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ČÚS 706
Opravné položky a vyřazení 
pohledávek – obce a PO

6.1 Úloha opravných položek v účetnictví
Opravné položky jsou jedním z velmi důležitých nástrojů k dosažení věrného obrazu účetní závěrky, 
tak jak požaduje § 7 odst. 1 ZÚ.  Dalšími nástroji k dosažení věrného obrazu jsou odpisy a rezervy 
(§ 26 odst. 3 ZÚ).

6.1.1 Co je to věrný obraz účetní závěrky? 
Zobrazení v účetní závěrce je věrné, jestliže obsah jejich položek odpovídá skutečnému stavu. Přitom 
zobrazení musí být v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo 
na základě zákona o účetnictví (§ 7 odst. 2 ZÚ).

Vykazování položek v účetní závěrce by mělo zohledňovat ekonomickou skutečnost i podstatu 
uskutečněné transakce i ujednání. 

6.1.2 Ke kterému dni vše v účetní závěrce zobrazujeme?
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 (§ 19 odst. 2 ZÚ).
Účetní jednotky jsou povinny při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnovat jen zisky, které 
byly dosaženy a brát v úvahu všechny rizika, která je možné předpokládat, všechny možné ztráty, 
které jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky (§ 25 odst. 3 ZÚ).

6.1.3 Co z toho vyplývá?
Vyplývá z toho, že vše věrně, srozumitelně a poctivě zaúčtujeme k rozvahovému dni, např. 31. 12. 2018 
(§ 19 odst. 2 ZÚ) a do okamžiku sestavení účetní závěrky, např. 20. 2. 2018 vše „upravujeme“ 
zaúčtováním případné změny nebo korekce původního účtování novými zjištěními mezi rozvahovým 
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky - tzv. následné události (§ 25 odst. 3  ZÚ). Nemyslíme 
tím však zcela nové události, které nastaly po rozvahovém dni. To platí nejen pro rezervy, ale také 
pro opravné položky a veškeré další účetní případy. 
Tato skutečnost je ještě více zdůrazněna od 1. 1. 2016 v zákoně o účetnictví. Je zde uvedeno, že 
v účetnictví běžného účetního období musí být k rozvahovému dni zohledněn dopad událostí, které 
nastaly do konce rozvahového dne, i když se informace o těchto událostech staly účetní jednotce 
známými až mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (§ 19 odst. 5 ZÚ).
Naopak se do zákona o účetnictví jednoznačně uvedlo, co nepatří do rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
jako součásti účetní závěrky. V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem 
a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické 
dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce (§ 19 odst. 6 ZÚ).
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