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Tvorba a používání opravných položek 
„starý a nový režim tvorby 

opravných položek“ 
Přehled tvorby zákonných opravných položek – starý a nový režim 

Pohledávky Po splatnosti Vzniklé/splatné 
od 1. 1. 2014 

Vzniklé/splatné 
do 31. 12. 2013 

do 200 000 Kč včetně, včetně 
pohledávek nabytých 

postoupením 

6 měsíců 
0% 

20% bez omezení 

12 měsíců 

18 měsíců 
50% 

24 měsíců 

30 měsíců 

36 měsíců 

 nad 200 000 Kč mimo 
pohledávek nabytých 

postoupením 

 nad 200 000 Kč pohledávky 
nabyté postoupením, uhrazené 

Poznámky 

U pohledávek splatných od 1. 1. 2014 lze tvořit zákonnou opravnou položku ve 
výši
... 

POZOR! ...

*) Přechodná ustanovení - Pohledávky vzniklé/splatné 

VII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 500/2002 Sb. - podnikatelé
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