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POHLEDÁVKY  
A  ZÁVAZKY



Pohledávky

� Pohledávky = nárok podnikatele na úhradu 
peněžní částky od dlužníka. Podnikatel se 
stává věřitelem.



Pohledávky - členění

1) Pohledávky z obchodních vztahů
− z prodeje výrobků, zboží a služeb (vystavená

faktura odběrateli)



Pohledávky

2) Ostatní pohledávky
− vůči státu (přeplatek daně, nadměrný     

odpočet DPH),
− poskytnuté půjčky,
− pohledávky za zaměstnanci (na drobné

nákupy, zálohy na služební cestu),
− nárok na náhradu od pojišťovny apod.



Pohledávky

� Evidence pohledávek
Není závazná forma evidence pohledávek. 
Evidence musí ale obsahovat informace o tom, 
jaké pohledávky máme, v jaké výši a vůči 
komu.
Lze zapisovat do sešitu, v počítači nebo do 
knihy vydaných faktur a ostatních pohledávek.



Pohledávky

� Ukázka z knihy vydaných faktur a ostatních 
pohledávek  

Datum Číslo Odběratel Částka Datum Úhrada Číslo Pozn.

faktury v Kč splatn. dne dokladu

23. 4. 13118 VEPO  Havl. Brod 12 000 7. 5. 5. 5. VBU 4

24. 4. 13119 Brokl Světlá n. Sáz. 15 000 5. 5. 9. 5. VBU 4



Závazky

� Závazky = dluh, tzn. závazek vznikne 
podnikateli v případě, když jinému něco dluží.



Závazky

� Členění závazků
1) Závazky vůči dodavatelům
− podnikatel odebere od někoho zboží, výrobky 

nebo službu a dosud nezaplatil
2) Závazky vůči zaměstnancům, ZP, SSZ
− mzdy, neuhrazené pojištění
3) Závazek vůči FÚ (finanční úřad)
− nezaplacené daně
4) Závazek vůči peněžním ústavům 
− úvěry



Závazky

� Evidence závazků

Obdobné jako u evidence pohledávek.

Doporučení: Evidovat samostatně závazky 
z obchodních vztahů a ostatní závazky 
(úvěry, daně, mzdy...).



Závazky

� Ukázka z knihy přijatých faktur a ostatních 
závazků

Datum Číslo faktury Dodavatel Částka Datum Úhrada Číslo

interní dodavat. v Kč splatn. dne dokladu

18. 5. F/5 13128 Petr Ťuk 11 000 2. 6. 1. 6. VBU 6

26. 7. F/6 2013009 Pneu - Světlá 20 000 10. 8. 10. 8. VBU 8
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