
Příloha k příspěvku 551/20.11.19 Nejasné otázky daně z příjmů právnických osob u účetní 

jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví 

a) DPH částečné úhrada 

-9 Afs 373/2017-41 ze dne 12.12.2018 

-9 Afs  16/2007-87 ze dne 26.4.2007 

-čl. VI odst. 8 přílohy č. 1 k opatření Ministerstva financí, č. j. 2821/71 702/19957, kterým se stanoví 

postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost 

účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví 

c) Časové rozlišení 

-KV z 25.6.2003 Ing. Marie Konečná, Časová a věcná souvislost nákladů a výnosů,  Bulletin KDP ČR 

10/2003  str. 9-11 – viz níže 

-KV z 28.1.2004 Ing. Lenka Mrázová, Ing. Kateřina Stonišová, Posouzení dobropisů k vystaveným 

fakturám z účetního a daňového hlediska – viz níže  

-NSS 2 Afs 36/2006-77 ze dne 16.5.2007 (Sbírka rozhodnutí NSS 9/2007, str. 811 1307/2007 

Sb.NSS) 

„..Princip věcné a časové souvislosti daňově uznatelných výdajů se zdanitelnými příjmy totiž je nutno 

vykládat v souvislosti s povahou podnikatelské činnosti daňového subjektu a povahou plnění, která 

poskytuje či přijímá. Jestliže tedy daňový subjekt v souvislosti se zakázkou, kterou realizoval ve své 

podstatě v roce 1999, měl dodatečně náklady i v roce 2000, je nutno tyto náklady zásadně považovat 

za daňově uznatelné…. 

-1 Afs 48/2010-72 ze dne 11.11.2010: 

„...V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami; 

přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. 

Toto ustanovení vyjadřuje tzv. akruální princip, podle nějž „mají být transakce zaznamenány v účetních 

knihách a vykázány v účetních výkazech v momentě, kdy k nim dojde, nikoliv až při uskutečnění 

souvisejícího příjmu či výdaje. Cílem akruálního účetnictví je vykázat v účetním období všechna aktiva, 

pasiva, náklady, výnosy, která v daném období vznikla i pokud ještě nebyl uskutečněn odpovídající 

pohyb peněžních prostředků. Na základě akruálního principu se výsledek hospodaření zjišťuje jako 

rozdíl mezi výnosy a náklady a nikoliv jako rozdíl mezi příjmy a výdaji (tedy na bázi peněžních toků). 

Účetní informace na akruální bázi lépe vystihují výkonnost podniku než výsledek zjištěný na bázi 

peněžních toků.“ (Müllerová, L. a kol. Zákon o účetnictví. ASPI – účetní předpisy pro podnikatele 

s komentářem. ASPI, 2007, s. 7). Shodně normuje § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů, podle nějž je 

základem daně rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů 

osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové 

souvislosti v daném zdaňovacím období.....“. 

-9 Afs 203/2015-37 ze dne 22.3.2016: 

"...[30] Neodůvodněně velký rozdíl mezi skutečností a vytvořenou dohadnou položkou by naopak mohl 

být posouzen jako neopodstatněný přenos nákladů (výnosů) mezi účetními obdobími. Naopak 

dodržení způsobu účtování prostřednictvím dohadných účtů opravňuje účetní jednotku k tomu, že 

případný rozdíl vyplývající z konečného vyúčtování (tj. nesprávného dohadu) nemusí daňově 

upravovat prostřednictvím dodatečného daňového přiznání k danému období (postupovala-li při tvorbě 

dohadů v souladu s právními předpisy), ale případné rozdíly se daňově projeví v tom zdaňovacím 

období, ve kterém dochází k jejich zúčtování.....". 



 

 "....[36] Stěžovatelka o dohadných položkách neúčtovala, ač tak dle žalovaného činit měla. 

Nesprávné účtování, má-li daňové dopady, účetní jednotka zpravidla napraví prostřednictvím 

dodatečného daňového přiznání. Měla-li stěžovatelka dle žalovaného účtovat o dohadných položkách, 

pak je jí zvolený postup nepochybně porušením účetních předpisů, avšak sám o sobě neznamená, že 

k rozvahovému dni stěžovatelka o závazku vrátit VZP přeplatek nevěděla.....". 

+ 9 Afs 44/2018-38 ze dne 28.5.2019 

 KV z 25.6.2003 Ing. Marie Konečná, Časová a věcná souvislost nákladů a výnosů 

I. Popis problematiky 

V praxi  společností s velkým množstvím externích a se zpožděním doručovaných dokladů, 

podnikajících na trzích s velkou konkurencí, které jsou pod permanentním tlakem s ohledem na kvalitu 

a cenu z dodavatelského i odběratelského hlediska, dochází často k tomu, že je nutno zaúčtovat 

doklady, které se přímo či nepřímo vztahují k hospodářské činnosti minulého účetního a daňového 

období. Při striktní aplikaci zásady věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů by bylo nutno 

permanentně podávat dodatečná daňová přiznání, což by vedlo k neúměrnému zatížení poplatníků i 

správců daně. Domníváme se, že je možno postupovat  v praxi tak, že dodatečná přiznání k dani z 

příjmů právnických osob by se podávala zejména s ohledem na významnost částek a  dodržení účetní 

legislativy a pokynu D-190. 

II. Návrh řešení  

Zákon o účetnictví 

Zákon o účetnictví stanoví, že skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví se účtují do období, s nímž 

věcně a časově souvisí. Není li možno tuto zásadu dodržet, účtují se v účetním období, v němž se 

uvedené skutečnosti zjistily. V praxi často dochází k ukončení reklamačních řízení, následným cenovým 

dohodám, poskytnutí bonusů a slev v dalších účetních a daňových obdobích. V tomto případě se v 

souladu s dokumentací, účetními doklady a zaúčtovaným účetním případům stávají jednotlivé částky 

nákladů a výnosů součástí hospodářského výsledku i základu daně v roce, v kterém byly zaúčtovány.  

Vyhláška a postupy účtování pro podnikatele 

Podle vyhlášky a postupů účtování pro podnikatele se náklady a výnosy účtují zásadně do období, s 

nímž časově a věcně souvisí. Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na 

účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají; jen v případě, že se jedná o náklady či výnosy z operací 

zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i náklady a výnosy z mimořádných 

událostí nahodile se vyskytující, považují se za mimořádné náklady nebo výnosy.¨ 

Časové rozlišení není nutno používat v případech, kdy se nejedná o mimořádné částky a kdy jejich 

ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a 

účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření nebo v 

případech, jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy za předpokladu, že se výrazněji neovlivní 

věcná a časová souvislost nákladů a výnosů. 

Vyhláška a postupy účtování pro banky 

Vyhláška pro banky stanoví, že na účet mimořádných nákladů a výnosů  se účtují náklady a výnosy z 

výjimečných nahodilých událostí, které nesouvisejí s předmětem podnikání účetní jednotky. Mimořádné 

náklady neobsahují manka a škody, ani  opravy nákladů a výnosů minulých účetních období. Podle 

postupů účtování pro banky se náklady a výnosy účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně 

souvisí. Pokud by při použití této zásady účetní jednotka nemohla podat věrný a poctivý obraz předmětu 



účetnictví účetní jednotky, postupuje odchylně  (např. účtování úroků z vybraných pohledávek po 

splatnosti). Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů nebo 

výnosů běžného období, ledaže se jedná o opravy zásadních chyb týkajících se předchozích období. 

Zásadní chybou se rozumí chyba, která má tak podstatný vliv na účetní závěrku jednoho nebo více 

předchozích období, že tyto účetní závěrky nepodávají věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví 

účetní jednotky, proto se o ně při  sestavení účetní závěrky upraví počáteční stav nerozděleného zisku 

nebo neuhrazené ztráty. 

Časové rozlišení není nutno používat v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky, kdy jejich 

zúčtováním do nákladů nebo do výnosů bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a 

účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrnou úpravu hospodářského výsledku, nebo jde-li o 

pravidelně se opakující výdaje popř. příjmy. 

Obdobně se postupuje i v případech pojišťoven a dalších subjektů. 

Zákon o daních z příjmů 

Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů 

osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové 

souvislosti v daném zdaňovacím období, upravený podle požadavků zákona o daních z příjmů. 

Pro zjištění základu daně se u poplatníků, kteří účtují v soustavě podvojného účetnictví, vychází z 

hospodářského výsledku (zisk nebo ztráta). 

Zákon o daních z příjmů předpokládá účtování v souladu s účetními předpisy. Správně zaúčtovaný 

výsledek je však upravován tak, aby byl v souladu se zněním zákona o daních z příjmů. Jedním z 

požadavků zákona o daních z příjmů je i požadavek na věcnou a časovou souvislost. Zákon o daních z 

příjmů nikde nedefinuje, zda v některých případech není věcnou a časovou souvislost nutné dodržet a 

požaduje tak naprostou přesnost. Jelikož postupy účtování takovou absolutní přesnost nevyžadují a v 

praxi ani není účelná, byl striktní požadavek zákona o daních z příjmů na věcnou a časovou souvislost 

zmírněn pokynem D-190. 

Pokyn D-190 

Nevýznamné a pravidelně se opakující daňové výdaje, popř. příjmy, které podle platných postupů 

účtování není nutno časově rozlišovat, se i pro účely stanovení základu daně z příjmů považují za 

daňové výdaje, popř. příjmy u nichž byla dodržena věcná a časová souvislost. V zásadě lze tento postup 

uplatnit u částek, které by se časově rozlišovaly jen mezi dvěma účetními obdobími, s tím že za 

nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není 

dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování 

hospodářského výsledku, se považuje např. předplatné novin a časopisů, nákup kalendářů, diářů na 

příští rok, za pravidelně se opakující daňové výdaje, popř. příjmy se považují pravidelně se opakující 

částky, např. placené pojistné, které se nekryje s kalendářním rokem, úhrada za činnost auditorů a 

daňových poradců vztahující se k předcházejícímu zdaňovacímu období. V souladu se zásadami pro 

vedení účetnictví nelze výše uvedený postup uplatnit v případech, které se řeší pomocí dohadných 

položek (např. platby za spotřebu elektrické energie, plynu, vody) nebo časovým rozlišením (např. 

přijaté a placené nájemné včetně finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, náklady na 

technický rozvoj, přípravu a záběh výroby). 

III. Závěr 

V souladu se zákonem o účetnictví se v některých případech částky nákladů a výnosů účtují do 

hospodářského výsledku a promítají se do daňového základu v roce, kdy dojde ke zjištění skutečností 

(například ukončení reklamačního řízení, cenových dohod, poskytnutí slev, bonusů apod.), přestože se 

tyto týkají nákladů a výnosů minulých účetních a zdaňovacích období.  



Postupy účtování i pokyn D-190 umožňují nerozlišovat nevýznamné částky, kdy jejich zúčtováním do 

nákladů nebo do výnosů bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka 

tím prokazatelně nesleduje záměrnou úpravu hospodářského výsledku (např. předplatné novin a 

časopisů, nákup kalendářů, diářů na příští rok), nebo jde-li o pravidelně se opakující výdaje popř. příjmy 

(např. placené pojistné, které se nekryje s kalendářním rokem, úhrada za činnost auditorů a daňových 

poradců vztahující se k předcházejícímu zdaňovacímu období).  Příklady v Pokynu D-190 nezahrnují 

všechny v praxi se vyskytující položky. Významnost  se určí na základě vnitropodnikové směrnice s 

ohledem na dodržení věrného a poctivého obrazu,  druhů nákladů, četnost a výši jednotlivých 

účtovaných položek apod. Je možno ji stanovit v absolutní či relativní výši s ohledem na vybrané 

ukazatele (například obrat, celkovou výši nákladového účtu apod.).  

Časové rozlišení musí být uplatněno v případech, které se řeší pomocí dohadných položek (např. platby 

za spotřebu elektrické energie, plynu, vody) nebo časovým rozlišením (např. přijaté a placené nájemné 

včetně finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, náklady na technický rozvoj, přípravu a 

záběh výroby).  Pokud se oprava nákladů nebo výnosů minulých let vztahuje k částkám, na které byly 

vytvořeny dohadné položky nebo které byly časově rozlišeny a existující podklady dokládají výši 

zaúčtované dohadné částky, lze rozdíly proti dohadným položkám považovat za případy běžného 

období a není potřeba podávat dodatečné daňové přiznání.  

Pokud se jedná o významnou položku nebo pokud nebyla tvořena dohadná položka nebo nebylo 

provedeno časové rozlišení a dohadná položka nebo časové rozlišení měly být tvořeny, měly by být 

opravy považovány za případy minulého zdaňovacího období a případně by mělo být podáno dodatečné 

daňové přiznání. 

ZÁVĚR: 

Stanovisko MF 

Odbor 54 MF souhlasí s navrženým závěrem za předpokladu, že účtování o dohadných položkách, 

resp. účtování do nákladů nebo do výnosů bez časového rozlišení, bude v souladu s účetními předpisy. 

Pouze v těchto případech je možné při zjištění základu daně z příjmů za příslušné zdaňovací období 

uplatnit částky nákladů a výnosů zaúčtované v tomto zdaňovacím období do hospodářského výsledku. 

 

 KV z 28.1.2004 Ing. Lenka Mrázová, Ing. Kateřina Stonišová, Posouzení dobropisů k 

vystaveným fakturám z účetního a daňového hlediska 

1. Popis problematiky 

V praxi velmi často nastávají případy, kdy je účetní jednotka z důvodu neplnění dohodnutých smluvních 

podmínek při dodávce zboží/poskytování služeb nucena poskytnout slevu z ceny.  V takovém případě 

je povinna vystavit dobropis k již vydané faktuře. Jednání o takovéto  slevě z ceny bývají často ukončena  

až po skončení účetního období, ve kterém bylo zboží dodáno/služby poskytnuty, avšak ještě před 

okamžikem sestavení účetní závěrky. V těchto případech vzniká otázka, do jakého účetního období je 

nutné snížení ceny zohlednit. Pokud se dobropis týká významné částky, je zvlášť nutné, aby společnost 

správně posoudila zohlednění tohoto účetního případu jak z účetního, tak i daňového hlediska.  

Vzhledem k tomu, že daňové posouzení této problematiky závisí  na správném účetním posouzení, řeší 

tento příspěvek primárně způsob správného účtování vystavených dobropisů, ze kterého pak vychází i 

správné daňové řešení. V tomto příspěvku není řešena otázka DPH související s vystavováním a 

účtováním dobropisů. 

2. Návrh řešení 



Účetní hledisko  

Zásada věcné a časové souvislosti 

Dle §3, odst. 1 zákona o účetnictví je účetní jednotka povinna účtovat o skutečnostech, které jsou 

předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. V případě, že tuto 

zásadu nelze dodržet, účtuje účetní jednotka do období, kdy tyto skutečnosti zjistila. 

Správné vykázání hospodářského výsledku účetní jednotky za účetní období tedy předpokládá zahrnutí 

všech nákladů a výnosů, které do něj hospodářsky patří, i když z různých důvodů v běžném účetním 

období nebyly zaúčtovány.  Cílem této zásady účetnictví je do daného účetního období zahrnout 

veškeré účetní jednotce  známé a uskutečněné transakce , které ovlivnily či mohou ovlivnit náklady, 

výnosy či aktiva podniku a které nebyly nebo nemohly být z jakéhokoliv důvodu vyfakturovány ještě před 

koncem účetního období.  Naopak je třeba vyloučit z nákladů a výnosů položky, které sice byly v běžném 

účetním období  vyfakturovány, avšak týkají se příštích účetních období.  Pro tyto účely může účetní 

jednotka využít účtů časového rozlišení. 

Platné Postupy účtování pro podnikatele v článku VIII úvodních ustanovení blíže specifikují zásady pro 

účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování.  Časové rozlišení přitom není nutné používat 

v případech: 

kdy jde o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení 

není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování 

hospodářského výsledku, 

jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy. 

Toto ustanovení je pouze fakultativní a v případě, že se účetní jednotka rozhodne jej respektovat, musí 

testovat dvě výše uvedené podmínky. Pokud dobropis představuje nevýznamnou částku (nevýznamnou 

z hlediska poměru k obratu, vlastnímu jmění nebo hospodářského výsledku), musí účetní jednotka 

prokázat, že tato operace záměrně neovlivňuje hospodářský výsledek.  Pokud se jedná o významnou 

částku, nelze výše uvedené ustanovení Postupů účtování použít.  Vystavení dobropisu k vydané faktuře 

nepředstavuje obvykle pravidelně se opakující účetní případ.  

Pokud je tedy skutečnost vedoucí k vystavení dobropisu zřejmá již v době přípravy účetní závěrky a 

částka dobropisu je významná, je  v souladu s výše uvedeným účetní jednotka povinna tuto skutečnost 

zohlednit v daném účetním období pomocí účtů časového rozlišení. 

V případech, kdy není  možno zásadu časového rozlišení dodržet tj. v případech, kdy se účetní jednotka 

o nutnosti vystavení dobropisu dozví až v okamžiku, kdy jej již není možno zohlednit do období, se 

kterým věcně a časově souvisí, tj. po uzavření účetních knih, postupuje účetní jednotka v souladu s 

druhou částí §3, odst. 1 zákona o účetnictví, tj. účetní jednotka účtuje do období, kdy tyto skutečnosti 

zjistila (viz také závěry z koordinačního výboru KDPCR z června 2003).   

Zásada věrného zobrazení skutečnosti 

Ustanovení § 7 zákona o účetnictví požaduje, aby účetní jednotka vedla účetnictví úplně, průkazným 

způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Účetnictví je 

úplné, pokud účetní jednotka zaúčtovala všechny účetní případy týkající se daného účetního období. 

Jak z tohoto ustanovení vyplývá, účetnictví je úplné, pokud účetní jednotka účtovala o všech známých 

skutečnostech týkajících se daného účetního období, tedy i o snížení výnosů z titulu budoucího 

vystavení dobropisu. 

 



Zákon o účetnictví v § 24, odst. 2 a § 25, odst. 2 dále požaduje, aby účetní jednotka zohlednila při 

oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření veškeré náklady a výnosy, které 

se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich placení a dále veškerá rizika, ztráty a 

znehodnocení, která se týkají majetku a závazků a které jsou účetní jednotce známy ke dni sestavení 

účetní závěrky. 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud je účetní jednotce v okamžiku uzavírání účetních knih známa 

skutečnost, že výnosy daného účetního období neodpovídají skutečné výši a je zřejmé, že dojde ke 

snížení/zvýšení výnosů daného účetního období, musí tuto skutečnost  v tomto účetním období 

zohlednit. 

Pokud je tedy do data sestavení účetní závěrky jisté, že účetní jednotka musí vystavit dobropis ve 

významné výši k faktuře týkající se daného účetního období a tento dobropis bude vystaven po 

rozvahovém dni daného účetního období, musí být tato skutečnost zohledněna pomocí časového 

rozlišení (popř. dohadné položky v případě, že neznám přesnou výši dobropisované částky do okamžiku 

sestavení účetní závěrky) do daného účetního období, se kterým časově a věcně souvisí.  Opačný 

postup by umožnil vykázat, realizovat a v dividendách rozdělit zisk, který nebyl účetní jednotkou 

dosažen. 

Daňové hledisko 

Na základě ustanovení §23 odst. 2 zákona o daních z příjmů se pro zjištění základu daně u poplatníků, 

kteří účtují v soustavě podvojného účetnictví, vychází z hospodářského výsledku.  Hospodářský 

výsledek stanovený na základě správného zaúčtování se upravuje v souladu s §23 odst. 1 a následných 

ustanovení zákona o daních z příjmů. 

V souladu s §23 odst. 1 zákona o daních z příjmů je základem daně rozdíl, o který příjmy, s výjimkou 

příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to 

při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, upravený podle dalších 

odstavců §23 zákona o daních z příjmů. 

Žádné z daných ustanovení zákona o daních z příjmů nestanoví daňovému subjektu povinnost upravit 

jiným způsobem, než zachycují předpisy pro podvojné účetnictví, hospodářský výsledek o hodnotu 

dobropisů či vrubopisů vztahujících se k danému účetnímu/zdaňovacímu období.  Na základě toho se 

domníváme, že daňové řešení zohlednění dobropisů k prodanému zboží/poskytnutým službám zcela 

následuje účetní řešení této problematiky. 

Jak také vyplývá ze zápisu z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného 

dne 25.6.2003 v části „Časová a věcná souvislost nákladů a výnosů“, aplikaci zásady věcné a časové 

souvislosti nákladů a výnosů je třeba posuzovat s ohledem na významnost částek a dodržení účetní 

legislativy (zákon o účetnictví, vyhláška a postupy účtování pro podnikatele) a daňové legislativy (zákon 

o daních z příjmů, popř. pokyn D-190).  Jak potvrzuje i závěr tohoto jednání Koordinačního výboru, 

„pokud se jedná o významnou položku nebo pokud nebyla tvořena dohadná položka nebo nebylo 

provedeno časové rozlišení a dohadná položka nebo časové rozlišení měly být tvořeny, měly by být 

opravy minulého období považovány za případy minulého zdaňovacího období a případně by mělo být 

podáno dodatečné daňové přiznání.“  Stanovisko odboru 54 ministerstva financí k této věci je souhlasné 

„za předpokladu, že účtování o dohadných položkách, resp. účtování do nákladů nebo do výnosů bez 

časového rozlišení, bude v souladu s účetními předpisy.  Pouze v těchto případech je možné při zjištění 

základu daně z příjmů za příslušné zdaňovací období uplatnit částky nákladů a výnosů zaúčtované v 

tomto zdaňovacím období do hospodářského výsledku“.  Dovozujeme tedy, že v ostatních případech 

(např. pokud se jedná o významné částky) je třeba zohlednit náklady a výnosy, zaúčtované správně v 

daném účetním období a týkající se daného účetního a zdaňovacího období, v základu daně tohoto 

zdaňovacího období, se kterým časově a věcně souvisí. 

 



Z výše uvedeného také vyplývá, že daňové posouzení problematiky zohlednění vystaveného dobropisu 

k vystavené faktuře musí být posuzováno v návaznosti na účetní posouzení.  Vystavený dobropis k 

vydané faktuře pak musí být zohledněn v základu daně toho zdaňovacího období, ve kterém je správně 

zaúčtován dopad vystaveného dobropisu na hospodářský výsledek. 

3. Závěr 

Má-li hospodářský výsledek podávat věrný a poctivý obraz o efektivnosti hospodaření a o stavu majetku 

společnosti, musí být počítán z veškerých výnosů a nákladů, které s účetním obdobím věcně a časově 

souvisejí a účetní jednotka je zjistila do okamžiku sestavení účetní závěrky.  Znamená to, pokud je 

společnosti v okamžiku sestavování účetní závěrky známa skutečnost, že výnosy daného účetního 

období neodpovídají skutečnosti, a to o významnou částku, a společnost musí vystavit dobropis k 

výnosům daného účetního období, je společnost povinna tuto skutečnost zohlednit v účetnictví daného 

účetního období, se kterým dobropis věcně a časově souvisí, pomocí účtu časového rozlišení nebo 

dohadné položky. 

Vzhledem k tomu, že daňové posouzení této problematiky následuje účetní řešení, je také z daňového 

hlediska účetní jednotka povinna zohlednit časové rozlišení/dohadnou položku na vystavený dobropis 

ve zdaňovacím období, ve kterém je o tomto časovém rozlišení/dohadné položce účtováno.  

Po projednání v rámci Koordinačního výboru navrhujeme přijaté závěry vhodným způsobem publikovat. 

Změna účetní ani daňové legislativy v tomto ohledu není nutná. 

Stanovisko MF 

S ohledem na proběhlou diskusi odbor účetnictví MF považuje za potřebné problematiku ještě projednat 

v rámci MF a poté předložit k ukončení na některém z příštích koordinačních výborů.   

K příspěvku se KV vrátil dne 28.1.2004 

Stanovisko MF k příspěvku „Posouzení dobropisů k vystaveným fakturám z účetního a daňového 

hlediska“ ze zasedání konaného dne 8.10.2003: 

Popis problému: 

    Účetní jednotka je z důvodu neplnění dohodnutých smluvních podmínek při dodávce zboží nebo 

poskytnutí služby povinna poskytnout slevu z ceny. Jednání o slevě bývají často dokončena po uplynutí 

účetního období (po 31.12.), avšak před okamžikem sestavení účetní závěrky (před 30.6.). Do data 

faktického sestavení účetní závěrky (30.6.) nebyl dobropis vystaven. 

Názor MF: 

    Pokud nejpozději ke konci rozvahového dne odběratel prokazatelně uplatnil nárok na slevu 

vyplývající ze smlouvy, potom účtuje o dohadné položce. Datum uskutečnění účetního případu 

samozřejmě nastává i u jeho obchodního partnera, který účtuje o „opačné“ dohadné položce. 

Poznámka: Nejsou řešeny ostatní tituly vedoucí k zaúčtování dohadných položek (nejsou předmětem 

příspěvku). 

Jedná se o názor MF, konečnou a jednoznačnou odpověď může dát až soud v konkrétním sporu. 

Zdůvodnění názoru MF: 

Při řešení problému je nutno přihlédnout zejména k § 19 odst. 2 a § 19 odst. 5 zákona o účetnictví, dále 

§ 10 a17 vyhlášky a k příslušným ustanovením standardů („opatření“). 

V souladu s § 19 odst. 2 



Účetní jednotky jsou povinny uvádět v účetní závěrce informace podle stavu ke konci rozvahového dne.  

V souladu s § 19 odst. 5 

Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky jsou 

účetní jednotky povinny uvést v příloze v účetní závěrce rovněž informace o 

skutečnostech, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci 

rozvahového dne, 

o skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne,a jejichž 

důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. 

     Jsme toho názoru, že z výše uvedeného vyplývá, že v účetních knihách běžného účetního období 

musí být zaúčtovány a v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty vykázány skutečnosti, které nastaly do 

konce rozvahového dne účetního období, které s ním věcně a časově souvisejí, a nikoli události 

pozdější, které jsou uváděny pouze v příloze nebo výroční zprávě. Tedy ne případy vystavených 

dobropisů nebo jednání o nich, které nastaly až po rozvahovém dni. 

MF upozorňuje na dvě skutečnosti: 

1) Autor příspěvku předkládá závěr, že pokud je účetní jednotce v okamžiku uzavírání účetních knih 

známa skutečnost, že jsou výnosy nižší, měla by s ohledem na § 25 odst. 2 účtovat o dohadné položce. 

Autor příspěvku však nezohledňuje zejména vztah § 25 odst. 2 na § 26 odst. 3, podle něhož by měla 

účetní jednotka vytvořit opravnou položku.  

2) Pojem dohadné položky se nemůže překrývat s pojmem časového rozlišení. Znakem časového 

rozlišení je, že je znám účel, čas a částka (Čl. VIII odst. 2 Opatření, nově též výslovně ve vyhlášce). 

Dohadné položky jsou definovány v § 10 a § 17 vyhlášky  jako částky pohledávek nebo závazků 

stanovené podle smluv, které nejsou doloženy veškerými potřebnými doklady, a tedy není známa jejich 

přesná výše. Opatření potom uvádí příkladný výčet titulů pro dohadné položky. Jde např. o pohledávku 

za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada 

a pojišťovna nepotvrdila ke konci rozvahového dne konečnou výši náhrady. Patří sem i výnosové úroky, 

které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné období, resp. toto bankovní vyúčtování bylo 

chybné, jakož i odhad poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv nebo o závazek k úhradě z 

odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno ke konci rozvahového dne stanovit 

konečnou výši závazku. 

 


