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u Vykazování 
- vyhl. č. 500/2002 Sb. Příloha č. 1

Účet Účetní operace – tvorba opravné položky MD Dal

01x k dlouhodobému nehmotnému majetku 55x(559) 09x(091)

02x
03x

k dlouhodobému hmotnému majetku 55x (559) 09x (092)

041 k nedokončenému nehmotnému majetku 55x (559) 09x (093)

042 k nedokončenému hmotnému majetku 55x (559) 09x (094)

05x k poskytnutým zálohám 55x (559) 09x (095)

06x
k finančnímu majetku, který není oceněn 
reálnou hodnotou

55x (579) 09x (096)

11x k materiálu 55x (559) 19x (191)

121 k nedokončené výrobě 55x (559) 19x (192)

122 k polotovarům vlastní výroby 55x (559) 19x (193)

123 k výrobkům 55x (559) 19x (194)

124 k zvířatům 55x (559) 19x (195)

132 ke zboží 55x (559) 19x (196)

25x
k majetkovým cenným papírům, které 
nejsou oceněny reálnou hodnotou 

57x (579) 29x (291)

3xx k pohledávkám
55x (558)

(559)
39x (391)
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u Vykazování nákladové položky 
výkazu zisku a ztráty

§ 24a vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele
Úpravy hodnot v provozní oblasti
Položka "E. Úpravy hodnot v provozní oblasti" obsahuje úpravy 
zohledňující změny v ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku, zásob a pohledávek, ať již je tato změna trvalá (odpisy) 
nebo dočasná (opravné položky).

§ 31 vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele 
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
Položka "I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti" obsahuje 
náklady související s tvorbou rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti, o kterých je účtováno na vrub příslušného účtu účtové skupiny 
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti; obsahuje i snížení 
těchto nákladů související se snížením nebo zrušením rezerv a 
opravných položek ve finanční oblasti, o kterém je účtováno ve 
prospěch tohoto účtu. Tato položka může mít i zápornou hodnotu.
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v Vymezení                     – ÚČETNĚ 
§ 19 odst. 2 ZÚ

(2) Účetní jednotky jsou povinny uvádět v účetní 
závěrce informace podle stavu ke konci 
rozvahového dne; to platí obdobně i pro 
všechny účetní záznamy, které se sestavují k 
rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, k 
němuž se sestavuje účetní závěrka.
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(3) Účetní jednotky při oceňování ke konci 
rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly 
dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná 
rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a 
závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení 
účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty 
bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření 
účetního období zisk nebo ztráta.

v Vymezení             – ÚČETNĚ
§ 25 odst. 3 ZÚ


