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POHLEDÁVKY
A  ZÁVAZKY



Metodický pokyn

1) U každého příkladu přepište do sešitu pouze 
pořadová čísla z tabulek.

2) K číslům napište požadovanou odpověď.
3) Zkontrolujte správnost svých odpovědí

s uvedeným řešením.



Pohledávky a závazky – 1. př.

� Určete, zda se jedná u podnikatele o pohledávku:
ANO/NE

1. Podnikatel opravil zákazníkovi auto. Peníze přijal v hotovosti. .....
2. Podnikatel opravil zákazníkovi auto a vystavil mu fakturu na 

15 000 Kč. Zákazník dosud neuhradil. .....
3. Podnikatel zaplatil zálohu dodavateli za nákup surovin. .....
4. Podnikatel si půjčil peníze u banky. .....
5. Podnikatel má přeplatek na dani u FÚ. .....
6. Podnikatel přijal zálohu na dodávku materiálu. .....
7. Podnikatel má povinnost odvést zdravotní pojištění. .....
8. Podnikatel půjčil zaměstnanci 18 000 Kč. .....



Pohledávky a závazky – 1. př. řešení

� Určete, zda se jedná u podnikatele o pohledávku:
ANO/NE

1. Podnikatel opravil zákazníkovi auto. Peníze přijal v hotovosti.     NE
2. Podnikatel opravil zákazníkovi auto a vystavil mu fakturu na 

15 000 Kč. Zákazník dosud neuhradil. ANO
3. Podnikatel zaplatil zálohu dodavateli za nákup surovin. ANO
4. Podnikatel si půjčil peníze u banky. NE
5. Podnikatel má přeplatek na dani u FÚ. ANO
6. Podnikatel přijal zálohu na dodávku materiálu . NE
7. Podnikatel má povinnost odvést zdravotní pojištění. NE
8. Podnikatel půjčil zaměstnanci 18 000 Kč. ANO



Pohledávky a závazky – 2. př.

� Určete, zda se jedná u podnikatele o závazek:
ANO/NE

1. Podnikatel provedl k 31. 1. výpočet mezd. Vyplacení mezd bude 15. 2.
.....

2. Podnikatel přijal fakturu od dodavatele za nákup klimatizace.         .....
3. Podnikatel půjčil peníze jinému podnikateli. .....
4. Podnikatel zaplatil zálohu stavební firmě na stavbu garáže. .....
5. Podnikatel vystavil fakturu zákazníkovi za poskytnuté služby.       .....
6. Podnikatel má povinnost zaplatit daň z příjmů finančnímu úřadu. .....
7. Podnikatel vyplatil zálohu skladníkovi na nákup materiálu. .....
8. Podnikatel zaplatil v hotovosti za pracovní oděvy. .....



Pohledávky a závazky – 2. př. řešení

� Určete, zda se jedná u podnikatele o závazek:
ANO/NE

1. Podnikatel provedl k 31. 1. výpočet mezd. Vyplacení mezd bude 

15. 2. ANO

2. Podnikatel přijal fakturu od dodavatele za nákup klimatizace.        ANO

3. Podnikatel půjčil peníze jinému podnikateli. NE

4. Podnikatel zaplatil zálohu stavební firmě na stavbu garáže. NE

5. Podnikatel vystavil fakturu zákazníkovi za poskytnuté služby.         NE

6. Podnikatel má povinnost zaplatit daň z příjmů finančnímu úřadu. ANO

7. Podnikatel vyplatil zálohu skladníkovi na nákup materiálu. NE

8. Podnikatel zaplatil v hotovosti za pracovní oděvy. NE
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