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Úvodní ustanovení 
Zásady pro použití opravných položek stanovuje zákon číslo 563/1991 Sb., vyhláška č.500/2002 
Sb. Dále je upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve 
znění pozdějších předpisů  (dále ZoR) a zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Opravné položky představují promítnutí zásady opatrnosti do účetnictví. Účetní jednotka 
vytváří tyto opravné položky: 

1. Zákonné opravné položky – opravné položky, které se započítávají do základu pro 
výpočet daně z příjmů. 

2.  Účetní opravné položky – opravné položky, které se nezapočítávají do základu pro 
výpočet daně z příjmů. 

 
Zákonné opravné položky 

Tyto opravné položky se vytváří ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro 
zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a rozumí se jimi: 

a) opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení 
b) opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vzniklým z titulu zdaňované činnosti, 

které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994. 
 
Ad a)  Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, které jsou výdajem 
(nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou vytvořit poplatníci daně z příjmů, 
kteří vedou účetnictví, až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených 
u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o 
úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona, spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku 
rozhodnutí o povolení oddlužení, a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž 
byly přihlášeny. Byla-li povolena reorganizace, namísto přihlášky pohledávky postačí, že dlužník 
věřitelovu pohledávku správně uvedl v seznamu svých dluhů podle zvláštního právního 
předpisu. K pohledávkám vyloučeným v § 2 odst. 2 ZoR nebo k pohledávkám vzniklým mezi 
spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z příjmů nelze tvořit opravné položky, které 
jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto ustanovení. 
 
Opravné položky se zruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení nebo v případě, že 
pohledávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník a zvláštní právní 
předpis těmto osobám právo popřít pohledávku přiznává. 
V případě, že pominou důvody pro existenci opravné položky podle § 8 ZoR, ale pohledávka je 
stále neuhrazená, lze tvořit opravné položky dle § 8a. 
 
Tvorba opravných položek se zaúčtuje na vrub (stranu má dáti) účtu 558 – tvorba a zúčtování 
zákonných opravných položek a ve prospěch (stranu dal) účtu 391 – opravná položka 
k pohledávkám. Snížení nebo zrušení vytvořené opravné položky se vyúčtuje ve prospěch 
(strana dal) účtu 558– tvorba a zúčtování zákonných opravných položek a na vrub (strana má 
dáti) účtu 391 – opravná položka k pohledávkám. 
 
Ad b) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, jejichž tvorba je nákladem na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů a ke kterým nejsou vytvářeny opravné položky podle § 5 a 5a ZoR 
mohou v období, za které se podává daňové přiznání, vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří 
vedou účetnictví, za podmínky, že od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více 
než 

a) 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
b) 30 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. 
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U pohledávky nabyté postoupením, jejíž rozvahová hodnota bez příslušenství v okamžiku jejího 
vzniku byla vyšší než 200000 Kč, se mohou tvořit opravné položky pouze v případě, že bylo 
ohledně těchto pohledávek zahájeno řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a 
které je 

a) rozhodčím řízením, 
b) soudním řízením, nebo 
c) správním řízením. 

 

Opravné položky se zruší pokud pominou důvody pro jejich existenci nebo pokud pohledávka, 
k níž byla opravná položka vytvořena, se promlčela, popřípadě nastaly důvody, za nichž se odpis 
pohledávky považuje za náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle ustanovení zákona 
o daních z příjmů.  
Tvorba opravných položek se provádí na základě inventarizace. 
 

Účetní opravné položky 
Účetní opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení ocenění 
majetku účetnictví prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku. Tyto položky se 
vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru.  
Tvorba opravných položek se provádí na vrub (strana má dáti) nákladů v účtové skupině 55 
nebo 57 a ve prospěch (strana dal) příslušného účtu k opravným položkám. 
 
Opravné položky u zásob – účetní jednotka je vytváří v případě, pokud se při inventarizaci zásob 
zjistí, že jejich prodejní cena je nižší, než cena použitá pro jejich ocenění v účetnictví. 
Opravné položky u investičního majetku – účetní jednotka je vytváří v případě kdy užitná 
hodnota investičního majetku zjištěna při inventarizaci je výrazně nižší než jeho ocenění 
v účetnictví. 
Opravné položky k pohledávkám – účetní jednotka o nich účtuje v případě, kdy není možné 
vytvořit zákonnou opravnou položku v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb. 
Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku – účetní jednotka je vytváří v případě 
poklesu tržních cen tohoto majetku.  
 
O opravných položkách se neúčtuje v případě trvalého snížení ocenění majetku. 
V tomto případě se trvalé snížení ocenění vyúčtuje na vrub (strana má dáti) nákladů, např. odpis 
pohledávky na základě soudního rozhodnutí o jejím vyrovnání. 
 

Tato směrnice  byla schválena představenstv em SBD dne 11.5.2023 

Po schválení shromá žděním delegátů je  účin ná od 1.7.2023 

 
..................................……………. ……......................................……............. 
předseda představenstva  místopředseda představenstva  
 SBD Letohrad SBD Letohrad 


