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Příloha č. 1 

Vnitropodniková směrnice č. 10 – Opravné položky k pohledávkám 

Dřevo, s. r. o. 

U Zvonice 10 

Břeclav 690 02 

Směrnice upravuje vznik a zánik opravných položek k neuhrazeným pohledávkám. 

Revize: 1. 1. 2012 

Účinnost: od 1. 1. 2012 

Vydal: Ing. Jan Plachý 

Legislativní rámec 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

Zákon č. 593/1192 o rezervách, Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, Český 

účetní standard č. 005 – Opravné položky a č. 019 – Náklady a výnosy 

Obsah vnitropodnikové směrnice 

1.1  Účetní opravné položky 

 

O vzniku účetních opravných položek bude společnost účtovat ve chvíli, kdy zjistí 

inventarizací majetku, že skutečná hodnota pohledávky je nižší než účetní hodnota 

pohledávky evidované v účetnictví. Pokud bude pohledávka po splatnosti půl roku a déle, 

vytvoří společnost opravnou položku ve výši 50% jmenovité hodnoty pohledávky 

z obchodního styku. V případě, že by pohledávka byla po splatnosti již rok, vytvoří se 

k takové nedobytné pohledávce opravná položka ve výši 100% její jmenovité hodnoty. Jejich 

vznik bude zaúčtován na stranu MD nákladového účtu 559 – Tvorba a zúčtování opravných 

položek v provozní činnosti a na stranu Dal účtu 391 – Opravné položky k pohledávkám. 

Pokud pomine důvod pro tvorbu opravné položky, zruší se vytvořená opravná položka 

opačným zápisem, tedy 391/559.  
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1.2  Zákonné opravné položky 

 

Pokud bude vyhovovat tvorba zákonných opravných položek ustanovení v Zákoně o 

rezervách, přistoupí společnost k jejich tvorbě. Musí se jednat o pohledávky, u kterých bylo 

při jejich vzniku účtováno do výnosů, nejsou promlčené a neodporují dalším ustanovením 

Zákona o rezervách. Jejich vytvoření bude zachyceno na straně MD účtu 558 – Tvorba a 

zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti a stranu Dal účtu 391 – Opravné 

položky k pohledávkám. 

K pohledávkám, jejichž hodnota nepřekročila 30 000 Kč vůči jednomu odběrateli a jsou-li po 

splatnosti více než rok, bude vytvořena 100% daňová opravná položka a následně bude 

pohledávka odepsána jako daňově uznatelný náklad podle § 24 odst. 2 písm. y) Zákona o 

daních z příjmů. 

Pohledávky, jejichž hodnota je do 200 000 Kč, budou upravovány podle § 8a odst. 2 Zákona o 

rezervách. Tvorba zákonných opravných položek bude probíhat ve výši, která je stanovena v 

§ 8a odst. 2 ZR. 

V případě, že hodnota pohledávky po splatnosti je vyšší než 200 000 Kč (§ 8a odst. 3 Zákona 

o rezervách), je možnost vytvářet k takovým pohledávkám zákonné opravné položky tehdy, 

pokud bylo s dlužníky zahájeno rozhodčí řízení podle zvláštního právního předpisu nebo 

soudní řízení nebo správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., jehož se bude společnost 

řádně účastnit a včas učiní úkony potřebné k uplatnění svého práva. Po té je možné vytvářet 

k takovým pohledávkám zákonné opravné položky ve výši, která je uvedena v § 8a odst. 3 

ZR. 

Opravné položky za dlužníky v insolvenčním řízením budou při tvorbě podléhat § 8 odst. 1 

Zákona o rezervách. Je nutnost včas a řádně přihlásit pohledávky u soudu při zahájení 

insolvenčního řízení s dlužníkem. Po té bude vytvořena 100% opravnou položku nepromlčené 

hodnoty pohledávky. V případě, že by pohledávky nebyly v čas přihlášeny, bude se s nimi 

nakládat podle §8a Zákona o rezervách, záleží na jejich výši a povaze.  

 

 



 
 

3 
 

1.3  Zrušení opravných položek 

 

Zrušení zákonných opravných položek k pohledávkám je upraveno v §8a odst. 5 Zákona o 

rezervách. Obsahuje tyto podmínky pro zrušení: 

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. 

Zrušení opravné položky proběhne opačným zápisem, než byl zaúčtován její vznik, tedy 

391/558.  

Možnost jednorázového odpisu pohledávky do daňově uznatelných nákladů je upraven v        

§ 24 odst. 2 písm. y) Zákona o daních z příjmů. 

Pokud bude k pohledávce vytvořena 100% opravná položka, bude hodnota této pohledávky 

odepsána do nákladů na stranu MD účtu 546 – Odpis pohledávky a na stranu Dal účtu 311 – 

Pohledávky, kde je tato pohledávka zaúčtována. O daňové znatelnosti odpisu se rozhodne 

právě v § 24 odst. 2 písm. y) Zákona o daních z příjmů.  

Takto odepsaná pohledávka bude dále evidována na podrozvahovém účtu 777 – Odepsané 

pohledávky.  
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