhož soud zrušil konkurs proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, a 

pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být 

vypořádána z majetkové podstaty 

2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí, na základě výsledků insolvenčního 

řízení 

3. který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích 

dlužníka 

4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl 

s původním dlužníkem spojenou osobou (§ 23 odst. 7) 

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

dražba, a to na základě výsledků této dražby 

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

základě výsledků provedení této exekuce 

                                                 
32

 DRBOHLAV, Josef a Tomáš POHL. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. 3. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2011. 244 s.  ISBN 978-80-7357-599-1. [2] 



30 

 

Odpis pohledávky na vrub daňových nákladů byl v roce 2011 uznatelný i v případě, 

byla-li v plné výši (100%) k pohledávce nebo její části vytvořena opravná položka. 

Dalo by se zjednodušeně říci, že pro možnost uplatnění daňově účinného odpisu 

pohledávky bylo nutno splnit tyto požadavky:  

- o pohledávce muselo být účtováno při jejím vzniku ve výnosech (platí pro pohledávky 

vzniklé po 31. prosinci 2003), 

- pohledávka byla způsobilá k tvorbě zákonných opravných položek (platí pro 

pohledávky vzniklé po 31. prosinci 2003). 

V novele Zákona o daních z příjmů v § 24 odst. 2 písm. y) je od 1. 1. 2012 stanoveno, 

že podmínky odpisu pohledávek jsou „méně přísné“. V letošním roce existuje možnost 

odepsat do daňově uznatelných nákladů i pohledávky, od jejichž splatnosti uplynulo méně než 

6 měsíců, nebo ty, ke kterým nebylo možné tvořit opravnou položku podle právního předpisu 

upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro zjištění základu daně z příjmů pouze 

proto, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 

000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení. 

 

To tedy znamená, že jednorázový odpis pohledávky není možný tam, kde nelze vytvářet 

opravné položky: 

- v případech vymezených v § 2 odst. 2 ZR (pohledávky z titulu úvěrů a půjček, záloh, 

nevyplacených dividend, atd.) 

- u pohledávek promlčených 

Dále není možné uplatnit jednorázový odpis pohledávek do daňově uznatelných výdajů 

u poplatníků, kteří jsou účetní jednotkou a účetní hodnota pohledávky nebo pořizovací cena 

pohledávky nabyté postoupením byla již odepsána na vrub výsledku hospodaření. 

Pohledávky, které již byly odepsány do nákladů, se dále evidují na účtech podrozvahové 

evidence. 
33

 

3.5.1 Účetní (nedaňový) odpis pohledávek 

Účetní jednotka může také uplatnit účetní odpisy pohledávek, které nemají žádnou 

vazbu na Zákon o dani z příjmů, nejsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 
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Zachycují se v účtové skupině 54 – Jiné provozní náklady, konkrétně účet 546 – Odpis 

pohledávky. O hodnotu tohoto nákladu musí být navýšen výsledek hospodaření podle § 23 

odst. 3 ZDP. Účetním odpisem pohledávka nezaniká, poplatník ji dále sleduje v podrozvahové 

evidenci.  

Tato možnost se využívá v případě, kdy je ze všech okolností zřejmé, že by náklady na 

vymáhání pohledávky přesáhly její výtěžek a současně nejsou splněny podmínky pro daňový 

odpis podle § 8c ZR. 

Pokud by došlo k úhradě účetně (nedaňově) odepsané pohledávky, tato úhrada bude 

zúčtována ve prospěch výnosů, z nichž však nebude odvedena daň, pokud tato úhrada nastala 

v jiném účetním období, než odpis pohledávky. V § 23 odst. 4 písm. e) ZDP je stanoveno, že 

do daňového základu se nezahrnují částky zaúčtované do výnosů, pokud souvisejí s náklady 

neuznatelnými v předchozím zdaňovacím období jako daňové náklady, a to maximálně do 

výše těchto neuznatelných výdajů v předchozím zdaňovacím období. 

Jestliže by tato úhrada nastala ve stejném zdaňovacím období, kdy byl a pohledávka 

ještě před úhradou účetně odepsána do nákladů, odpis pohledávky by byl daňově uznatelný 

podle § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP, ve kterém je stanoveno, že daňově uznatelným nákladem 

jsou výdaje nedaňové, a to jen do výše příjmů s nimi souvisejících za podmínky, že se jedná o 

výnosy i náklady ve stejném zdaňovacím období. 

V případě, že by se pohledávky staly promlčenými, pak by byl náklad vyplývající 

z jednorázového účetního odpisu pohledávky daňově neúčinný.
34

 

3.6 Shrnutí 

Obsahem kapitoly je tvorba opravných položek a odpisů k pohledávkám po splatnosti. 

Podrobně rozvádí, jak podléhá tvorba opravných položek Zákonu o rezervách pro zjištění 

základu daně z příjmů a nastínila možnosti, jak postupovat v případech, že některá 

pohledávka po splatnosti splňuje, či nesplňuje kritéria dána tímto zákonem.  

Efekt opravných položek je pouze dočasný, jednou bude muset dojít k jejich zrušení, 

ovšem do té doby poskytnou podnikateli daňovou výhodu. Vytváření opravných položek je 

povinné pro účetní jednotky, které podléhají auditu podle §20 ZoÚ.  
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Hlavním úkolem opravných položek je dočasná úprava ocenění majetku. K tomu slouží 

především účetní opravné položky, které z hlediska Zákona o daních z příjmů nejsou daňově 

uznatelným nákladem, zvyšují základ daně, ale existují právě proto, aby dokázal podnikatel 

přesně vystihnout po důkladné inventarizaci cenu svých aktiv.  
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4 Konkrétní řešení problémů tvorby opravných položek a odpisů 

k pohledávkám 

 
Obchodní společnost Dřevo, s. r. o., která se zabývá prodejem dřeva, palubek, zárubní, 

parket a dalšího dřevěného zboží a materiálu, je plátcem DPH a v roce 2011 měla tuto 

strukturu konečné rozvahy, která byla sestavena k datu účetní závěrky (31. 12. 2011) :
35

 

 

Tab. 4. 1 – Konečná rozvaha firmy Dřevo, s. r. o. (zjednodušená verze) 

 

Aktiva Běžné období Pasiva Běžné období 

Brutto Korekce Netto 
B. Dlouhodobý 

majetek 

17 820 762 4 945 632 12 875 130 A.Vlastní kapitál 9 980 365 

C. Krátkodobý 

majetek 

5 622 620 54 300 5 568 320 V. Výsledek 

hospodaření 

běžného období 

1 038 850 

C.II Pohledávky 2 950 900 0 2 950 900 B. Cizí kapitál 8 463 085 

Celkem 23 443 382 4 999 932 18 443 450 Celkem 18 443 450 

 

Zdroj: Účetnictví firmy Dřevo, s. r. o. 

 

Z hodnoty pohledávek měla společnost Dřevo, s. r. o. právě tyto k datu účetní závěrky 

neuhrazené: 

 

Tab. 4.2 – Přehled neuhrazených pohledávek 

 

Datum 

vystavení 

Firma Částka v Kč 

(vč. DPH) 

Splatnost Úhrada (datum, 

částka) 

25. 3. 2010 Latě, s. r. o. 24 000 15. 4. 2010  

27. 4. 2010 Palubky 15 500 10. 5. 2010  

25. 12. 2010 Nové bydlení 750 000 10. 1. 2010 10. 12. 2011 – 250 000  

15. 1. 2011 Dvořák a spol. 125 000 10. 2. 2011 15. 12. 2011 – 125 000 

13. 2. 2011 Malý a syn 330 000 17. 3. 2011  

15. 4. 2011 Nábytek 78 400 2. 5. 2011  

 

 

Zdroj: Účetnictví firmy Dřevo, s. r. o. 
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Společnost Dřevo, s. r. o. měla v roce 2011 tuto strukturu nákladů a výnosů. 

 

Tab. 4.3 – Výkaz zisku a ztrát 

 

Označení Text Skutečnost v účetním období 

sledovaném 

I. Tržby za prodej zboží 12 356 752 Kč 

A.  Náklady vynaložené na prodej zboží 6 750 320 Kč 

B. Výkonová spotřeba 5 780 005 Kč 

+ Obchodní marže 7 356 900 Kč 

C. Osobní náklady 543 895 Kč 

D. Daně a poplatky 78 569 Kč 

E. Odpisy DNM a DHM 4 945 632 Kč 

G.  Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti 

54 300 Kč 

IV. Ostatní provozní výnosy 267 300 Kč 

H. Ostatní provozní náklady 545 700 Kč 

* Provozní výsledek hospodaření 1 282 531 Kč 

Q.  Daň z příjmů za běžnou činnost
36

 243 681 Kč 

*** Výsledek hospodaření za běžnou činnost po 

zdanění 

1 038 850 Kč 

 

 

Zdroj. Účetnictví firmy Dřevo, s. r. o. 

 

Účetní výsledek hospodaření firmy Dřevo, s. r. o. činí tedy rozdílem výnosů a nákladů 

částku 5 282 531 Kč. 

Tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti i případný odpis pohledávek, 

ovlivní jak výkaz zisku a ztráty, tak rozvahu. V rozvaze se projeví jejich hodnota ve sloupci 

Korekce, kde bude snižovat hodnotu pohledávek (viz Obr. 4.1).  

 

Obr. 4.1 – Vliv opravných položek na položky rozvahy 

 

Rozvaha firmy Dřevo, s. r. o. 

 

Oběžná aktiva      Vlastní zdroje 

  

Opravné položky    Cizí zdroje 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Pro zjednodušení se bude předpokládat, že všechny vzniklé náklady jsou daňově uznatelné a účetní výsledek 

hospodaření tudíž nebude podléhat úpravě o daňově neuznatelné náklady. 
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Ve výkazu zisku a ztráty zase ovlivní náklady (záleží na tom, jestli se budou opravné 

položky a odpisy pohledávek považovat za daňově uznatelné, či nikoliv), a tím pádem mají 

dopad i na výsledek hospodaření, daňovou povinnost a zisk, který můžou snižovat či 

zvyšovat, dle charakteru opravných položek, viz obr. 4.2.
37

 

 

Obr. 4.2 – Vliv opravných položek na výkaz zisku a ztráty 

 

Náklady     Výnosy 

Opravné položky 

Zisk 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1 Tvorba opravných položek k pohledávkám do 30 000 Kč 

V evidenci se vyskytují pohledávky z roku 2010, jejichž hodnota včetně příslušenství 

nepřesahuje hodnotu pohledávky 30 000 Kč (včetně DPH) vůči jednomu subjektu, které jsou 

již po splatnosti více než 12 měsíců, což je další základní podmínka podle § 8c ZR pro 

možnost vytvořit opravné položky k těmto pohledávkám. Takto vytvořené opravné položky 

pak budou daňově uznatelné podle § 8c ZR.
38

 Jejich úhrada je již nepravděpodobná a kvůli 

jejich nízké hodnotě by náklady na jejich vymáhání převyšovaly hodnotu pohledávky. 

 

Využijeme tedy možnost tvorby opravných položek k pohledávkám za firmami         

Latě s. r. o. a Palubky, u nichž evidujeme neuhrazenou pohledávku do 30 000 Kč a které 

splnily podmínky pro tvorbu zákonných opravných položek, postup bude následovný:  

Tab. 4.4 – Tvorba opravných položek – Latě s. r. o. 

 

Rok 2010 MD Dal Částka v Kč 

Pohledávka za firmou Latě s. r. o. 311  24 000  

Tvorba zákonné opravné položky ve výši 100% 

jmenovité hodnoty pohledávky (31. 12. 2011) 
558 391 24 000 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

                                                 
37

 STROUHAL, Jiří. Účetní závěrka. 2. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 304 s. 

ISBN 978-807-3576-929. [6] 
38

 Viz kapitola 3.2.1 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám s hodnotou do 30 000 Kč. 
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Stejný postup využijeme i u pohledávky za firmou Palubky ve výši 15 500 Kč. I u této 

pohledávky je její úhrada je nepravděpodobná a její splatnost nastala 10. 5. 2010. Tudíž je 

splněna podmínka, že musí být minimálně 12 měsíců po splatnosti. Stejně jako u pohledávky 

za společností Latě s. r. o. byla vytvořena zákonná opravná položka ve výši 100% hodnoty 

neuhrazené pohledávky. 

Základ daně si tudíž může firma Dřevo, s. r. o. pro rok 2011 snížit o hodnotu těchto 

dvou opravných položek, což činí 39 500 Kč.  

4.2 Tvorba opravných položek k pohledávkám do 200 000 Kč 

Z tabulky 4.1 vyplývá, že společnost Dřevo, s. r. o. eviduje jednu pohledávku této 

hodnoty, která je již 7 měsíců po splatnosti. Je to pohledávka za firmou Nábytek v hodnotě 

78 400 Kč. Můžeme tedy k této neuhrazené pohledávce vytvořit zákonnou opravnou položku 

ve výši 20%. Pokud bychom chtěli uplatnit vyšší opravnou položku, museli bychom splňovat 

další kritéria, aby byla daňově uznatelná. Tyto kritéria jsou uvedena v kapitole 3.2.2 

Pohledávky do 200 000 Kč
 
. 

Podle vnitřní směrnice (viz Příloha č. 1) vytvoří společnost k této pohledávce ještě 

účetní odpis, aby zachovala zásadu věrného a poctivého obrazu. Účetní odpis bude ve výši 

30% jmenovité hodnoty pohledávky, tedy 23 520 Kč. Tato opravná položka bude daňově 

neúčinná a bude zvyšovat základ daně. 

 

Tab. 4.5 – Tvorba opravných položek - Nábytek 

Rok 2011 MD Dal Částka v Kč 

Pohledávka za firmou Nábytek 311  78 400 

Tvorba zákonné opravné položky ve výši 20% jmenovité 

hodnoty pohledávky 
558 391 15 680 

Tvorba účetní opravné položky ve výši 30% jmenovité 

hodnoty pohledávky 
559 391 23 520 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Pro rok 2011 bude mít podnikatel možnost snížit si svůj základ daně o 15 680 Kč. 

Pokud by ovšem i pak nedošlo k úhradě pohledávky a chtěl by k ní vytvořit další opravné 

položky podle zákona o rezervách, musel by již podat návrh na zahájení soudního řízení, aby 

tyto opravné položky bylo možné uznat za daňový náklad.  
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Ovšem na druhé straně bude účetní opravná položka daňový základ zvyšovat o částku 

23 520 Kč. V celkovém výsledku tedy bude základ daně navýšen o rozdíl účetní a daňové 

položky, tedy o 7 840 Kč. 

Vliv na oběžný majetek v rozvaze, konkrétně pohledávky, bude takový, že bude o 50% 

snížena hodnota pohledávky, tudíž o 39 200 Kč. 

 

Od 1. 1. 2012 došlo k úpravě § 24 odst. 2 písm. y) Zákona o daních z příjmů, který 

umožňuje odepsat do daňově uznatelných nákladů i ty neuhrazené pohledávky, u kterých ještě 

neuplynulo 6 měsíců od jejich splatnosti, nebo jejich hodnota v době vzniku přesáhla 200 000 

Kč a nebylo s dlužníkem zahájeno soudní řízení. Tato pohledávka by musela dále splňovat 

další kritéria stanovená § 24 odst. 2 písm. y) ZDP (viz kap. 3.5 Jednorázový odpis 

pohledávek). Pokud by tedy např. byla firma Nábytek v úpadku nebo jí hrozil úpadek na 

základě výsledků insolvenčního řízení, mohla by firma Dřevo, s. r. o. pohledávku ve výši 

78 400 Kč, kterou eviduje za firmou Nábytek, odepsat do nákladů, které by byly daňově 

uznatelné. Tím by tuto pohledávku dále sledovala pouze na účtech podrozvahové evidence a 

svůj základ daně by si tak snížila o 78 400 Kč.  

4.3 Tvorba opravných položek k pohledávkám (§ 8 ZR) 

Neuhrazené pohledávky za účastníky insolvenčního řízení eviduje firma Dřevo, s. r. o. 

dvě, jejichž splatnost byla začátkem roku 2011. S oběma dlužníky bylo zahájeno insolvenční 

řízení. 

 První pohledávka v částce 750 000 Kč je evidována za firmou Nové bydlení. Na tu byl 

v lednu 2011 vyhlášen konkurz a věřitelé mohli u soudu přihlašovat své pohledávky. 

Firma Dřevo, s. r. o. vše včas vyřídila a soud přihlédl k jejím pohledávkám. Protože se 

jedná o pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízením, je možné podle § 8 ZR k ní vytvořit 

opravnou položku ve výši až 100%, která bude daňově uznatelná. Společnost Dřevo, s. r. o. se 

proto rozhodla z důvodu opatrnosti vytvořit opravnou položku ve výši 100% hodnoty 

neuhrazené pohledávky, což činí 750 000 Kč.  

V prosinci 2011 soud rozhodl, že tato pohledávka bude uhrazena ve výši 250 000 Kč. 

Na zbývající hodnotu neuhrazené pohledávky může firma Dřevo, s. r. o. uplatnit odpis 

pohledávky, který bude daňově uznatelný. Před tím ovšem musí být zrušena opravná položka, 

kterou firma Dřevo, s. r. o. vytvořila z důvodu opatrnosti.
39

 

                                                 
39

 Viz kapitola 3.5 Jednorázový odpis pohledávek 
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Tab. 4.6 – Tvorba opravné položky a odpis pohledávky – Nové bydlení 

 

Rok 2010 MD Dal Částka v Kč 

Pohledávka za firmou Nové bydlení 311  750 000 

Rok 2011    

Tvorba zákonné opravné položky ve výši 100% 

jmenovité hodnoty pohledávky 

558 391 750 000 

Úhrada pohledávky 221 311 250 000 

Zrušení zákonné opravné položky 391 558 750 000 

Daňově účinný odpis 546 311 500 000 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Částka odpisu 500 000 Kč je daňově uznatelným nákladem podle § 24 odst. 2 písm. y) 

zákona o dani z příjmů a bude v roce 2011 snižovat základ daně. 

V rozvaze tato pohledávka na konci roku již figurovat nebude, protože k ní byla 

vytvořena 100% opravná položka a byla z účetnictví odepsána. Ve sloupci korekce tedy bude 

částka 750 000 Kč, která bude vyjadřovat vyřazení této pohledávky z evidence a snížení 

oběžných aktiv. 

 

Další pohledávkou, kterou firma Dřevo, s. r. o. má za účastníkem insolvenčního řízení, 

je ta za firmou Malý a syn v hodnotě 330 000 Kč. Splatnost této pohledávky byla 17. 3. 2011. 

Společnost vytvořila na základně vnitropodnikové směrnice (viz Příloha č.1) opravnou 

položku ve výši 100% jmenovité hodnoty pohledávky, která je daňově účinná. V dubnu 2011 

byl na firmu Malý a syn vyhlášen konkurz. V listopadu 2011 soud zrušil konkurz pro zcela 

nepostačující majetek, proto firmě Dřevo, s. r. o. nebude nic uhrazeno a jedinou možností, jak 

se s touto pohledávkou v účetnictví vypořádat, bude ji daňově odepsat a dále evidovat 

v podrozvahové evidenci.  
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Tab. 4.7 – Odpis pohledávky – Malý a syn 

 

Rok 2011 MD Dal Částka 

Pohledávka za firmou Malý a syn 311  330 000 

Tvorba zákonné opravné položky ve výši 100% 

jmenovité hodnoty pohledávky 

558 391 330 000 

Zrušení zákonné opravné položky z důvodů odpisu 

pohledávky 

391 558 330 000 

Odpis pohledávky 546 311 330 000 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky 4.5 a 4.6 vyplývá, že součet těchto dvou odpisů pohledávek za účastníky 

insolvenčního řízení činí celkem 830 000 Kč, které si firma Dřevo s. r. o. může uplatnit do 

daňových nákladů. 

4.4 Zrušení opravné položky 

Ve firmě Dřevo, s. r. o. již byly tvořeny opravné položky k neuhrazeným pohledávkám, 

pro které ovšem již pominuly důvody jejich existence.
40

 

4.4.1 Zaniknutí důvodu pro existenci opravné položky  

V roce 2011 byla vytvořena opravna položka k neuhrazené pohledávce za firmou 

Dvořák v hodnotě 125 000 Kč. Její splatnost nastala 10. února 2011. Podle § 8a odst. 1. ZR 

byla možnost vytvořit opravnou položku k této pohledávce ve výši 20% jako daňově 

uznatelný náklad.  

Zároveň byla podle vnitropodnikové směrnice (viz Příloha č. 1) vytvořena účetní 

opravná položka ve výši 30% jmenovité hodnoty pohledávky, která činila 37 500 Kč. 

Společnost Dvořák ovšem dne 15. prosince 2011 uhradila v plné výši. Proto pominuly 

důvody pro existenci opravných položek, které musely být zrušeny.  

                                                 
40

 Viz kapitola 3.2.4 Zrušení zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po  

31. prosinci 1994 
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Tab. 4.8 – Zrušení opravné položky - Dvořák 

Rok 2011 MD Dal Částka v Kč 

Pohledávka za firmou Dvořák 311  125 000 

Tvorba zákonné opravné položky ve výši 20% jmenovité 

hodnoty pohledávky (31. 12. 2011) 
558 391 25 000 

Tvorba účetní opravné položky ve výši 30% jmenovité 

hodnoty pohledávky (31. 12. 2011) 
559 391 37 500 

Úhrada pohledávky firmou Dvořák 221 311 125 000 

Zrušení zákonné opravné položky 391 558 25 000 

Zrušení účetní opravné položky 391 559 37 500 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tvorba opravných položek k této pohledávce nebude mít v konečném důsledku žádný 

vliv na základ daně, protože opravné položky vznikly a zanikly v témže roce.  

 

4.4.2 Odpis pohledávky je považován za daňově uznatelný náklad 

V kapitole 4.1 byly k neuhrazeným pohledávkám do 30 000 Kč vytvořeny opravné 

položky v hodnotě 100% jejich jmenovité hodnoty. A protože byly splněny podmínky pro 

možnost vytvoření daňově uznatelného odpisu těchto pohledávek
41

, budou tyto opravné 

položky zrušeny a pohledávky odepsány do nákladů. 

 

Tab. 4.9 – Odpis pohledávek 

Rok 2011 MD Dal Částka v Kč 

Zrušení opravné položky (Latě s. r. o.) 391 558 24 000 

Zrušení opravné položky (Palubky) 391 558 15 500 

Odpis pohledávky za firmou Latě s. r. o. 546 311 24 000 

Odpis pohledávky za firmou Palubky 546 311  15 500 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Částka 39 500 Kč je v tomto případě daňově uznatelným nákladem podle § 24 odst. 2 

písm. y) ZDP. Takže poplatník si může uplatnit do nákladů až tuto částku z daňových odpisů 

a nebude již počítat s hodnotou opravných položek, které byly vytvořeny v kapitole 4.1 

k těmto pohledávkám, protože byly zrušeny.  

                                                 
41

 Viz kapitola 3.5 Jednorázový odpis pohledávek 
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4.5 Účetní zachycení hodnoty opravných položek a odpisů 

Firma Dřevo, s. r. o. se tedy vypořádala se všemi svými neuhrazenými pohledávkami 

formou opravných položek nebo odpisů pohledávek. U každé z nich byl důvod předpokládat, 

že jejich úhrada již nenastane, nebo že by její zajištění bylo příliš nákladné. V tabulce č. 4.10 

je přehled o tom, jak se změnily náklady, navýšily se o 869 000 Kč, což je hodnota odpisů 

pohledávek, které jsou daňově uznatelným nákladem. Pak také o hodnotu opravných položek, 

což je částka 39 200 Kč, z nichž je 15 680 Kč daňově uznatelných a 23 520 Kč daňově 

neuznatelných nákladů. Při výpočtu daně ze zisku byla hodnota 23 520 Kč přičitatelnou 

položkou zvyšující základ daně. 

 

Tab. 4.10 – Výkaz zisku a ztráty - upravený  

 

Označení Text Skutečnost v účetním období 

sledovaném 

I. Tržby za prodej zboží 12 356 752 Kč 

A.  Náklady vynaložené na prodej zboží 6 750 320 Kč 

B. Výkonová spotřeba 5 780 005 Kč 

+ Obchodní marže 7 356 900 Kč 

C. Osobní náklady 543 895 Kč 

D. Daně a poplatky 78 569 Kč 

E. Odpisy DNM a DHM 4 945 632 Kč 

e. Odpisy pohledávek 869 000 Kč 

G.  Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti 

93 500 Kč 

IV. Ostatní provozní výnosy 267 300 Kč 

H. Ostatní provozní náklady 545 700 Kč 

* Provozní výsledek hospodaření 374 331 Kč 

Q.  Daň z příjmů za běžnou činnost
42

 75 430 Kč 

*** Výsledek hospodaření za běžnou činnost po 

zdanění 
298 901 Kč 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je názorně ukázáno v tabulce 4.10, vytváření opravných položek a uplatňování 

daňových odpisů má významný vliv na náklady společnosti. V následující tabulce 4.11 je 

vyčísleno, jaký dopad měla tvorba opravných položek a odpisů neuhrazených pohledávek na 

daňový základ a daň jako takovou.  

                                                 
42

 Pro zjednodušení se bude předpokládat, že všechny vzniklé náklady jsou daňově uznatelné a účetní výsledek 

hospodaření tudíž nebude podléhat úpravě o daňově neuznatelné náklady. 
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Tab. 4.11 – Srovnání základů daně 

 

Rok 2011 před uplatněním 

opravných položek a odpisů 

Rok 2011 po uplatnění 

opravných položek a odpisů 

Výnosy celkem Náklady celkem Výnosy celkem Náklady celkem 

19 980 952 Kč 18 698 421 Kč 19 980 952 Kč 19 606 621 Kč 

Výsledek hospodaření
43

 1 282 531 Kč Výsledek hospodaření 374 331 Kč 

(+ 23 520) 

Základ daně 1 282 000 Kč Základ daně 397 000 Kč 

Daň (19%) 243 580 Kč Daň (19%) 75 430 Kč 

Čistý zisk 1 038 951 Kč Čistý zisk 298 901 Kč 

Úspora na daních: 168 150 Kč 

 

Zdroj: Vlastní znázornění 

 

Využití opravných položek a odpisů neuhrazených pohledávek přineslo podnikateli 

úsporu v podobě 168 150 Kč na dani. Se změnou nákladů, které se zvýšily, nastala i změna 

účetního hospodářského výsledku, tak i vypočtené daně a čistého zisku. Samozřejmě by bylo 

pro podnikatele výhodnější, kdyby své pohledávky uspokojil a jejich úhrada nastala včas. Ale 

i přesto mu tato úprava přinesla alespoň „malou náplast“ na tuto nepříjemnou situaci, jakou 

neuhrazené pohledávky bezpochyby jsou. 

4.6 Shrnutí 

O hodnotu opravných položek a odpisů pohledávek, které byly na konci účetního 

období vytvořeny, byla snížena hodnota oběžných aktiv, konkrétně pohledávek, viz Tab. 4.12. 

V rozvaze, která je součástí účetní závěrky, se hodnota opravných položek a odpisů objevila 

v kolonce „korekce“, která upravuje „brutto“ hodnotu pohledávek. Ta představuje účetní 

hodnota majetku. „Netto“ hodnota vyjadřuje reálné ocenění nebo např. v případě odpisů 

dlouhodobého hmotného majetku se jedná o zůstatkovou cenu. 

                                                 
43

 Pro zjednodušení byl výsledek hospodaření upraven pouze o hodnotu opravných položek a odpisů pohledávek, 

které byly v rámci uzávěrkových operací na konci roku vytvořeny. S jinými daňově neuznatelnými náklady 

počítáno nebylo. 
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Tab. 4.12 – Rozvaha firmy Dřevo, s. r. o. po úpravě 

Aktiva Běžné období Pasiva Běžné období 

Brutto Korekce Netto 
B. Dlouhodobý 

majetek 

17 820 762 4 945 632 12 875 130 A.Vlastní kapitál 9 072 165 

C. Krátkodobý 

majetek 

4 753 620 93 500 4 660 120 V. Výsledek 

hospodaření 

běžného období 

298 901 

C.II Pohledávky 2 081 900 39 200 2 042 700 B. Cizí kapitál 8 463 085 

Celkem 22 574 382 5 039 132 17 535 250 Celkem 17 535 250 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vytvořením opravných položek k neuhrazeným pohledávkám a odpisu některých 

pohledávek se navýšila hodnota ve sloupci Korekce u pohledávek. Tím se snížila hodnota 

„netto“ pohledávek, která nyní vyjadřuje jejich reálnou hodnotu a výši, jak vyžaduje účetní 

zásada o věrném a poctivém obrazu účetnictví.  

Hodnota pohledávek byla snížena o částku 869 000 Kč, což je částka odpisů 

pohledávek, které nebyly uhrazeny. Tento odpis byl daňově uznatelným nákladem, z toho 

důvodu poklesla o tuto hodnotu i částka oběžných aktiv, kterých jsou pohledávky součástí. 

Zároveň se ve sloupci korekce u pohledávek objevila hodnota opravných položek, a ta 

v konečném součtu činila částku 39 200 Kč.  

Stejně tak poklesla i hodnota vlastního kapitálu v důsledku nové daňové povinnosti. 

Před uplatněním opravných položek a odpisů pohledávek byla daňová povinnost ve výši 

243 681 Kč, čistý zisk činil 1 038 850 Kč. Po uplatnění opravných prostředků k neuhrazeným 

pohledávkám vzrostly náklady, což vedlo ke snížení výsledku hospodaření a daně. 

V důsledku těchto úprav došlo v účetnictví k poklesu hodnoty celkových aktiv a pasiv. 

Firma nyní dodržuje všechny účetní zásady. Její obraz odpovídá skutečnému a poctivému 

zachycení účetních položek, ale při analýze podniku bude pokles aktiv a pasiv snižovat různé 

ukazatele hodnotící situaci podniku. 
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5 Závěr 
 

Pohledávky po splatnosti představují pro firmu značný problém a překážku v dalším 

podnikání. Firmě začne scházet potřebná hotovost pro další průběh činnosti a tím se může 

dostat do druhotné platební neschopnosti, jelikož nebude možné, aby i ona dále plnila své 

závazky. A tím se do tohoto „kolotoče“ dostanou další firmy. Opravné položky 

k pohledávkám představují možnost, jak se vypořádat s pohledávkami po splatnosti v 

účetnictví. Nejčastěji se tak stává na konci účetního období, nebo spíše zdaňovacího období, 

v rámci tzv. „daňové optimalizace“. 

 

Vytváření opravných položek by nemělo být vázáno pouze na jejich daňové hledisko a 

možnost jisté daňové optimalizace. Mají být vytvářeny i v případě, že podnikateli na konci 

účetního období vychází jako výsledek hospodaření ztráta, protože hlavním důvodem tvorby 

opravných položek je jejich schopnost pro dočasnou úpravu ocenění hodnoty pohledávek, 

zreálnění jejich ocenění. K tomu se používají především účetní opravné položky, které 

z hlediska zákona o daních z příjmů nejsou daňově uznatelným nákladem. Zvyšují základ 

daně, ale existují právě proto, aby dokázal podnikatel přesně vystihnout po důkladné 

inventarizaci cenu svých aktiv.  

 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak opravné položky a odpisy pohledávek po 

splatnosti ovlivňují účetní výkazy firmy. Ve 4. kapitole bylo na jasných příkladech 

vysvětleno, jak se dá vypořádat s neuhrazenými pohledávkami v různých situacích a také to, 

jak ovlivní tato účetní operace náklady společnosti, a tím i na základ daně a daň samotnou. 

V některých případech se může jednat o významné částky, které sice dočasně (opravné 

položky) nebo trvale (odpisy) vyřeší problém neuhrazených pohledávek v účetnictví, ale nic 

to nemění na tom, že hotovost za úhradu těchto pohledávek bude ve firmě scházet a může pro 

ni tato situace mít nepříjemné následky. 

 

 Tvorba opravných položek a odpisů pohledávek vede k poklesu aktiv na jedné straně a 

snížení pasiv na straně druhé. To může mít zásadní vliv na poměrové ukazatele při hodnocení 

firmy. Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným rozborem účetních výkazů. Pokles 

oběžných aktiv má vliv na ukazatele likvidity firmy, která bude vykazovat nižší hodnotu, což 

zhorší finanční obraz firmy. Stejně tak pokles celkových aktiv a pasiv ovlivní ukazatele 
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rentabilit. Ty jsou měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Použitím opravných položek k pohledávkám se sníží i 

hodnota zisku. V případě firmy Dřevo, s. r. o. byl pokles zisku o 740 050 Kč, a tím poklesla 

např. rentabilita vlastního kapitálu. To je důvod, proč se firmy (nepodléhající auditu) záměrně 

vyhýbají tvorbě opravných položek k neuhrazeným pohledávkám, aby finanční obraz firmy 

vypadal lépe vzhledem k nadhodnoceným aktivům.  

 

Další možností více zákonem o daních z příjmů svázanou jsou odpisy pohledávek do 

nákladů. Tato možnost vypořádání se s pohledávkou po splatnosti byla  od 1. 1. 2012 částečně 

novelizována, konkrétně § 24 odst. 2 písm. y.). Došlo k „uvolnění“ tohoto paragrafu a 

rozšíření možností, ke kterým neuhrazeným pohledávkám je možnost vytvořit odpis, který 

bude daňově uznatelný. Odpis pohledávky představuje trvalé snížení hodnoty pohledávky. 

Přistoupí-li firma k odpisu pohledávky, je dále evidována pouze v podrozvahové evidenci a 

již více do účetnictví nezasahuje.  

 

Rozdíl je také v tom, jestli jsou opravné položky i odpisy daňově uznatelné, či nikoliv. 

Pokud firma tvoří pouze účetní opravné položky a odpisy, dodržuje zásadu o věrném a 

poctivém obrazu účetnictví, ať už se v případě opravných položek jedná o případ, kdy jsou 

tvořeny k pohledávkám, či jinému majetku. V praxi k tomuto kroku firmy, které nepodléhají 

auditu a nemusí proto povinně tvořit opravné položky, často nepřistupují., protože je to pro 

podnikatele nevýhodný krok. Účetní opravné položky a odpisy slouží pouze pro zreálnění 

ocenění hodnoty pohledávek a majetku, což je pro podnikatele první „nevýhodou“, která mu 

snižuje hodnotu vykazovaných aktiv. Další „nevýhodou“ je to, že účetní opravné položky a 

odpisy nejsou daňově uznatelným nákladem, zvyšují základ daně. Většina podnikatelů proto 

nedodrží účetní zásadu o věrném a poctivém obrazu účetnictví a rádi si svůj kladný obraz 

ještě trošku nadhodnotí tím, že k tvorbě opravných položek k majetku raději vůbec 

nepřistoupí. 

 

Konkrétně ve firmě Dřevo, s. r. o. činila hodnota účetních opravných položek 23 520 Kč 

a daňových opravných položek 15 680 Kč. O hodnotu součtu těchto opravných položek, tedy 

o částku 39 200 Kč byla snížena hodnota aktiv. Jejich reálná hodnota po použití opravných 

položek byla 2 911 700 Kč. Tato částka byla dále snížena o hodnotu odpisů pohledávek, 

jejichž hodnota byla 869 000 Kč. Opravená hodnota pohledávek v konečné fázi tedy činila 

2 081 900 Kč. Tyto úpravy vedly i k poklesu celkových aktiv z původních 18 443 450 Kč na 
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17 535 250 Kč. Současně byly náklady navýšeny o hodnotu opravných položek a odpisů 

v celkovém součtu 908 200 Kč. Navýšení nákladů vedlo k poklesu zisku a daně, která nyní 

činí 75 430 Kč. Změnou výsledku hospodaření a daně poklesly i pasiva. Firmě dřevo tedy 

kromě poklesu aktiv a pasiv tvorba opravných položek snížila daňovou povinnost o 168 150 

Kč, což je „daňová optimalizace“. 

 

Závěrem bakalářské práce je, že tvorba opravných položek k neuhrazeným 

pohledávkám a jejich následný odpis významně ovlivňují účetnictví a finanční situaci 

podniku, ať už kladným nebo záporným způsobem. 
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