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Milé kolegyně, vážení kolegové,  
 
máte před sebou Průvodce českými účetními standardy v návaznosti na daně a zákon o obchodních 
korporacích – Vyřešené příklady 2017. Tento průvodce je součástí trojice Průvodce českými 
účetními standardy – Teorie 2017 (oranžová publikace) a Cvičebnice příklady 2017 (modrá 
publikace), Vyřešené příklady (červená publikace).  
Rozhodli jsme se i Vyřešené příklady vydávat každoročně. Příkladů je celkem cca 400 a jsou 
navázané na daňovou a právní teorii s řadou odvolávek na předpisy. Měly by Vám sloužit ve Vaší 
praxi a také na zkouškách daňových proradců. 
 
První dvě části z trojice (Teorie a Cvičebnice příklady) jsou součástí mojí přípravy na daňového 
poradce, kterou pořádám pravidelně dvakrát do roka pro KDP ČR v Praze a jsou vydávány mnoho 
roků jako podkladový materiál, který je možné vzít na zkoušky, protože mají ISBN. 
Najdete v nich teorii ke všem účetním standardům pro podnikatele a cca 260 příkladů, a to zcela 
nevyřešených, „polovyřešených“ a některé i vyřešené. Je to prostě výukový materiál. 
 
Poslední nejmladší část trojice, kterou držíte v ruce, je vydávána potřetí… Příklady jsou zcela 
vyřešené, v plném počtu tj. cca 400 příkladů a identické tak, jak je najdete k dnešnímu dni 
na Účetním Portále www.ucetni-portal.cz.  
Je zde tedy úzké propojení s naším internetovým vzdělávacím portálem.  
 
Proč jsem si přála vydat průvodce Vyřešené příklady? Má to dva důvody.  
Tím prvním důvodem je, že jsem chtěla, aby si Vyřešené příklady mohli vzít uchazeči na zkoušky 
daňových poradců. Prvotně ti, kteří prošli mými kurzy, druhotně všichni, kterým to bude připadat 
prospěšné… I Vyřešené příklady mají ISBN a jsou tedy povolenou knižní literaturou.  
 
Tím druhým důvodem je, že je určena pro všechny do naší účetní a daňové praxe. Osobně si ráda 
dělám poznámky, dávám si do knih a časopisů lepky, vykřičníky… a mám prostě ráda hmotný 
produkt. Je tedy určen pro ty, kteří to cítí podobně. 
Pokud by Vás zajímalo, zda je mnoho rozdílů mezi verzí 2016 – 2017, není jich mnoho, ale jsou 
tam. Významný rozdíl je u směny majetku, kde mám zachycený možný způsob účtování daně 
z převodu nemovitých věcí jako součástí pořizovací ceny. 
 
Přeji Vám hodně pohody v účetním období 2017, málo problémů a starostí.   
Všem, kteří jdou na zkoušky daňových poradců – HODNĚ ŠTĚSTÍ… Nezapomeňte si zorganizovat 
pevně svůj čas u zkoušek a mějte na mysli, že ten, kdo odborně roste, jste právě VY, a to ať se 
děje cokoliv. 
 
S láskou  
P. 
Pěva Čouková, zakladatelka a ❤ Účetního Portálu  
www.pevacoukova.cz 
 
 
P.S. 
Najdete-li věcnou chybu, prosím nenechávejte si to pro sebe a napište nám -. Odměna Vás 
nemine. 
Kam? Na info@ucetni-portal.cz. 
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Přehled použitých zkratek 

ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  
a družstvech (zákon o obchodních korporacích 

NOZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ObchZ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  

(zrušen s účinností k 31. 12. 2013) 
ZPřem zákon č. 125/2008 Sb., o přeměně obchodních  

společností a družstev 
ZDP zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
ZÚ zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
vyhláška pro podnikatele 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 

ČÚS české účetní standardy pro podnikatele 
ZoR zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu 

daně z příjmů 
ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

Daňové zkratky použité v textech 
D daňový náklad nebo výnos 
N nedaňový náklad nebo výnos 
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Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele 2017 
Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
011 – Zřizovací výdaje (vykázané do 31. 12. 2015) 
012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
013 – Software 
014 – Ocenitelná práva 
015  – Preferenční limity 
016  – Povolenky na emise 
017 – Goodwill 
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
019 – Jiny dlouhodobý nehmotný majetek 

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 – Stavby 
022 – Hmotné movité věci a jejich soubory 
025 – Pěstitelské celky trvalých porostů 
026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny
027 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

03 – Dlouhodobý hmotný majetek
neodpisovaný

031 – Pozemky 
032 – Umělecká díla a sbírky 

04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný
a hmotný majetek 

041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
majetek 

051 – Poskytnuté zálohy a závdavky 
na dlouhodobý nehmotný majetek 

052 – Poskytnuté zálohy a závdavky 
na dlouhodobý hmotný majetek 

053 – Poskytnuté zálohy a závdavky 
na dlouhodobý finanční majetek 

06 – Dlouhodobý finanční majetek
061 – Podíly – ovládaná osoba nebo ovládající 

osoba 
062 – Podíly –  podstatný vliv  
063 – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 
065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 
066 – Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající 

osoba 
067 –  Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 
068 – Ostatní zápůjčky a úvěry 
069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek 

07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 
majetku 

071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům 
 vzniklým k 31. 12. 2015 

072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu 
a vývoje 

073 – Oprávky k softwaru 
074 – Oprávky k ocenitelným právům 
075  – Oprávky k preferenčním limitům 
077 – Oprávky ke goodwillu 
078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku
079 – Oprávky k jinému dlouhodobému 

nehmotnému majetku 

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému 
majetku 

081 – Oprávky ke stavbám 
082 – Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich 

souborům  
085 – Oprávky k pěstitelským celkům trvalých 

porostů 
086 – Oprávky k dospělým zvířatům a jejich 

skupinám 
087 – Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému 

majetku 
088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku
089 – Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému 

majetku 

09 – Opravné položky k dlouhodobému 
majetku 

091 – Opravná položka k dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

092 – Opravná položka k dlouhodobému 
hmotnému majetku 

093 – Opravná položka k dlouhodobému 
nedokončenému nehmotnému majetku 

094 – Opravná položka k dlouhodobému 
nedokončenému hmotnému majetku 

095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám 
a závdavkům na dlouhodobý majetek 

096 – Opravná položka k dlouhodobému 
finančnímu majetku 

Účtová třída 1 – Zásoby

11 – Materiál
111 – Pořízení materiálu 
112 – Materiál na skladě 
119 – Materiál na cestě 

12 – Zásoby vlastní činnosti
121 – Nedokončená výroba 
122 – Polotovary vlastní výroby 
123 – Výrobky 
124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
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13 – Zboží
131 – Pořízení zboží 
132 – Zboží  
139 – Zboží na cestě 

15 – Poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby 
(krátkodobé i dlouhodobé)

151 – Poskytnuté zálohy a závdavky na materiál 
152 – Poskytnuté zálohy a závdavky na zvířata 
153 – Poskytnuté zálohy a závdavky na zboží 

19 – Opravné položky k zásobám
191 – Opravná položka k materiálu 
192 – Opravná položka k nedokončené výrobě 
193 – Opravná položka k polotovarům vlastní 

výroby 
194 – Opravná položka k výrobkům 
195 – Opravná položka k mladým a ostatním 

zvířatům a jejich skupinám 
196 – Opravná položka ke zboží 
197 – Opravná položka k zálohám a závdavkům 

na materiál 
198 – Opravná položka k zálohám a závdavkům 

na zvířata 
199 – Opravná položka k zálohám a závdavkům 

za zboží 

Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek 
a peněžní prostředky

21 – Peněžní prostředky v pokladně
211 – Pokladna 
213 – Ceniny 

22 – Peněžní prostředky na účtech
221 – Bankovní účty 

23 – Krátkodobé úvěry
231 – Krátkodobé závazky k úvěrovým institucím 
232 – Eskontní úvěry 

24 – Krátkodobé finanční výpomoci
241 – Emitované krátkodobé dluhopisy 
242 – Vyměnitelné krátkodobé dluhopisy 
249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 

25 – Krátkodobý finanční majetek
251 – Cenné papíry k obchodování 
252 – Vlastní podíly 
253 – Dluhové cenné papíry k obchodování 
255 – Vlastní dluhopisy 
256 – Dluhové cenné papíry se splatností 

do jednoho roku držené do splatnosti 
257 – Ostatní cenné papíry  
259 – Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 

26 – Převody mezi finančními účty
261 – Peníze na cestě 

29 – Opravné položky ke krátkodobému 
finančnímu majetku

291 – Opravná položka k podílům – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

293 – Opravná položka k ostatnímu finančnímu 
majetku 

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy

31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
311 – Pohledávky z obchodních vztahů 
313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry 
314 – Poskytnuté zálohy a závdavky – dlouhodobé 

i krátkodobé 
315 – Ostatní pohledávky 

32 – Závazky (krátkodobé)
321 – Závazky z obchodních vztahů 
322 – Krátkodobé směnky k úhradě 
324 – Přijaté provozní zálohy a závdavky 
325 – Ostatní závazky 

33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 – Zaměstnanci 
333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 
335 – Pohledávky za zaměstnanci 
336 – Zúčtování s institucemi sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění 

34 – Zúčtování daní a dotací
341 – Daň z příjmů 
342 – Ostatní přímé daně 
343 – Daň z přidané hodnoty 
345 – Ostatní daně a poplatky 
346 – Dotace ze státního rozpočtu 
347 – Ostatní dotace 

35 – Pohledávky za společníky
351 – Pohledávky – ovládaná nebo ovládající 

osoba 
352 –  Pohledávky – podstatný vliv 
353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál 
354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty 
355 – Ostatní pohledávky za společníky  
358 – Pohledávky za společníky sdruženými 

ve společnosti 

36 – Závazky ke společníkům
361 – Závazky –  ovládaná a ovládající osoba 
362 – Závazky – podstatný vliv 
363  – Ostatní závazky ke společníkům 
364 – Závazky ke společníkům při rozdělování 

zisku 
365 – Závazky – ostatní vliv (nutno členit 

analyticky) 
366 – Závazky ke společníkům korporace ze 

závislé činnosti (nutno členit analyticky) 
367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných 

papírů a vkladů 
368 – Závazky k společníkům sdruženým 

ve společnosti 
369 - Přijaté zálohy na podíly na zisku (nutno členit 

analyticky) 
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Tvorba a používání opravných položek 
„starý a nový režim tvorby opravných položek“ 
Pohledávky VZNIKLÉ/SPLATNÉ* v roce 2013 – tzv. „starý režim tvorby opravných položek“ 

Splatnost 
pohledávky Poznámka 

Rozvahová 
hodnota v Kč 

k 31. 12. 
2014 a 2015 

Počet měs. 
po spl. k 31. 12. 

2014 

Počet měs. 
po spl. k 31. 12. 

2015 

Počet měs. 
po spl. k 31. 12. 

2016 

Komentář 
k tvorbě OP Tvorba 

daňových 
opravných 

položek 
v roce 2014 

Tvorba 
daňových 
opravných 

položek 
v roce 2015 

Tvorba 
daňových 
opravných 

položek 
v roce 2016 

20. 7. 2013

dlužník A, v roce 
2015 zahájeno 
soudní řízení, jehož 
se poplatník daně 
z příjmů řádně 
účastní a řádně a 
včas činí úkony 
potřebné k 
uplatnění svého 
práva 

1 000 000 Kč 
(k datu vzniku 
1 000 000 Kč) 

17 měsíců 29 měsíců 41 měsíců 
V roce 2014 nelze 
tvořit OP, částka 
nad 200 tis. Kč, 
není splněna 
podmínka zahájit 
soudní, správní 
nebo rozhodčí řízení 

0 Kč 

660 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
66 % OP

340 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
34 % OP,
celkem 100
% OP

20. 7. 2013 dlužník B 
100 000 Kč 

(k datu vzniku 
100 000 Kč) 

17 měsíců 29 měsíců 41 měsíců V roce 2015  ani 
2016 nelze tvořit 
vyšší OP než 20 %, 
není splněna 
podmínka zahájit 
soudní, správní 
nebo rozhodčí řízení 

20 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
20 % OP

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
zůstává 20 %
OP

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
zůstává 20 %
OP

10. 8. 2013

dlužník C - 
pohledávka nabytá 
postoupením, 
uhrazena celá 
pořizovací cena 

200 000 Kč 
(k datu vzniku 

200 000 Kč) 

16 měsíců 28 měsíců 40 měsíců V roce 2015 ani 
2016 nelze tvořit 
vyšší OP než 20 %, 
není splněna 
podmínka zahájit 
soudní, správní 
nebo rozhodčí řízení 

40 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
20 % OP

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
zůstává 20 %
OP

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
zůstává 20 %
OP

30. 8. 2013 dlužník D – spojená 
osoba  

230 000 Kč 
(k datu vzniku 

250 000 Kč) 

16 měsíců 28 měsíců 40 měsíců Nelze tvořit OP 
za spřízněnou 
osobou 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

15. 9. 2013

dlužník E - 
pohledávka nabytá 
postoupením, v roce 
2014 zahájeno 
soudní řízení, jehož 
se poplatník daně z 
příjmů řádně 
účastní a řádně 
a včas činí úkony 
potřebné k 
uplatnění svého 
práva, uhrazena 
celá pořizovací cena 

300 000 Kč 
(k datu vzniku 

300 000 Kč) 

15 měsíců 27 měsíců 39 měsíců 

Možno tvořit vyšší 
OP, je splněna 
podmínka zahájit 
soudní, správní 
nebo rozhodčí řízení 

99 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
33 % OP

99 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
33 % OP,
celkem 66 %
OP

99 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
34 % OP,
celkem 100
% OP

15. 9. 2013

dlužník F - 
pohledávka nabytá 
postoupením, 
nebylo zahájeno 
soudní řízení, 
uhrazena celá 
pořizovací cena 

230 000 Kč 
(k datu vzniku 

230 000 Kč) 

15 měsíců 27 měsíců 39 měsíců 
Nelze tvořit žádnou 
OP, pohledávka je 
vyšší než 200 tis. 
Kč a není splněna 
podmínka zahájit 
soudní, správní 
nebo rozhodčí řízení 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 

20. 9. 2013 dlužník G 

8 000 Kč 
(k datu 

vzniku 8 000 
Kč) 

15 měsíců 27 měsíců 39 měsíců Splněny podmínky: 
při vzniku 
rozvahová hodnota 
nižší než 30 tis. Kč, 
více než  
12 měsíců 
po splatnosti, 
celková hodnota 
vůči dlužníkovi G, 
kde je uplatněna 
tvorba podle § 8c 
ZoR, nepřesáhla 
30 tis. Kč  

8 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
100 % OP

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP

10. 10. 2013 dlužník G 

4 000 Kč 
(k datu 
vzniku 

20 000 Kč) 

14 měsíců 26 měsíců 38 měsíců 

4 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
100 % OP

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP

0 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP



Tvorba a používání opravných položek - „starý a nový režim tvorby opravných položek“ – 2017 ČÚS 005-003 

10 / 18  Pěva Čouková 
Ing. Petra Slavkovská 

Splatnost 
pohledávky Poznámka 

Rozvahová 
hodnota v Kč 

k 31. 12. 
2014 a 2015 

Počet měs. 
po spl. k 31. 12. 

2014 

Počet měs. 
po spl. k 31. 12. 

2015 

Počet měs. 
po spl. k 31. 12. 

2016 

Komentář 
k tvorbě OP Tvorba 

daňových 
opravných 

položek 
v roce 2014 

Tvorba 
daňových 
opravných 

položek 
v roce 2015 

Tvorba 
daňových 
opravných 

položek 
v roce 2016 

20. 10. 2013 dlužník H 

10 000 Kč 
(k datu 
vzniku 

50 000 Kč) 

14 měsíců 26 měsíců 38 měsíců 
Nelze tvořit OP 
podle § 8c ZoR, 
hodnota při vzniku 
vyšší než 30 tis. Kč, 
vyšší tvorba než 
20 % nelze, není 
splněna podmínka 
zahájení soudního 
řízení 

2 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
20 % OP

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
zůstává 20 %
OP

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
zůstává 20 %
OP

20. 10. 2013 dlužník H 

5 000 Kč 
(k datu 

vzniku 5 000 
Kč) 

14 měsíců 26 měsíců 38 měsíců 

Splněny podmínky: 
při vzniku 
rozvahová hodnota 
nižší než 30 tis. Kč, 
více než 12 měsíců 
po splatnosti, 
celková hodnota 
vůči dlužníkovi H, 
kde je uplatněna 
tvorba podle § 8c 
ZoR, nepřesáhla 
30 tis. Kč 

5 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
100 % OP

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP

10. 12. 2013 dlužník I 

22 000 Kč 
(k datu 
vzniku 

22 000 Kč) 

12 měsíců 24 měsíců 36 měsíců Splněny podmínky: 
při vzniku 
rozvahová hodnota 
nižší než 30 tis. Kč, 
více než  
12 měsíců 
po splatnosti, 
celková hodnota 
vůči dlužníkovi I, 
kde je uplatněna 
tvorba podle § 8c 
ZoR, nepřesáhla 
30 tis. Kč 

22 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
100 % OP

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP

15. 12. 2013 dlužník I 

7 000 
(k datu 
vzniku 

20 000 Kč) 

12 měsíců 24 měsíců 36 měsíců 
Splněny podmínky: 
při vzniku 
rozvahová hodnota 
nižší než 30 tis. Kč, 
více než  
12 měsíců 
po splatnosti, 
celková hodnota 
vůči dlužníkovi I, 
kde je uplatněna 
tvorba podle § 8c 
ZoR, nepřesáhla 
30 tis. Kč 

7 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
100 % OP

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP

15. 12. 2013 dlužník I 

3 000 Kč 
(k datu 
vzniku 

15 000 Kč) 

12 měsíců 24 měsíců 36 měsíců 

V roce 2014již 
nelze tvořit podle 
§ 8c ZoR (celková
hodnota vůči 
dlužníkovi I by 
přesáhla 30 tis. 
Kč), v roce 2015 
možno přejít 
z tvorby podle § 8a 
ZoR na tvorbu 
podle § 8c ZoR 

600 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
20 % OP

-600 Kč
Rozpuštění 
OP podle § 8a 
ZoR – 20 % 
OP 

3 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
100 % OP,
změna
režimu
z tvorby OP
podle § 8a
ZoR na
tvorbu OP
podle § 8c
ZoR

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP

0 Kč 0 Kč 0 Kč 

SUMA xxx 2 119 tis. Kč 207 600 Kč 761 400 Kč 439 000 Kč xxx 
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Pohledávky vzniklé/splatné*) v roce 2014 – tzv. „nový režim tvorby opravných položek“ 

V roce 2014 nelze tvořit opravné položky, není splněna podmínka po splatnosti více než 18 měsíců. 

Splatnost 
pohledávky Poznámka 

Rozvahová 
hodnota v Kč 

k 31. 12. 2015 
a 2016 

Počet 
měs. 

po spl. 
k 31. 
12. 

2015 

Tvorba 
daňových 
opravných 

položek 
v roce 
2015 

Počet 
měs. 

po spl. 
k 31. 12. 

2016 

Tvorba 
daňových 
opravných 

položek 
v roce 
2016 

Komentář 
k tvorbě OP 

20. 7. 2014

dlužník A, v roce 
2016 zahájeno 
soudní řízení, jehož 
se poplatník daně 
z příjmů řádně 
účastní a řádně a 
včas činí úkony 
potřebné k 
uplatnění svého 
práva 

1 000 000 Kč 
(k datu vzniku 
1 000 000 Kč) 

17 0 Kč 29 

500 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
50 % OP

V roce 2016 
vytvořena 
50 %-ní OP 
(více než 
18 měsíců 
po splatnosti) 

20. 7. 2014 dlužník B 
100 000 Kč 

(k datu vzniku 
100 000 Kč) 

17 0 Kč 29 

50 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
50 % OP

V roce 2016 
vytvořena 
50 %-ní OP 
(více než 
18 měsíců 
po splatnosti) 

10. 8. 2014

dlužník C – 
pohledávka nabytá 
postoupením, 
uhrazena celá 
pořizovací cena 

200 000 Kč 
(k datu vzniku 

200 000 Kč) 
16 0 Kč 28 

100 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
50 % OP

V roce 2016 
vytvořena 
50 %-ní OP 
(více než 
18 měsíců 
po splatnosti), 
pro tvorbu OP 
není třeba 
zahájit soudní 
řízení, částka 
není vyšší než 
200 tis. Kč 

30. 8. 2014 dlužník D – spojená 
osoba  

230 000 Kč 
(k datu vzniku 

250 000 Kč) 
16 0 Kč 28 0 Kč 

Nelze tvořit OP 
za spřízněnou 
osobou 

15. 9. 2014

dlužník E - 
pohledávka nabytá 
postoupením, v roce 
2015 zahájeno 
soudní řízení, jehož 
se poplatník daně z 
příjmů řádně 
účastní a řádně 
a včas činí úkony 
potřebné k 
uplatnění svého 
práva, uhrazena 
celá pořizovací cena 

300 000 Kč 
(k datu vzniku 

300 000 Kč) 
15 0 Kč 27 

150 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR –
50 % OP

U pohledávky 
nabyté 
postoupením 
nad 200 tis. Kč 
lze tvořit OP 
od okamžiku 
zahájení 
soudního, 
v roce 2016 
vytvořena 
50 %-ní OP 
(více než 
18 měsíců 
po splatnosti) 

15. 9. 2014

dlužník F - 
pohledávka nabytá 
postoupením, 
nebylo zahájeno 
soudní řízení, 
uhrazena celá 
pořizovací cena 

230 000 Kč 
(k datu vzniku 

230 000 Kč) 
15 0 Kč 27 0 Kč 

Nelze tvořit 
OP, nebyla 
splněna 
podmínka: 
zahájení 
soudního 

20. 9. 2014 dlužník G 
8 000 Kč 

(k datu vzniku 
8 000 Kč) 

15 

8 000 Kč 
Tvorba 
podle § 8c 
ZoR – 
100 % OP 

27 

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP

Splněny 
podmínky: 
při vzniku 
rozvahová 
hodnota nižší 
než 30 tis. Kč, 
více než 
12 měsíců 
po splatnosti, 
celková 
hodnota vůči 
dlužníkovi G, 
kde je 
uplatněna 
tvorba podle 
§ 8c ZoR,
nepřesáhla
30 tis. Kč

10. 10. 2014 dlužník G 
4 000 Kč 

(k datu vzniku 
20 000 Kč) 

14 

4 000 Kč 
Tvorba 
podle § 8c 
ZoR – 
100 % OP 

26 

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP
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Splatnost 
pohledávky Poznámka 

Rozvahová 
hodnota v Kč 

k 31. 12. 2015 
a 2016 

Počet 
měs. 

po spl. 
k 31. 
12. 

2015 

Tvorba 
daňových 
opravných 

položek 
v roce 
2015 

Počet 
měs. 

po spl. 
k 31. 12. 

2016 

Tvorba 
daňových 
opravných 

položek 
v roce 
2016 

Komentář 
k tvorbě OP 

20. 10. 2014 dlužník H 
10 000 Kč 

(k datu vzniku 
50 000 Kč) 

14 0 Kč 26 
5 000 Kč 

Tvorba podle 
§ 8a ZoR

Nelze tvořit OP 
podle § 8c 
ZoR, hodnota 
při vzniku 
vyšší než 30 
tis. Kč 

20. 10. 2014 dlužník H 
5 000 Kč 

(k datu vzniku 
5 000 Kč) 

14 

5 000 Kč 
Tvorba 
podle § 8c 
ZoR – 
100 % OP 

26 

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP

Splněny 
podmínky: 
při vzniku 
rozvahová 
hodnota nižší 
než 30 tis. Kč, 
více než 
12 měsíců 
po splatnosti, 
celková 
hodnota vůči 
dlužníkovi H, 
kde je 
uplatněna 
tvorba podle 
§ 8c ZoR,
nepřesáhla
30 tis. Kč

10. 12. 2014 dlužník I 
22 000 Kč 

(k datu vzniku 
22 000 Kč) 

12 

22 000 Kč 
Tvorba 
podle § 8c 
ZoR – 
100 % OP 

24 

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP

Splněny 
podmínky: 
při vzniku 
rozvahová 
hodnota nižší 
než 30 tis. Kč, 
více než 
12 měsíců 
po splatnosti, 
celková 
hodnota vůči 
dlužníkovi I, 
kde je 
uplatněna 
tvorba podle 
§ 8c ZoR,
nepřesáhla
30 tis. Kč

15. 12. 2014 dlužník I 
7 000 Kč 

(k datu vzniku 
20 000 Kč) 

12 

7 000 Kč 
Tvorba 
podle § 8c 
ZoR – 
100 % OP 

24 

0 Kč 
Tvorba podle 
§ 8c ZoR –
zůstává 100
% OP

15. 12. 2014 dlužník I 
3 000 Kč 

(k datu vzniku 
15 000 Kč) 

12 0 Kč 24 

3 000 Kč 
Tvorba podle 

§ 8c ZoR –
100 % OP

V roce 2015již 
nelze tvořit 
podle § 8c ZoR 
(celková 
hodnota vůči 
dlužníkovi I by 
přesáhla 30 
tis. Kč), v roce 
2016 možno 
přejít z tvorby 
podle § 8a 
ZoR na tvorbu 
podle § 8c ZoR 

19.12.2014 

dlužník J – 
pohledávka 
účtována v roce 
2015 rozvahově 
z důvodu oprav 
minulých období, o 
její hodnotu byl 
zvýšen výsledek 
hospodaření  

50 000 Kč 
(k datu vzniku 

50 000 Kč) 
12 0 Kč 24 

25 000 Kč 
Tvorba podle 
§ 8a ZoR -
50 % OP

V souladu s § 
2 odst. 6 písm. 
b) ZoR možno
tvořit OP

SUMA Xxx 2 169 tis. Kč xxx 46 000 Kč xxx 833 000 Kč 
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Přehled tvorby zákonných opravných položek – starý a nový režim 

Pohledávky Po splatnosti Vzniklé/splatné 
do 31. 12. 2013 

Vzniklé/splatné 
od 1. 1. 2014 

do 200 000 Kč včetně, včetně 
pohledávek nabytých 

postoupením 

 6 měsíců 20% bez omezení 0% 

bez omezení 

12 měsíců 33% 

nutno zahájit 
rozhodčí, soudní 

nebo správní řízení 

18 měsíců 50% 50% 
24 měsíců 66% 

30 měsíců 80% 
100% 

36 měsíců 100% 

 nad 200 000 Kč mimo 
pohledávek nabytých 

postoupením 

 6 měsíců 20% 

nutno zahájit 
rozhodčí, soudní 

nebo správní řízení 

0% 

bez omezení 

12 měsíců 33% 

18 měsíců 50% 50% 
24 měsíců 66% 

30 měsíců 80% 
100% 

36 měsíců 100% 

 nad 200 000 Kč pohledávky 
nabyté postoupením, 

uhrazené 

 6 měsíců 20% 

nutno zahájit 
rozhodčí, soudní 

nebo správní řízení 

0% 

nutno zahájit 
rozhodčí, soudní 

nebo správní řízení 

12 měsíců 33% 

18 měsíců 50% 
50% 

24 měsíců 66% 

30 měsíců 80% 
100% 

36 měsíců 100% 

Poznámky: 
1) Od novely k 1.1. 2015 již není nutné upravovat ve smluvních kontraktech dobu promlčení z důvodu tvorby zákonnýchopravných položek
2) § 8c zákona o rezervách – režim je nezměněn, zůstává stejný jako v roce 2013

U pohledávek splatných od 1. 1. 2014 lze tvořit zákonnou opravnou položku ve výši 
- 50 % jmenovité hodnoty, pokud uplynulo více než 18 měsíců od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky a
- 100 % jmenovité hodnoty, pokud uplynulo více než 30 měsíců od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky.

POZOR! Promlčecí lhůta podle § 629 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. činí 36 měsíců. Již není nutno prodloužit promlčecí lhůtu, aby bylo 
možné tvořit zákonnou opravnou položku ve výši 100 % jmenovité hodnoty pohledávky, protože lhůta byla v § 8a zkrácena z 36 na 30 měsíců. Podle 
přechodného ustanovení bod 4 Čl. IV. – zákona č. 267/2014 Sb. lze použít i pro pohledávky splatné (vzniklé) v roce 2014. 

U pohledávek nabytých postoupením splatných od 1. 1. 2014 s rozvahovou hodnotou bez příslušenství v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč je 
možné tvořit zákonnou opravnou položku ve výši 50 % a více jen,  
- pokud uplynulo více než 18 měsíců od sjednané lhůty splatnosti,
- pokud bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení a
- pokud byla uhrazena pořizovací cena pohledávky.
U pohledávek nabytých postoupením je možné tvořit zákonné opravné položky k rozvahové hodnotě pohledávky, pokud je uhrazena její pořizovací
cena (§ 2 odst. 3 ZoR).

*) Přechodná ustanovení - Pohledávky vzniklé/splatné 
Přechodná ustanovení k 1. 1. 2014 
Čl. IV bod 3 - zákonného opatření č. 344/2013 Sb. 
Ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se 
použije poprvé pro pohledávky vzniklé ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu. Pro pohledávky vzniklé 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se použije ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu. 

Přechodná ustanovení k 1. 1. 2015 
Čl. IV. – zákona č. 267/2014 Sb. 
1. Pro daňové povinnosti u rezerv a opravných položek za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a

za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi
související, se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ustanovení § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít
již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

3. Pro pohledávky splatné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Pro pohledávky splatné od 1. ledna 2014 lze použít ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

Od 1. 1. 2014 - dále jen „nový režim tvorby opravných položek“: 

§ 2 Zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů



Tvorba a používání opravných položek - „starý a nový režim tvorby opravných položek“ – 2017 ČÚS 005-003 

14 / 18  Pěva Čouková 
Ing. Petra Slavkovská 

(6) Opravné položky mohou tvořit poplatníci daně z příjmů právnických osob také u pohledávek,  o kterých
a) bylo při jejich vzniku účtováno v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví snížením  zaúčtovaných
nákladů a takto vzniklý příjem nebyl podle zvláštního právního předpisu příjmem  osvobozeným od daně z
příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně z příjmů nebo zahrnovaným  do samostatného základu daně z
příjmů anebo základu daně pro zvláštní sazbu daně, nebo
b) bylo v důsledku oprav minulých období v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví  účtováno
rozvahově a pro účely zjištění základu daně bylo nutné o celou jejich hodnotu zvýšit  výsledek hospodaření.

(7) Podle odstavce 6 postupují také poplatníci daně z příjmů fyzických osob u pohledávek, které byly při jejich vzniku
zaúčtovány podle právních předpisů upravujících účetnictví.

§ 8a Zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 

(1) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, jejichž tvorba je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění
a udržení příjmů 1) a ke kterým nejsou vytvářeny opravné položky podle § 5 a 5a, 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.

(2) U pohledávky nabyté postoupením, jejíž rozvahová hodnota bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku byla vyšší
než 200 000 Kč, se mohou tvořit opravné položky podle odstavce 1 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.

Do 31. 12. 2013 – dále jen „starý režim tvorby opravných položek“: 

§ 8a Zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 
(1) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, jejichž rozvahová hodnota

v okamžiku vzniku nepřesáhne částku 200 000 Kč a jejichž tvorba je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění
a udržení příjmů, 1) mohou v období, za které se podává daňové přiznání, vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří
vedou účetnictví, pokud k těmto pohledávkám nevytvářejí opravné položky a rezervy podle § 5 a 5a, a od konce
sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 6 měsíců, až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty
pohledávky.

(2) Vyšší opravné položky, než je uvedeno v odstavci 1, lze vytvářet ke zde uvedeným pohledávkám jen v případě,
bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení podle zvláštního právního předpisu 13f) nebo soudní řízení
a nebo správní řízení podle zvláštního právního předpisu, 13h) jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní
za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než
a) 12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
b) 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
c) 24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
d) 30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
e) 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.

(3) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, jejichž rozvahová hodnota
v okamžiku vzniku je vyšší než 200 000 Kč a nejsou k nim vytvářeny opravné položky podle § 5 a 5a, mohou
v období, za které se podává daňové přiznání, vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, jen
v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení podle zvláštního právního předpisu 13f) nebo
soudní řízení a nebo správní řízení podle zvláštního právního předpisu 13h), jehož se poplatník daně z příjmů řádně
účastní za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než
a) 6 měsíců, až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
b) 12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
c) 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
d) 24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
e) 30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
f) 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.
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Peněžitý příplatek do vlastního kapitálu a okamžik 
uskutečnění účetního případu 
Valná hromada společnosti s ručením omezeným S odsouhlasila výši příplatku poskytnutého společníkem 
právnickou osobu N (podíl na společnosti 30 %) do vlastního kapitálu ve výši 200 000 Kč.  

Varianta 1: 
Okamžikem uskutečnění účetního případu bude okamžik vzniku závazku – převzetí vkladové povinnosti 
společníka, a to jak valnou hromadou, tak souhlasem jednatele a společníka.  

Pohled poskytovatele příplatku do vlastního kapitálu – společnosti N: 
Účetní operace u vkladatele příplatku Částka v Kč MD Dal 

    PZ Počáteční zůstatek finanční investice – 300 tisíc Kč 300 000 062 - 

    1. Valná hromada, která rozhodla o poskytnutí 
příplatku 200 000  062 36x 

    2. Poskytnutí příplatku 200 000 36x 221 

Nabývací cena podílu je zvýšena z původních 300 tis. Kč na 500 tisíc Kč (§ 24 odst. 7 ZDP). 

Pohled nabyvatele – obchodní korporace, která přijímá příplatek – společnosti S: 
Účetní operace u obchodní korporace, která přijímá 
příplatek Částka v Kč MD Dal 

    PZ Základní kapitál - 1 000 tis. Kč 1 000 000 - 411 

    1. Valná hromada, která rozhodla o přijetí příplatku   200 000 35x 413 

    2. Přijetí příplatku   200 000 221 35x 

Varianta 2: 
Okamžikem uskutečnění účetního případu bude okamžik přijetí, poskytnutí příplatku. 

Pohled vkladatele: 
Účetní operace u vkladatele příplatku Částka v Kč MD Dal 

    PZ Počáteční zůstatek finanční investice – 300 tisíc Kč 300 000 062 - 

    1. Poskytnutí příplatku 200 000 062 221 

Nabývací cena podílu je zvýšena z původních 300 tis. Kč na 500 tisíc Kč (§ 24 odst. 7 ZDP). 

Pohled nabyvatele – obchodní korporace, která přijímá příplatek 
Účetní operace u obchodní korporace, která přijímá 
příplatek Částka v Kč MD Dal 

    PZ Základní kapitál - 1 000 tis. Kč 1 000 000 - 411 

    1. Přijetí příplatku   200 000 221 413 

Osobně preferuji variantu 2 tj. účtovat až při přijetí peněz, případně zachytit podmíněný závazek nebo 
pohledávku v podrozvahové evidenci. 
Navíc účtováním podle varianty 1 mohou vznikat problémy s případnými kurzovými rozdíly, pokud je příplatek 
v cizí měně. Osobně nepodporuji metodu, kdy z titulů závazků a pohledávek, které mají zdroj ve vlastním 
kapitálu, vznikají výsledkové kurzové rozdíly účtované do hospodářského výsledku (563, 663). Vím, že existují 
jiné názory. 
Podle mého názoru i úprava v ČÚS 012 bod 3.2.1. mluví o poskytovaných příplatcích. 
V dalším textu již budu pracovat pouze s variantou 2 tj., že okamžikem uskutečnění účetního případu bude 
okamžik přijetí, poskytnutí příplatku. 
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Příplatky 

§ 162 ZOK

(1) Společenská smlouva může určit, že společnost může usnesením valné hromady společníkům uložit
povinnost poskytnout peněžitý příplatek (dále jen "příplatková povinnost").

(2) Společenská smlouva určí, jakou výši nesmí příplatky ve svém souhrnu překročit, jinak se k usnesení valné
hromady o příplatkové povinnosti nepřihlíží. Společenská smlouva také určí, zda a s jakými podíly je
příplatek spojen.

(3) Příplatky poskytují společníci podle poměru svých podílů, ledaže společenská smlouva určí jinak.

§ 163 ZOK

(1) Společník může se souhlasem jednatele společnosti poskytnout příplatek i tehdy, pokud tak nestanoví
společenská smlouva.

(2) Příplatek podle odstavce 1 je možné poskytnout i jako nepeněžitý; ustanovení § 143 se použije obdobně.

§ 164

(1) Společník, který pro příplatkovou povinnost nehlasoval, může společnosti písemně oznámit, že vystupuje ze
společnosti ohledně podílu, na který je příplatková povinnost vázána. Účinností vystoupení příplatková
povinnost zaniká.

(2) Vystoupit ze společnosti lze do 1 měsíce ode dne rozhodnutí valné hromady o příplatkové povinnosti nebo
ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že valná hromada rozhodla o příplatkové povinnosti podle § 174 odst.
3 nebo že bylo přijato rozhodnutí o příplatkové povinnosti mimo valnou hromadu podle § 177, jinak se k
vystoupení nepřihlíží.

(3) Právo vystoupit ze společnosti může uplatnit pouze společník, který zcela splnil svoji vkladovou povinnost
spojenou s podílem, na který byla příplatková povinnost vázána.

(4) Vystoupení společníka je účinné posledním dnem měsíce, ve kterém došlo písemné oznámení
podle odstavce 1 společnosti.

(5) Odstavce 1 až 4 se nepoužijí, určí-li společenská smlouva jinak.

§ 165

Poruší-li společník příplatkovou povinnost, použije se obdobně § 151, ledaže společník vystoupil ze společnosti 
podle § 164. 

§ 166

(1) Valná hromada může rozhodnout, že poskytnutý příplatek bude v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu
společnosti, vrácen společníkovi.

(2) Nerozhodne-li valná hromada jinak, vrací se příplatek společníkovi poměrně podle výše, v jakém jej
poskytl; nejdříve se vrací příplatek poskytnutý společníkem podle § 162 odst. 1.
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Dlouhodobý nehmotný majetek 
Pořízení programu 
Zaúčtujete: 

• Nepřímé náklady vztahující se k vlastní výrobě hmotného, nehmotného majetku a také k nedokončené
výrobě jsou kalkulovány k základně mzdových nákladů (521) a činí 1,00 Kč na 1,00 Kč mzdových
nákladů.

• Hranici pro dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka určila pro veškerý majetek pořizovací
cenou vyšší než 60 000 Kč.

• Nehmotný majetek se účetně odepisuje 36 měsíců, začátek odepisování – měsíc následující
po zařazení majetku.

1. varianta

Nehmotný majetek bude sloužit pro vlastní potřebu účetní jednotky, a to od následujícího účetního období 
např. evidence odpracované doby, docházky 

Pořízení programu pro vlastní potřebu Částka 
v Kč MD Dal 

1. Mzdové náklady zaměstnanců na vlastní výrobě 
nehmotného majetku 50 000 521 331 

2. Sociální pojištění 25 % z mezd 12 500 524 336 

3. Zdravotní pojištění 9 % z mezd 4 500 524 336 

4. Poddodávky od externích dodavatelů 24 000 518 321 

5. Materiál vydaný ze skladu 5 000 501 112 

6. Materiál nakoupený z pokladny a vydaný do spotřeby 4 000 501 211 

Celkové náklady 100 000 

7. 
Časové rozlišení v případě, kdy vytvořený program 
bude používán od následujícího období 
(budou zvýšeny o režie) 

150 000 382 555 

8. 

Rozpouštění nákladů v následujících letech po max. možnou 
dobu – tj. 4 let – 48 měsíců 
Měsíční částka časového rozlišení 
(ČÚS 017 bod 3.11.2) 

3 125 555 382 

2. varianta

Vytvoření za účelem obchodování např. evidence odpracované doby, docházky. 

Pořízení programu za účelem obchodování Částka 
v Kč MD Dal 

1. Mzdové náklady zaměstnanců na vlastní výrobě 
nehmotného majetku 50 000 521 331 

2. Sociální pojištění 25 % z mezd 12 500 524 336 

3. Zdravotní pojištění 9 % z mezd 4 500 524 336 

4. Poddodávky od externích dodavatelů 24 000 518 321 

5. Materiál vydaný ze skladu 5 000 501 112 

6. Materiál nakoupený z pokladny a vydaný do spotřeby 4 000 501 211 

Celkové náklady 100 000 

7. Aktivace přímých nákladů 100 000 041 587 
(623) 

8. Aktivace nepřímých nákladů 50 000 041 587 
(623) 

9. Zařazení do užívání – únor 150 000 013 041 

10. 
Měsíční odpis od března 
propočet 150 000/36 = 4 167 
Odpis bude v daném roce opakován 10 krát 

4 167 551 073 

11. 
První prodej - převod licenčních práv k programu 
za dohodnutou kupní cenu  
20 000 Kč bez DPH, vypočtěte i DPH (21 %) 

20 000 311 601 

4 200 311 343 
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3. varianta

Vytvořeno za účelem zisku – zpracováno podle konkrétních požadavků objednavatele „zcela na míru“ 
např. evidence odpracované doby, docházky 

Pořízení programu podle individuálních požadavků Částka 
v Kč MD Dal 

1. Mzdové náklady zaměstnanců na vlastní výrobě 
nehmotného majetku 50 000 521 331 

2. Sociální pojištění 25 % z mezd 12 500 524 336 

3. Zdravotní pojištění 9 % z mezd 4 500 524 336 

4. Poddodávky od externích dodavatelů 24 000 518 321 

5. Materiál vydaný ze skladu 5 000 501 112 

6. Materiál nakoupený z pokladny a vydaný do spotřeby 4 000 501 211 

Celkové náklady 100 000 

7. Účtování nedokončené výroby včetně případných nepřímých 
nákladů 150 000 121 581 

(611) 

8. 
Převod licenčních práv k vytvořenému software v hodnotě 
200 000 Kč bez DPH, společnost je plátcem DPH, vypočtěte 
i DPH (21 %) 

200 000 311 60x 

42 000 311 343 

9. Odúčtování nedokončené výroby 150 000 581 
(611) 121 

Vlastní náklady u zásob vytvořených vlastní činností 
§ 25 odst. 5 písm. c) zákona o účetnictví (novela ZÚ č. 221/2015 Sb.)

Do 31. 12. 2015 Od 1. 1. 2016 

Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností 
přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, 
popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje 
k výrobě nebo k jiné činnosti, 

Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností 
přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, 
popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují 
k výrobě nebo k jiné činnosti; do přímých nákladů se 
zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných 
výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti 
s danou výrobou nebo jinou činností, 

Vlastní náklady u zásob vytvořených vlastní činností 
§ 49 odst. 5 vyhlášky pro podnikatele (novela vyhlášky č. 250/2015 Sb.)

Do 31. 12. 2015 Od 1. 1. 2016 

Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů 
nebo výše nákladů podle způsobu kalkulace výroby 
stanoveného účetní jednotkou. Výrobou se rozumí i jiná 
činnost, při které nevznikají hmotné produkty. Odchylně 
mohou účetní jednotky oceňovat zásoby vlastní výroby, 
jimiž jsou nedokončená výroba, polotovary a výrobky  

a) ve výrobě s krátkodobým nepřetržitým cyklem
nedokončenou výrobu pouze přímými materiálovými
náklady a výrobky nebo polotovary přímými
materiálovými a mzdovými náklady,

b) v hromadné a velkosériové výrobě pouze přímými
náklady, jimiž jsou náklady na přímý materiál,
polotovary, přímé mzdy a ostatní přímé náklady,

c) v malosériové a kusové nebo zakázkové výrobě a ve
výrobě s dlouhodobým cyklem přímými náklady,
výrobní režií a v případě, že výrobní cyklus přesahuje
dvanáct měsíců výjimečně i správní režií.

Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se 
oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, 
stanovené účetní jednotkou.  

• Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a

• mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních
a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných
danému výkonu a vztahujících se k období činnosti.

Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu 
metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na 
povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním 
principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení 
majetku. 

Jak zaokrouhlujeme odpisy? 
Na celé koruny nahoru 

Je stanoveno v předpisech? 
ČÚS 013 bod 4.2 

Koordinační výbor č. 30/23.02.05 - Problematika nákladů na vývoj software 
Předkládá: Ing. Petr Mikulica, daňový poradce, č. osvědčení 1240 
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