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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek. Poskytne přehled o procesu 

vzniku pohledávek, zajištění závazků, vztazích věřitelů a dlužníků. Práce obsahuje 

návrh na zavedení systému vymáhání pohledávek u podnikatele fyzické osoby. 

 

Klí čová slova: 

Pohledávka 

konkurz 

exekuce 

věřitel 

dlužník 

závazek 

 

Annotation 

This bachelor thesis focus on recovery of debts. It gives a summary of process of 

establishment of claims, security of engagements, relations between creditors and 

debtors. It will containe a proposal for an introduction recovery of a system of recovery 

of debts for a businessman - physical person. 

 

Key words: 

Debt 

competition 

execution 

creditor 

debtor 

engagement 
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Úvod 

Vymáhání pohledávek je velmi širokým tématem. K vymožení pohledávek vede dlouhá 

a trnitá cesta. V posledních letech se rozmáhá fenomén hledání mezer v zákoně proč 

nezaplatit, jak si získat výhodu. Tím vznikají různé problémy nejen podnikatelům, ale 

také fyzickým osobám a dalším podnikatelským subjektům. Tyto množící se problémy 

jsem zaregistrovala také v mém okolí. Proto jsem oslovila fyzickou osobu podnikající 

v oboru stavebnictví (projekční inženýrství) s nabídkou zpracování návrhu na zavedení 

systému vymáhání pohledávek. 

 

Cílem mé práce je vytvoření návrhu zavedení systému vymáhání pohledávek a to 

pomocí příručky, která bude obsahovat návrh systému a doporučení z různých oblastní 

souvisejících s vymáháním pohledávek u fyzické osoby podnikatele.  

 

Tato příručka by měla přinést zvýšení efektivity vymáhání pohledávek, informovat 

podnikatele o všech zákonných možnostech vymáhání a získat pro firmu zpět 

„ztracené“ peněžní prostředky. Upevnit smluvní základ zadávání zakázek, správný 

postup při získávání informací z účetnictví, odesílání upomínek a následného předání 

soudu a vymáhacím orgánům. Podnikatel bude schopen lépe vyhodnotit svou situaci a 

může se rozhodnout pro nejlepší způsob řešení. Má práce nebude mít pouze 

informativní charakter, ale měla by také vyřešit konkrétní problém. 

 

Pro zpracování mé bakalářské práce jsem oslovila fyzickou osobu podnikatele 

podnikajícího v oboru stavebnictví (projekční inženýr). V posledních dvou letech se 

zvýšil počet pohledávek po splatnosti. Vytvoření doporučení z různých oblastí by mělo 

podnikateli pomoci zefektivnit vymáhání pohledávek. 
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1. Teoretická východiska 

Základem ke správnému nastavení procesů vymáhání pohledávek je hluboká znalost 

nejenom platné právní úpravy, ale mimo jiné i veškerých teoretických principů 

týkajících se pohledávek při jejich vzniku. Je nutné umět odhadnou osobu smluvního 

partnera, uzavřít smlouvu se všemi náležitostmi, vybrat správný druh zajištění a 

v případě nezaplacení pohledávky v termínu splatnosti určit, zda se bude pohledávka 

vymáhat, případně jaký je správný postup při vymáhání pohledávek. 

1.1. Základní pojmy 

Pohledávka 

Všeobecně se pohledávkou rozumí určitý vztah, vznik práva, které vzniká jednomu 

účastníkovi vůči druhému účastníkovi. Účastníci tohoto vztahu se nazývají věřitel a 

dlužník. Důvody pro vznik pohledávky jsou různé, ale nejčastěji vznikají pohledávky ze 

smluv a to jako nárok respektive právo, kdy věřitel má na jedné straně právo od 

dlužníka obdržet určité plnění a dlužník má povinnost vůči věřiteli mu toto plnění 

poskytnout.[3, str. 17] 

 

Obsah pohledávky  

Plnění pohledávek nemusí být v každém případě finanční plnění. Může se jednat o 

pohledávku na plnění naturální, na plnění formou služeb nebo jiné nehmotné činnosti. 

[3, str. 17] 

 

Věřitel a dlužník 

Věřitelem je osoba, která má nárok na peněžité či nepeněžité plnění.[16, str. 7] Opakem 

pohledávky je závazek dlužníka, kdy je pohledávka splatná a dlužníkovi vzniká 

povinnost tuto pohledávku uspokojit. Pokud není pohledávka dlužníkem vůči věřiteli 

uspokojena, vzniká věřiteli právo tuto pohledávku proti vůli dlužníka vymáhat. [3, str. 

17] 
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Vznik pohledávek 

Pohledávky mohou vznikat ze smluv, z porušení právních povinností (smluvních či 

mimosmluvních) nebo z jiných právních skutečností. U podnikatele vznikají především 

pohledávky ze smluv, proto se v dalších kapitolách nebudu věnovat pohledávkám 

vznikajícím ostatními způsoby. Vznik pohledávek je dále rozebrán v kapitole 1.3. 

 

Prvotním předpokladem pro splnění závazku je dobrá smlouva, ale ani správně 

zpracovaná smlouva nezajistí, že se úhrady pohledávky opravdu uskuteční. 

V podnikatelské praxi vzniká každý den velké množství závazkových vztahů, uzavírají 

se smlouvy různých druhů nejen mezi podnikateli, ale také mezi nepodnikateli.Vývoj 

vztahu mezi věřitelem a dlužníkem je primárně dán pravidly řádného podnikání, které 

se podaří do sjednané smlouvy promítnout. [16, str. 15] 

 

Právní úkon 

Právní úkon je definován v §34 občanského zákoníku jako projev vůle směřující 

zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy 

s takovým projevem spojují.[12, str. 17, 18] 

1.2. Právní p ředpisy upravující vymáhání pohledávek 

Problematika pohledávek a závazků a závazkových právních vztahů je upravena v řadě 

právních předpisů. K základním náleží: 

- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

 

K dalším důležitým právním předpisům, které řeší nebo souvisí s řešením problematiky 

pohledávek a závazku patří například: 

- zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, 

- zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolventní zákon), 

- zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád), 
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- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 

- zákon č. 634/2004 Sb., o soudních poplatcích, 

- zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 

- zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, 

- zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 

- a další. 

1.3. Dělení pohledávek 

Existují různé druhy dělení pohledávek. Uveďme si například následující rozdělení:  

[16, str. 8 – 10] 

- podle vzniku: 

o ze smluv, 

o z porušení právních povinností (smluvních či mimosmluvních), 

o z jiných právních skutečností, 

- podle druhu plnění: 

o s finančním plněním, 

o s naturálním plněním, 

o s plněním službami, 

o s plněním činností nebo zdržením se činnosti, 

- podle právního režimu pohledávky: 

o občanskoprávní pohledávky, 

o obchodněprávní pohledávky. 

1.3.1. Smluvní a ostatní pohledávky 

Smluvní pohledávky 

Smluvní pohledávky je možné spojit s existencí určitého smluvního vztahu. Pak může 

tato pohledávka existovat jako jednostranná nebo vzájemná. Jednostranná pohledávka je 

taková, která existuje pouze na straně jednoho dlužníka (např. pohledávka z darovací 

smlouvy). Pohledávky na obou smluvních stranách vznikají například u kupní smlouvy, 

kdy prodávající má pohledávku za kupujícím v podobě neuhrazené kupní ceny a 

kupující naopak má pohledávku za prodávajícím k předání předmětu koupě. [16, str.7] 
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Ostatní pohledávky 

Ostatní pohledávky jsou takové pohledávky, které nejsou závislé na žádném konkrétním 

smluvním vztahu a mohou vzniknout například veřejnoprávním předpisem. Může se 

tedy jednat například o pohledávky z titulu daní, poplatků nebo jiných finančních 

plnění, dále náhrady škody, bezdůvodného obohacení aj. [16, str.8] 

1.3.2. Právní režim pohledávky 

Občanskoprávní pohledávky 

Občanskoprávní pohledávky se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, 

který upravuje pohledávky vznikající u fyzických osob nepodnikatelů. Podle §1 

odstavce 2 občanského zákoníku se posuzují majetkové vztahy fyzických a právnických 

osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající 

z práva na ochranu osobnosti, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné 

zákony. Posuzování pohledávek podle občanského zákoníku nemá pouze formální 

význam, ale promítá se například do délky promlčecích nebo záručních dob, obsahu 

práv ochrany spotřebitelů a do řady dalších právních souvislostí. 

 

Obchodněprávní pohledávky 

Obchodněprávní pohledávky jsou pohledávky, jejichž vznik a existence se posuzuje 

podle zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podle §261 obchodního zákoníku 

se mezi obchodně právní pohledávky řadí pohledávky vzniklé: 

- ze závazkových vztahů mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé, 

s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti 

(relativní obchody), 

- ze závazkových vztahů mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a 

podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají zabezpečování 

veřejných potřeb (relativní obchody), 

- ze vztahů specifikovaných v §261 odstavec 3 obchodního zákoníku (absolutní 

obchody), 

- ze vztahů, u kterých se účastníci písemně dohodli, že jejich závazkové vztahy, 

které nespadají pod výše uvedený výčet, se přesto řídí ustanoveními obchodního 

zákoníku (fakultativní obchody), 
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- ze vztahů vzniklých při zajištění závazků ze smluv, jestliže osoba poskytující 

zajištění s tím projeví souhlas, nebo v době vzniku zajištění ví, že zajišťovaný 

závazek se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. [16, str. 11,12] 

1.3.3. Absolutní a relativní neplatnost 

Nelze vymáhat neexistující pohledávku. Proto je nutné umět posoudit, zda pohledávka 

skutečně platně vznikla, a zda naše přesvědčení o oprávnění z takové pohledávky je 

postaveno na právních základech. Tento problém pravděpodobně nenastane u 

pohledávek vzniklých přímo ze zákona nebo na základě rozhodnutí příslušných orgánů, 

ale zejména u vztahů založených na smluvním základě. Pak lze hovořit o absolutní a 

relativní neplatnosti. 

 

Absolutní neplatnost 

Právní vztah lze považovat od počátku neplatný, a tedy nevzniklý a právně neúčinný, 

jestliže: 

- nebyl učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nebo jeho předmětem je 

plnění nemožné, 

- byl založen právním úkonem účastníka, který nemá způsobilost k právním 

úkonům, nebo účastníka, jenž jednal v duševní poruše, která jej činila 

k takovému právnímu úkonu neschopným, 

- svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí 

dobrým mravům, 

- právní úkon, kterým měl být daný právní vztah založen, nebyl učiněn ve formě, 

kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků. [16, str. 15] 

 

Relativní neplatnost 

V takové situaci zůstává právní vztah platný a účinný, jestliže se účastník, který je 

takovým úkonem dotčen, této neplatnosti nedovolá. [16, str. 16] Neplatnosti se nemůže 

dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Je-li právní úkon v rozporu s obecně závazným 

právním předpisem o cenách, je neplatný pouze v rozsahu, ve kterém odporuje tomuto 

předpisu, jestliže se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti dovolá. [20] 
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1.4. Zajišt ění pohledávek a závazk ů 

Pojištění 

V České republice lze pojistit pohledávku, především pokud se jedná o pohledávku ze 

zahraničního obchodu. Je možné také pojistit tuzemské pohledávky, ale u tohoto 

pojištění je vysoká míra spoluúčasti. V současné době existují v ČR specializované 

společnosti, které se zabývají pojištěním plateb. Za nejznámější společnosti jsou 

považovány EGAP a. s., ČESCOB a. s. a Gerling s. r. o. Tyto společnosti zpravidla 

disponují rozsáhlými databázemi a díky tomu dokáží posoudit bonitu odběratele. [17, 

str. 70] 

 

Záloha 

Platba zálohou znamená, že část nebo případně celá hodnota smluvené dodávky je 

uhrazena předem. Výše zálohy není upravena žádným předpisem, závisí tedy pouze na 

dohodě mezi dodavatelem a odběratelem. 

 

Zástavní právo 

Zástavní právo je upraveno výlučně občanským zákoníkem, a to od §152 dále. 

V poslední době se řadí k nejčastěji používaným zajišťovacím instrumentům. Zástavní 

právo plní dvojí funkci: 

- zajišťovací (vede dlužníka ke splnění povinnosti splatit dluh), 

- nahrazovací (pro případ, že dlužník závazek nesplní, dává věřiteli možnost 

uspokojit svou pohledávku z předmětu zástavy). 

 

K téže věci může vzniknout více zástavních práv, pak se přednostně uspokojí zástavní 

právo svým vznikem nejstarší, pokud zákon nestanoví jinak. K zajištění jedné 

pohledávky může být zastaveno i několik věcí. [17, str. 70]  

 

Zástavní právo může být použito k několika věcem, například: 

- k nemovitosti, 

- k movitým věcem, 

- k pohledávkám, 

- k cenným papírům. [16, str. 118 – 123] 
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Ručení 

Ručení je prostředkem, který je zvlášť upraven pro občansko právní vztahy a zvlášť pro 

obchodní vztahy. Ručení je zajišťovací vztah, který nevzniká mezi věřitelem a 

dlužníkem, ale vzniká mezi věřitelem a třetí osobou odlišnou od dlužníka. Ručením se 

zabezpečuje uspokojení pohledávky věřitele, který může uspokojení pohledávky 

dosáhnout z majetku třetí osoby, tj. ručitele. Takto se snižuje riziko věřitele spojené 

s návratností jeho pohledávky. Ručením lze zajistit i pohledávku, která vznikne 

v budoucnu nebo jejíž vznik je závislý na splnění podmínky. [17, str. 71] 

 

Zadržovací právo 

Podle občanského zákoníku (§175-180) může ten, kdo je povinen vydat cizí movitou 

věc, kterou má u sebe, zadržet ji k zajištění splatné pohledávky, kterou má proti osobě, 

jíž by jinak byl povinen věc vydat. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné 

pohledávky, zánikem zadržené věci, anebo vydáním zadržené věci dlužníku. Toto právo 

zaniká i tehdy, jestliže dlužník poskytne oprávněné osobě s jejím souhlasem jinou 

jistotu. [16, str. 127] 

 

Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta je zajišťovacím instrumentem, který je upraven jak v občanském tak 

v obchodním zákoníku. V ObčZ je uvedena obecná úprava a pro obchodně právní 

vztahy je pak podrobněji upravena tato problematika v obchodním zákoníku. Podle 

ObčZ platí, že sjednají-li si strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní 

pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když 

oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda. Sjednání smluvní 

pokuty je nutné učinit písemně a pokuta musí v takovéto dohodě být stanovena jako 

určitá částka nebo musí být alespoň určen způsob jejího určení. [16, str. 129] 

 

Zajištění je možno provést i mnoha dalšími způsoby, například cesí pohledávek, 

směnkou, bankovní zárukou, faktoringem, forfaitingem, postoupením či prodejem 

pohledávek, podzástavním právem, převodem práva, uznáním dluhu a další. 

V předchozím textu byly rozebrány druhy zajištění, které budou obsaženy v návrhu pro 

podnikatele. 
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1.5. Změna pohledávky a závazku 

Za ideálních podmínek se pohledávka v čase nemění. Pohledávka zpravidla vznikne a 

po čase nastane její splatnost, zanikne řádným splněním dlužníka. Takových ideálních 

pohledávek vzniká každodenně celá řada, např. v případech, kdy dochází k okamžité 

úhradě (například nákup v hypermarketu, rychlém občerstvení, atd.). I přesto však 

dochází ke změnám závazkových vztahů poměrně často. Změny závazkových vztahů 

mohou proběhnout v subjektech nebo v obsahu závazku. [16, str. 143] 

1.5.1. Změny závazk ů v subjektech 

Univerzální sukcese 

ObčZ přesně stanoví, ze jakých podmínek může dojít k převodu veškerých práv a 

povinností dlužníka či věřitele. K univerzální sukcesi dochází u fyzických osob 

například při prodeji podniku fyzické osoby (dochází k převodu veškerých pohledávek a 

závazků vztahujících se k podnikatelské činnosti) nebo při úmrtí. U právnických osob 

probíhá univerzální sukcese při prodeji podniku, nájmu podniku, přeměně obchodních 

společností a transformaci obchodních společností. [16, str. 145 – 148] 

 

Postoupení pohledávky 

Postoupení pohledávky je poměrně častým jevem. Probíhá pomocí smlouvy o 

postoupení pohledávky. Tento pojem se vyskytuje v občanském zákoníku, který 

stanovuje, že věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou 

smlouvou jinému. K postoupení pohledávky není třeba jakákoliv součinnost dlužníka. 

Samozřejmě existují i pohledávky které nelze postoupit, například nelze postoupit 

pohledávku, která zaniká nejpozději smrtí věřitele nebo pohledávku, jejíž obsah by se 

změnou věřitele změnil, a další. [16, str. 148 – 154] 

 

Převzetí dluhu 

Za jistých podmínek může dojít ke změně dlužníka. ObčZ vyžaduje, aby k převzetí 

dluhu došlo dvoustranným právním úkonem, nestačí pouhé jednostranné prohlášení 

nového dlužníka o převzetí dluhu. K převzetí dluhu může dojít zásadně jen smlouvou o 

převzetí dluhu, na základě které nastupuje na místo původního dlužníka třetí osoba. 
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Smlouva musí být učiněna písemnou formou a mělo by z ní být zřejmé, že jeden subjekt 

dluh předává a druhý subjekt jej přebírá. Převzetím dluhu je nejvíce dotčen věřitel. Ten 

má zájem na řádném splnění závazku, a proto musí mít převzetí dluhu pod kontrolou, 

proto je účinnost smlouvy o převzetí dluhu vázána na souhlas věřitele. [16, str. 154] 

 

Přistoupení k závazku 

Přistoupením k závazku se nezmění původní subjekty závazkového vztahu, ale jejich 

počet se rozšíří a vedle původního dlužníka se zavázaným stává další subjekt. 

K přistoupení k závazku může dojít dvěma způsoby: 

- první možností je, že nesprávně provedeným převzetím závazku nebo záměrně 

se nový dlužník bez souhlasu původního dohodne písemně s věřitelem, že splní 

za dlužníka jeho peněžitý závazek, 

- další možnost je výhodná pro dlužníka, kdy dlužník, aby se nedostal do prodlení 

a nevystavoval se eventuálním sankcím ze strany věřitele, uzavře se třetí osobou 

dohodu, ve které se tato osoba dlužníku zaváže, že jeho závazek vůči věřiteli 

splní místo něj. [16, str. 155] 

1.5.2. Změny závazk ů v obsahu 

Dohoda účastníků 

Účastníci závazkových vztahů mohou dohodnou změnit vzájemná práva a povinnosti. 

Dohoda je nejlepší nástroj jak předejít eventuelním konfliktům v důsledku porušení 

určitých ujednání. Změny závazkových vztahů dohodou účastníků se mohou týkat 

například předmětu nebo doby plnění, místa plnění či platebních podmínek, zajištění 

práv, záručních podmínek, aj. Pro dohody není stanovena zvláštní forma, pokud 

původní dohoda byla uzavřena v písemné formě, musí být v písemné formě i nová 

dohoda. [16, str. 159] 

 

Prodlení dlužníka 

Prodlení dlužníka je v praxi poměrně častým jevem. Základním požadavkem na plnění 

dlužníka je, aby bylo věřiteli poskytnuto řádně a včas. Jestliže dlužník nesplní svůj 

závazek včas a řádně, dostává se do prodlení. A jaká má věřitel práva jestliže je dlužník 

v prodlení? Například: 
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- Věřitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže dlužník nesplní závazek ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté věřitele. 

- Je-li dlužník v prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat 

od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, respektive poplatek z prodlení. [16, 

str. 160, 161] 

 

Prodlení věřitele 

V případě, že věřitel nepřevezme dlužníkovo plnění, se stejně jako dlužník může dostat 

do prodlení. Věřitel je v prodlení, jestliže nepřijal řádně nabídnuté plnění nebo 

neposkytl v době plnění součinnost potřebnou ke splnění dluhu. Je-li v prodlení věřitel, 

vyvstávají dlužníkovy také určitá práva, například: 

- věřitel má povinnost nahradit dlužníkovi náklady, které mu tím vznikly 

(skladné, doprava, popřípadě pojištění), 

- za dobu věřitelova prodlení není dlužník povinen platit úroky, 

- od věřitele, který je v prodlení, může dlužník nadále požadovat splnění jeho 

povinnosti. [16, str. 162] 

 

Vady plnění 

V případě, že dlužník dodá věřiteli zboží, které nemá věřitelem vymíněné vlastnosti 

nebo vlastnosti obvyklé, má zboží vady. Vady se člení na faktické (například množství, 

provedení, jakost) a vady právní (například k věci uplatňuje práva třetí osoba). Další 

možné členění je na vady zjevné (možnost odhalení těchto vad při prohlídce při 

převzetí) a vady skryté (zjištěné užíváním). Pokud dlužník plnil vadně a smlouva nebo 

zákon neumožňují odstoupit, nebo věřitel právo odstoupit nevyužije, tak věřitel může 

uplatnit nároky z vadného plnění.  

Obecnými nároky v takovém případě jsou: 

- nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva 

z odpovědnosti za vady a 

- nárok na úhradu eventuálně vzniklé škody. 

Další nároky upravují občanský i obchodní zákoník speciálně pro konkrétní smluvní 

vztahy. [16, str. 163] 
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1.6. Zánik pohledávky a závazku 

Přirozeným završením existence pohledávky je její zánik. Účastníci těchto vztahů 

sjednávají vzájemná práva proto, aby byly naplněny. Existuje celá řada způsobů zániku 

pohledávek. 

 

Splnění dluhu 

Splněním dluhu dochází k zániku dluhu. Tímto způsobem dochází k reálnému 

uspokojení věřitele. K splnění dochází úkonem dlužníka, který poskytne věřiteli 

sjednané plnění a věřitel toto plnění příjme. Pokud se například platí v hotovosti, musí 

věřitel peníze převzít, v případě převzetí díla nebo zboží se zase sepíše předávací 

protokol. Dluh musí být splněn řádně a včas. Pokud dlužník nesplní závazek včas, 

dostává se do prodlení (výjimkou je pokud nemohl plnit pro prodlení věřitele). [16, str. 

212 – 215] 

 

Dohoda stran 

Dohoda je nekonfliktním způsobem zániku závazku dlužníka, přičemž dohoda může být 

uzavřena ve třech formách: 

- dohoda o zániku dosavadního závazku jeho nahrazením závazkem jiným 

(dohodnou-li se věřitel a dlužník na tomto způsobu, je původní závazek 

nahrazen závazkem novým), 

- dohoda o zániku dosavadního závazku bez dalšího, 

- dohoda o prominutí dluhu. [16, str. 216, 217] 

 

Započtení 

Při započtení dochází k zániku závazku, při kterém sice nenastane fyzická úhrada 

pohledávky, ale uspokojení věřitele ano. [16, str. 218 – 220] 

 

Nemožnost plnění 

Uzavřou-li smluvní strany smlouvu, předmětem které je plnění zcela nemožné nebo 

zákonem zakázané, je tato smlouva absolutně neplatná. V praxi však nezřídka dochází 

k situacím, kdy se plnění z platně sjednané smlouvy (tedy původně možné i dovolené) 
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stane nemožným. V této souvislosti se pak hovoří o následné nemožnosti plnění, jejíž 

důsledkem je zánik povinnosti dlužníka plnit svůj závazek. [16, str. 221, 222] 

 

Výpověď 

Smlouvu je možno ukončit výpovědí, jestliže smluvní strany uzavřou smlouvu na dobu 

neurčitou, jejímž předmětem je závazek: 

- k nepřetržité nebo opakované činnosti, 

- závazek zdržet se určité činnosti, 

- závazek strpět určitou činnost. [16, str. 223] 

 

Odstoupení od smlouvy 

Smlouvy se uzavírají proto, aby se závazky v nich zakotvené plnili. Jednostranné 

ukončení smlouvy formou odstoupení je tedy radikálním řešením, pro které musí být 

dány podmínky. Od smlouvy lze zásadně odstoupit jen v případech stanovených 

právními předpisy nebo sjednaných ve smlouvě. Odstoupení je nutné odlišovat od 

neplatnosti smlouvy (relativní či absolutní). Odstoupit je možné jen od smlouvy, která 

je platná. [16, str. 224 – 227]. 

 

Dalšími možnostmi zániku pohledávky a závazku jsou například odstupné, narovnání, 

neuplatnění práva (prekluze), splynutí, uplynutí doby, smrt dlužníka nebo věřitele a 

další. 

1.7. Oslabení postavení v ěřitele a p řekážky vymáhání 

Neexistence smlouvy, nevhodně sepsaná smlouva 

Je třeba si uvědomit, že práva věřitele při dlužníkově porušení povinností dopadá pouze 

na případy, kdy mezi věřitelem a dlužníkem existuje závazkový vztah, obchodní 

smlouva. [11, str. 40] 

 

Prekluze 

Prekluze znamená, že uplynutím určitého časového úseku uvedeného v zákoně dochází 

k zániku práva. Na rozdíl od promlčení, které představuje jen oslabení práva a ke 
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kterému soud přihlíží jen jako k námitce promlčení, dochází prekluzí k zániku práva a 

soud k zániku práva musí přihlížet z úřední povinnosti. [3, str. 26] 

 

Promlčení 

Při promlčení na rozdíl od prekluze právo nezaniká. Uplyne určitý čas, ale nárok se 

stává podmíněny tím, že záleží na dlužníkovi, zda v případě soudního vymáhání vznese 

námitku promlčení nebo ne. U promlčení v obchodních vztazích se postupuje podle 

§387 až 408 ObchZ. Nestanoví-li ObchZ jinak, trvá obecná promlčecí doba 4 roky, a 

běží ode dne, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé. Promlčecí doba 

v občanskoprávních vztazích je upravena v §100 až 114 ObčZ. Nestanoví-li ObčZ jinak, 

je obecná promlčecí doba 3 roky. V občanském i obchodním právu platí, že dohoda o 

kratší nebo delší promlčecí lhůtě, něž je lhůta stanovená zákonem, je absolutně 

neplatným právním úkonem. [3, str. 26 – 43] 

1.8. Smlouvy  a jejich náležitosti 

U podnikatele vznikají především pohledávky ze smluv. Proto si v následující kapitole 

rozebereme smlouvy a jejich náležitosti, platební podmínky a informace o obchodních 

partnerech. Rozdíly mezi ObčZ a ObchZ v případě smlouvy o dílo jsou uvedeny 

v kapitole 2.3. 

1.8.1. Návrh smlouvy a p řijetí návrhu 

Uzavírání smluv je obecně upraveno v občanském zákoníku, tato obecná úprava platí i 

pro smlouvy vznikající podle občanského zákoníku mezi podnikateli. Smlouva je 

dvoustranným nebo vícestranným právním úkonem, který vzniká v kontrakčním 

procesu. Pro případné vymáhání pohledávky je důležité, jaký je obsah smlouvy, jaké 

jsou dodací a platební podmínky. [3, str. 19,20] 

1.8.2. Náležitosti smlouvy 

Smlouva, na jejímž základě vznikají pohledávky věřitele vůči dlužníkovi, musí mít 

náležitosti platného právního úkonu. Mezi ty náleží: 

 



 21 

- určitost a srozumitelnost, 

- možnost plnění, 

- svobodný a vážný právní úkon, 

- předepsaná forma. 

Písemnou formu musí mít smlouvy, u nichž to stanoví zákon nebo na základě dohody 

stran. U smluv uzavíraných podle obchodního zákoníku musí mít smlouva písemnou 

podobu i tehdy, jestliže si to jedna ze stran při uzavírání smlouvy výslovně přeje. 

Smlouva nesmí být uzavřena v rozporu se zákonem. [3, str. 19, 20] 

1.8.3. Uzavření smlouvy a sjednání platebních podmínek 

Dohoda o odchylné úpravě 

K tomu, aby mohla být vzájemná práva a povinnosti upraveny odchylně od zákona musí 

být splněny dvě podmínky: 

- možnost dohody o odchylné úpravě není zákonem výslovně zakázána, 

- z povahy daného ustanovení nevyplývá, že se od zákona odchýlit nelze. 

Existují dvě skupiny odchylných ustanovení a to ustanovení dispozitivní a kogentní. 

[11, str. 14 – 18] 

 

Při uzavírání smluv mezi podnikateli se vedle ustanovení zákonů uplatňují i další 

regulativy, které mají oporu v obchodním zákoníku. Jsou to obchodní zvyklosti, 

obchodní podmínky a vykládací pravidla. [12, str. 20] 

 

Stanovení ceny 

Cena může být stanovena jako pevná cena na určitou celkovou částku nebo může být 

stanoven způsob výpočtu konečné ceny. Cena může být stanovena například pevně 

(cenová kalkulace), cenovou arbitráží, skutečným rozpočtem, cenovou doložkou a 

dalšími způsoby. [11, str. 19 – 21] 

 

Splatnost ceny (dospělost pohledávky) 

Nutným předpokladem pro možnost vymáhat pohledávku je to, že tato pohledávka je 

dospělá, tzn. že je splatná. Splatnost ceny vyplývá především ze smlouvy. Jestliže 
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smlouva zaplacení neupravuje, platí ustanovení obchodního zákoníku pro daný typ 

smlouvy. Možnosti zániku pohledávky jsou rozebrány v kapitole 1.12. 

 

Způsob placení a platební dokumenty 

Podkladem pro placení ceny je zpravidla faktura. Obchodní zákoník ani zákon o 

účetnictví slovo faktura neužívají, jedná se pouze o označení běžné v obchodních 

vztazích. Faktura je především účetní doklad a v případě, že smlouva neurčuje splatnost 

ceny nebo jiné pohledávky, je též výzvou k zaplacení a určuje splatnost. [11, str. 22 – 

25] 

 

Dodací podmínky 

U kupní smlouvy je cena jednou z věcí, které musí být určeny. Musíme si ovšem 

uvědomit, co všechno cena zahrnuje a zda vzniká případně nárok na úhradu některých 

dalších vynaložených nákladů vedle ceny, především proto, aby se předešlo rozporům o 

výši pohledávky prodávajícího. Prodávající může zajišťovat na přání kupujícího 

například pojištění zboží. Proto se běžně užívají doložky, zejména v mezinárodním 

obchodě. Ve smlouvě může být výslovně uvedeno, co všechno zajišťuje prodávající a 

co zahrnuje sjednaná cena, popřípadě které náklady uhradí kupující vedle sjednané ceny 

(toto lze právě vyjádřit uvedením určité dodací doložky). [11, str. 26] 

1.8.4. Osoba smluvního partnera 

Smluvním partnerem v obchodním vztahu může být fyzická osoba, podnikatel 

(soukromý podnikatel), nebo právnická osoba (obchodní společnost nebo družstvo). 

Každá podnikatelský subjekt má určitý právní, ekonomický a psychologický charakter, 

tvář, způsob chování a jednání dané společníky, managementem a zaměstnanci.. Pro 

obsah smlouvy je také důležité, zda se jedná o smlouvu s dlouhodobým obchodním 

partnerem nebo o jednotlivý obchod. Osoba smluvního partnera silně podmiňuje obsah 

smlouvy, například jaké platební podmínky požadovat, či zda je nutné trvat na zajištění 

zaplacení. Základem dobrého poznání obchodního partnera je mít dostatek informací. 

[11, str. 27] 
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1.8.4.1. Informace 

Při uzavírání smluv je důležité mít informace o svém obchodním partnerovi. To platí 

nejenom o nových obchodních partnerech, ale je také nutné sledovat situaci stávajících 

partnerů. Cílem při získávání těchto informací je snaha udělat si představu o tom, jaká 

je důvěryhodnost a spolehlivost obchodního partnera. Informace lze získat z vnitřních 

nebo vnějších zdrojů. K vnitřním zdrojům patří například poznatky o dosavadní platební 

morálce obchodního partnera. Vnější informace je možno členit například na: 

- kancelářské (administrativní, identifikační) informace, 

- kreditní informace, 

- bankovní informace. [12, str. 24 – 35] 

 

Kancelářské (administrativní, identifikační) informace 

Kancelářské informace lze získat z otevřených zdrojů, jako jsou například obchodní 

nebo živnostenský rejstřík. Požadovanými kancelářskými informacemi jsou právní 

forma společnosti, obchodní firma, rok založení, adresy, telefonní  čísla, identifikační a 

registrační čísla, bankovní spojení, základní kapitál, roční obrat. [1, str. 11] 

 

Kreditní informace 

Kreditní informace slouží k analýze solventnosti obchodního partnera. Kromě základní 

finanční charakteristiky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) obsahují ještě informace o 

dosavadní platební disciplíně a celkové bonitě společnosti. Získávání těchto informací 

je poměrně náročné a nákladné. Potřeba kreditních informací vznikla poprvé v bankách 

u žadatelů o úvěr. [1, str. 11] 

 

Bankovní informace 

Tyto informace je možné legálně získat podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Pod 

tímto pojmem je zahrnut specifický druh informací, které banka shromažďuje o svých 

klientech. Třetí osobě je může poskytnout jen se souhlasem klienta. Jeho souhlas se 

nevyžaduje v případech občanskoprávního řízení nebo trestního stíhání. [1, str. 12] 

 

Základní informace lze získat z výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku, 

dalším zdrojem informací může být například Obchodní věstník. Výhodou obchodního 
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věstníku je poskytování informací o vstupu společností do konkurzního nebo 

likvidačního řízení a důležitých sdělení s těmito řízeními spojených. [1, str. 13] 

1.9. Likvidace, konkurz , insolvence 

Problematiku řešení majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku, původně řešil 

zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, který byl s účinností od 1.1.2008 

nahrazen zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon). Řízení zahájená před tímto datem se stále řídí zákonem o konkurzu a vyrovnání, 

nově zahájená řízení se řídí insolvenčním zákonem. 

 

Likvidace 

Likvidace se může týkat pouze právnické osoby (tzn. nikdy se nedotkne osoby fyzické – 

občana, bez  ohledu na skutečnost, zdali tento vyvíjí podnikatelskou činnost či nikoliv). 

Likvidace znamená zrušení společnosti, která vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je 

zrušena, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Vstup společnosti do likvidace se 

zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá firma s dovětkem „v 

likvidaci“. Likvidace však neznamená, že by společnost musela být předlužená či 

insolventní. Naopak subjekt vstupující do likvidace by měl disponovat takovým 

majetkem a aktivy, které by při jejich zpeněžení měly dostačovat k uspokojení 

pohledávek oprávněných věřitelů. Likvidace tedy vede ke zrušení právnické osoby, 

vypořádání jejich závazků a následnému zániku (výmazu z příslušného rejstříku) a tím 

k ukončení její existence. [28] 

 

Insolvence 

Insolvence představuje platební neschopnost dlužníka. Insolvenční zákon upravuje: 

- řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze 

stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám 

dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a 

zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, 

- oddlužení dlužníka. [24] 
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Konkurz 

Konkurzem se rozumí způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě prohlášení 

konkurzu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení 

majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, 

pokud zákon nestanoví jinak. [27] 

1.9.1. Pohledávky za subjekty v likvidaci  a insolv enci 

Pohledávky za subjektem v likvidaci 

O tom, že je náš dlužník v likvidaci, se můžeme dozvědět například z různých periodik 

(např. Obchodní věstník, Konkurzní noviny), na internetu (např. www.justice.cz), 

z obchodního rejstříku nebo z oznámení samotného dlužníka. Podle §73 ObchZ má totiž 

likvidátor za povinnost oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. 

 

Podle §75b odst.3 ObchZ má likvidátor povinnost ke dni zápisu likvidace do 

obchodního rejstříku sestavit zahajovací rozvahu. V rámci této rozvahy likvidátor 

samozřejmě zohlední pouze závazky, které jsou mu známy. Pokud naši pohledávku 

nepřihlásíme a po proběhlé likvidaci bude následovat výmaz společnosti z obchodního 

rejstříku, ztratíme možnost naše pohledávky kdykoli v budoucnu uplatnit, neboť nebude 

existovat onen povinný subjekt, který by nám je mohl uhradit. [28] 

 

Pohledávky za subjektem v insolvenci 

Věřitelé mohou přihlásit své pohledávky. Věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují 

podáním přihlášky, se uspokojí v závislosti na způsobu řešení úpadku. Pohledávky 

zajištěných věřitelů se uspokojují ze zpeněžení věci, práva pohledávky nebo jiné 

majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka zajištěna. Pro pořadí uspokojení je 

rozhodující doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění. Dále se 

uspokojují pohledávky za majetkovou podstatou, naroveň těmto pohledávkám jsou 

postaveny například pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců nebo 

pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví a další. Pohledávky 

vyloučené ze způsobu řešení úpadku jsou například některé druhy úroků, pohledávky 

věřitelů z darovacích smluv, smluvní pokuty, aj. [24] 
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Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení 

insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Přihlášky se 

podávají ve dvojím vyhotovení. Přihláška musí kromě obecných náležitostí podání 

obsahovat i důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. [26] 

1.10. Soudní řízení a výkon rozhodnutí 

Soudní řízení se rozděluje na řízení nalézací a řízení vykonávací. Výsledkem řízení 

nalézacího je pravomocné rozhodnutí, pomocí něhož hledá soud právo (případně ho 

vytváří), zahajuje se podáním návrhu a je ukončeno meritorním rozhodnutím. V České 

republice se dělí na sporné a nesporné. 

 

Výsledkem řízení vykonávacího je nucený výkon, který ukládá splnění povinnosti 

uložené soudem. Výkon rozhodnutí vykonávacího řízení se provádí dle občanského 

soudního řádu, či exekučního řádu (viz níže). 

 

Žaloba 

Občanské soudní řízení se zpravidla zahajuje na návrh. Návrh se ve sporných řízeních 

nazývá žalobou. Žaloba je procesní úkon, jímž se žalobce obrací na soud a žádá ochranu 

svých porušených nebo ohrožených práv. 

 

Soudní řízení 

Občanské soudní řízení je jednou ze tří základních forem řízení u soudu. Soud při něm 

postupuje podle občanského soudního řádu. Dalšími formami občanského soudního 

řízení jsou trestní řízení a soudní řízení správní. Řízení u soudu je vždy zahájeno dnem, 

kdy dojde žaloba k soudu. Žalobu je třeba podat u místně příslušného soudu. Příslušnost 

soudu musí být dána jak z místního tak věcného hlediska. [22] 

 

Rozhodčí řízení 

Je upraveno zákonem 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 

Obchodní partneři se dohodnou rozhodčí doložkou nebo rozhodčí smlouvou, že jejich 

sbor bude řešit rozhodčí soud. Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení spor 
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nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako náhrada civilního 

procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho 

rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudní řízením považováno za 

jeho největší výhody. 

 

Smluvní strany uzavírají rozhodčí smlouvu či doložku. Při uzavírání této smlouvy se 

mohou smluvní strany dohodnout, že případné spory mezi nimi budou vyňaty 

z pravomoci obecných soudů a budou řešeny pouze v rozhodčím řízení. Výsledkem 

rozhodčího řízení je zpravidla rozhodčí nález, který je soudně vykonatelný. Rozhodčí 

nález musí mít písemnou formu a musí obsahovat odůvodnění, jinak je neplatný. 

 

Uzavření smíru 

Soudní smír je upraven v občanském soudním řádu. Má povahu dohody účastníků 

uzavřenou během řízení, kterou si upravují svá práva a povinnosti a tím se liší od 

rozsudku, který je vynesen v případě, kdy se účastníci řízení ohledně předmětu řízení 

nedohodnou. Je-li smír uzavřen o celém předmětu řízení a soud jej schválí, je tím řízení 

skončeno. Soud se má o smír mezi účastníky soudního řízení pokusit vždy, a to nejen 

při jednání, ale i v rámci jeho přípravy. Účastníci mohou soudním smírem skončit 

soudní řízení pouze za předpokladu, že to připouští povaha věci. Smír mohou být 

účastníci uzavřít jak o celém předmětu řízení, tak pouze o jeho části. 

 

Jestliže je uzavřený smír v souladu s právními předpisy, soud jej usnesením schválí. 

Proti výroku o schválení soudního smíru není odvolaní připuštěno. O neschválení 

soudního smíru vydá soud usnesení, vůči kterému je přípustné odvolání. Schválený smír 

má tytéž účinky jako pravomocný rozsudek. Je proto závazný jak pro účastníky, tak pro 

všechny orgány. Zároveň je titulem pro soudní výkon. Soudní smír mohou účastnici 

uzavřít nejen za řízení před soudem prvního stupně, ale i za odvolacího řízení. [22] 

 

Platební rozkaz 

Platební rozkaz je využíván v občanském soudním řízení obecnými soudy. Upraven je 

v zákoně o občanském soudním řízení č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Platební rozkaz je formou rozhodnutí zkráceného řízení. Soud ho může vydat i bez 
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výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného v případě, je-li v žalobě uplatněno 

právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností 

uvedených žalobcem. 

 

V platebním rozkazu žalovanému soud uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního 

rozkazu žalobci zaplatit uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě 

podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal. Pokud soud nevydá platební rozkaz, 

nařídí jednání. Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou, náhradní 

doručení je vyloučeno. [22] 

 

Rozsudek 

Rozsudek je druh soudního rozhodnutí, kterým je autoritativním způsobem vynesen 

výsledek soudního řízení ve věci samé. Rozsudkem rozhodují výlučně soudy, 

rozhodnutí jiných orgánů (například správních úřadů) se nikdy jako rozsudky 

neoznačují. 

 

Výkon rozhodnutí dle občanského soudního řádu 

Výkon rozhodnutí pro peněžitá plnění je možno provést: 

- srážkami ze mzdy, 

- přikázáním pohledávky, 

- příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, 

- prodejem movitých věcí i nemovitostí, 

- prodejem podniku, 

- zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem. 

 

Nepeněžitá plnění se provádějí dle povahy věci: 

- vyklizením, 

- odebráním věci, 

- rozdělením společné věci, 

- provedením prací a výkonů. [22] 
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1.10.1. Insolven ční řízení 

Pokud chce dlužník, který je ve finanční tísni, řešit svoji „prekérní“ situaci, má možnost 

podat k soudu tzv. insolvenční návrh, na jehož základě soud přezkoumá dlužníkovu 

situaci a na základě příslušných podkladů vyhlásí úpadek nebo daný návrh odmítne. 

Pokud je úpadek vyhlášen, bude rozhodnuto o řešení úpadku. 

 

Řízení je zahájeno doručením návrhu k insolvenčnímu soudu, ten vydá vyhlášku o 

zahájení řízení a zveřejní ji v inslovenčním rejstříku. Je-li dlužník zapsán 

v insolventním rejstříku, nemohou pak dále věřitelé vymáhát pohledávky po splatnosti 

exekucí. 

 

Od zahájení řízení je dlužník povinen se zdržet nakládání s majetkovou podstatou a 

majetkem, který do ní může náležet. Dlužníkovi bude přidělen insolvenční správce, 

který provede soupis jeho majetku, zjistí jeho věřitele, kteří musí přihlásit své 

pohledávky. [24] 

1.10.2. Exekuce 

Nucený výkon rozhodnutí při řízením vykonávacím je možné provést vedle občanského 

soudního řádu také dle Zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Exekuce 

Exekuci provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení navrhne oprávněný a 

kterého soud svým rozhodnutím pověří provedením exekuce 

 

Exekuční řízení 

Exekuční řízení se zahajuje na návrh. Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh 

došel exekutorovi nebo soudu příslušnému spolu s určením exekutora. Účastníky řízení 

jsou oprávněný a povinný. 
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Exekuční titul 

Exekučním titulem je: 

- vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti 

nebo postihuje majetek, 

- vykonatelný rozhodčí nález, 

- vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a 

sociálního zabezpečení, aj. 

 

Způsoby provedení exekuce 

Exekuci lze provést pouze způsoby uvedenými v EŘ. Exekuci ukládající zaplacení 

peněžité částky lze provést: 

- srážkami ze mzdy a jiných příjmů, 

- přikázáním pohledávky, 

- prodejem movitých věcí a nemovitostí, 

- prodejem podniku. 

Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí 

povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést: 

- vyklizením, 

- odebráním věci, 

- rozdělením společné věci, 

- provedením prací a výkonů. 

1.11. Zdroje financování prost řednictvím pohledávek 

V případě, že podnikatel nebo obdobný subjekt vytváří a kumuluje pohledávky 

(zejména proto, že musí v obchodních vztazích počítat s delší splatností či proto, že 

platební morálka obchodních partnerů není zrovna nejlepší) nabízí se několik možností 

jak získat financování podnikání právě prostřednictvím pohledávek. Často využívaným 

nástrojem jsou faktoring, forfaiting a eskont směnek. Všechny tyto způsoby jsou 

založeny na principu postoupení pohledávky třetímu subjektu, který za různých 

podmínek za toto postoupení poskytuje jistou finanční protihodnotu. Výše protihodnoty 

a podmínky postoupení se pak v různých případech liší. 
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Faktoring a forfaiting 

Faktoring a forfaiting znamená převzetí a odkup pohledávek specializovanou 

faktoringovou/ forfaingovou společností (forfaiter) od jejich majitelů na základě 

smlouvy, forfaiter se tak stává majitelem těchto pohledávek. Občanský zákoník se o 

faktoringu a forfaitingu u nás nezmiňuje, ale tyto operace jsou de facto postoupením 

pohledávky, společnost je jejím postupníkem. 

 

Tabulka 1: Rozdíl mezi faktoringem a forfaitngem 

Pohledávky se splatností za subjektem zajištěné postupované 

Faktoring Krátkodobou 

(do 90 dní) 

tuzemským nijak ve skupinách 

Forfaiting Dlouhodobou 

(nad 90 dní) 

zahraničním např. směnkou samostatně 

 

V České republice nabízí možnost faktoringu KB Faktoring a. s. (dceřiná společnost 

KB), Česká spořitelna a. s., UniCredit Bank a. s., ČSOB Faktoring a. s. (ČSOB). 

 

Eskont směnek 

Je možné ho použít v případě, kdy podnikatelský subjekt má ve svých aktivech směnku 

(tedy směnečnou pohledávku)  a potřebuje finanční hotovost. V takovém případě se 

může obrátit na subjekt zabývající se odkupem (eskontem) směnek. Odkup směnek se 

realizuje tzv. diskontem, tedy směnky jsou odkupovány za menší částku než je jejich 

nominální hodnota. 

1.12. Účetní a da ňová charakteristika pohledávek 

V předchozím textu jsme se věnovali pohledávkám z právního hlediska. Nyní si 

nastíníme účetní a daňové hledisko pohledávek. 

 

V účetnictví se pohledávky zachycují v účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy. Pohledávku 

lze obecně charakterizovat jako právo fyzické nebo právnické osoby (věřitele) 
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požadovat plnění (peněžní či nepeněžní) z určitého obchodního vztahu po dlužníkovi. 

Pohledávky mohou vznikat z několika různých titulů. V účetnictví jsou pohledávky 

rozděleny podle charakteru do několika skupin na pohledávky z obchodních vztahů, 

vůči zaměstnancům, vůči finančním orgánům, v rámci skupiny podniků, za upsaný 

vlastní kapitál, za společníky a pohledávky ze sdružení, jiné pohledávky a dohadné účty 

aktivní. V účetnictví se pohledávky zobrazují jako aktiva, která významným způsobem 

ovlivňují hospodaření účetní jednotky. [16, str. 243 - 248] 

 

Z daňového pohledu nás zajímá především to, jaký dopad mají pohledávky na straně 

příjmů a naopak na straně výdajů. Podnikatele vedoucí podvojné účetnictví oprávněně 

trápí zdaňování výnosů z dodávek a zboží a z poskytování služeb, pokud jim odběratelé 

neuhradí ve lhůtě splatnosti vzniklou pohledávku, protože zdaňovaný výnos se váže ke 

dni, v němž byla dodávka splněna, nikoliv ke dni zaplacení pohledávky. Zákon o daních 

z příjmů umožňuje poplatníkům za vymezených podmínek odpis pohledávek po lhůtě 

splatnosti do daňových nákladů a v rámci zákona o rezervách je upraven postup pro 

vytváření opravných položek nepromlčeným pohledávkám po datu splatnosti. [3, str. 21 

– 24] 
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2. Analýza problému a sou časné situace 

2.1. Popis podnikatelského subjektu a jeho činností 

V rámci své bakalářské práce jsem oslovila fyzickou osobu podnikatele z oboru 

stavebnictví, který podniká jako projekční inženýr. Tento podnikatel se potýká 

s problémem vymáhání pohledávek. V oboru podniká již 12 let. Nabízí služby, které 

jsou uvedeny v tabulce s přibližným cenovým ohodnocením (ceny jsou orientační a 

týkají se základních projektů, na přání klienta je možné vytvářet speciální projekty, na 

základě jejich požadavků bude vykalkulována cena). 

 

Tabulka 2: Přehled služeb a orientační ceník 

Okruhy činností Specifikace projektu Cena 

Projekt nově vznikajícího 

rodinného domu          

(bez předchozí demolice) 

Sestavení projektu dle požadavků 

klienta, vyřízení všech potřebných 

povolení včetně tepelného auditu a 

stavebního dozoru 

Od 35 000,- Kč 

Projekt nově vznikajícího 

rodinného domu (včetně 

demolice předchozí 

stavby) 

Sestavení projektu dle požadavku 

klienta, vyřízení všech potřebných 

povolení včetně tepelného auditu, 

povolení demolice a stavebního 

dozoru 

Od 40 000,- Kč 

Projekt rekonstrukce 

rodinného domu 

Sestavení projektu dle požadavků 

klienta, vyřízení všech potřebných 

povolení včetně tepelného auditu a 

stavebního dozoru 

Od 22 000,- Kč 

Projekt rekonstrukce bytu Sestavení projektu dle požadavků 

klienta, vyřízení všech potřebných 

povolení 

Od 17 000,- Kč 

Projekty plynové a 

elektrické instalace 

Dle potřeb klienta Od 4 500,- Kč 
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Znalecké posudky v oboru 

nemovitostí 

Dle potřeb klienta Od 3 000,- Kč 

Sepsání různých druhů 

smluv 

Dle potřeb klienta Od 1 500,- Kč 

 

2.2. Situace u podnikatele 

2.2.1. Analýza problém ů 

Podnikateli se v posledním roce velmi zvýšil počet nezaplacených pohledávek a neví, 

jak si s touto situací poradit, protože není obeznámen se všemi možnostmi vymáhání a 

zajištění pohledávek. V tomto případě způsobuje nízká informovanost neefektivnost při 

vymáhání pohledávek. V nevymožených pohledávkách jsou akumulovány peněžní 

prostředky, které by se v případě zaplacení mohly být využity mnohem efektivněji. U 

podnikatele neexistuje žádný postup vymáhání pohledávek. 

 

Řešit vymáhání pohledávek už není možné pouze ústní dohodu s dlužníkem, jak tomu 

bylo v minulosti. Dle mého názoru vzniká hlavní problém právě v uzavírání pouze 

ústních dohod s dlužníky místo podpisu smlouvy. To způsobuje, že v některých 

zákaznících je vyvoláván falešný pocit, že jsou zákonem nedotknutelní a nemůže být na 

nich jejich závazek vymáhán. Pokud klienti neplatí své závazky včas a v plné výši, pak 

se podnikatel dostává sám do platební neschopnosti, protože ztrácí disponibilní platební 

prostředky. Domnívám se však, že ani písemně uzavřená smlouva neobsahující žádná 

zajištění podnikatele nezachrání 

 

Dalším problémem z pohledu podnikatele je jeho názor na samotné vymáhání 

pohledávek. Podnikatel zastává názor, že samotné vymáhání je složitým procesem. Sám 

podnikatel nemá zaveden žádný závazný postup pro vymáhání pohledávek. Mou snahou 

bude vytvořit doporučený postup, který by měl podnikateli situaci usnadnit. 
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2.2.2. Přehled výkon ů podnikatele 

Během roku 2007 byly u podnikatele evidovány pohledávky za vlastní výkony 

v následující výši: 

Tabulka 3: Výkony v roce 2007 

Skupina Hodnota skupiny Hodnota pohledávek 

Pohledávky po 

splatnosti Řádné pohledávky 

Skupina 1 1 – 9999 Kč 43200 4300 38900 

Skupina 2 10000 – 24999 Kč 247980 15340 232640 

Skupina 3 25000 – 49999 Kč 532600 18700 513900 

Skupina 4 50000 Kč a výše 65900 0 65900 

CELKEM [Kč] 889680 38340 851340 

 

Během roku 2008 byly u podnikatele evidovány pohledávky za vlastní výkony 

v následující výši: 

Tabulka 4: Výkony v roce 2008 

Skupina Hodnota skupiny Hodnota pohledávek 

Pohledávky po 

splatnosti Řádné pohledávky 

Skupina 1 1 – 9999 Kč 58900 6500 52400 

Skupina 2 10000 – 24999 Kč 193200 24900 168300 

Skupina 3 25000 – 49999 Kč 678300 52400 625900 

Skupina 4 50000 Kč a výše 242000 92600 149400 

CELKEM [Kč] 1172400 176400 996000 

 

Hodnota pohledávek udává celkovou sumu vyfakturovaných pohledávek v dané 

skupině. Pohledávky po splatnosti jsou takové pohledávky z celkové hodnoty 

pohledávek v dané skupině, u kterých přesáhla doba po splatnosti minimálně 10 dnů. 

Řádné pohledávky jsou takové, které byly včas, na daném místě a v dané hodnotě 

uhrazeny do data splatnosti. 
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2.2.3. Grafické srovnání výkon ů 

2.2.3.1. Hodnota pohledávek 

Následující grafy uvádějí procentuelní hodnotu pohledávek v jednotlivých skupinách 

dle ceny projektu. Z grafického vyjádření je patrné, že nejvíce se v meziročním 

přehledu změnil objem pohledávek v jednotlivé hodnotě zakázky  nad 50 000,- Kč. 
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Graf 1: Rozdělení jednotlivých pohledávek dle jejich hodnoty v roce 2007 
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Graf 2: Rozdělení jednotlivých pohledávek dle jejich hodnoty v roce 2008 
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2.2.3.2. Pohledávky po splatnosti 

Grafické znázornění srovnává nárůst počtu pohledávek po splatnosti. Z následujícího 

grafického vyjádření je patrné jádro celého problému, a to meziroční nárůst 

neuhrazených pohledávek o 11 %. 
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Graf 3: Podíl pohledávek po splatnosti na celkových pohledávkách v roce 2007 
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Graf 4: Podíl pohledávek po splatnosti na celkových pohledávkách v roce 2008 
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2.2.3.3. Celkové srovnání pohledávek 

Uvedené grafy znázorňují přehled celkových pohledávek a dále podíl pohledávek řádně 

uhrazených a pohledávek po době splatnosti. 
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Graf 5: Celkový přehled a srovnání pohledávek za rok 2007 
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Graf 6: Celkový přehled a srovnání pohledávek za rok 2008 
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2.3. Rozbor: smlouva o dílo 

Na zakázku vypracování projektové dokumentace se používá smlouva o dílo, která je 

upravena jak v občanském, tak v obchodním zákoníku. Smlouva o dílo je jedním 

z nejpoužívanějších typů spotřebitelských smluv. Zákonná úprava je v obou zákonících 

odlišná. Přehled rozdílů je uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka 5: Srovnání rozdílů smlouvy o dílo dle občanského a obchodního zákoníku 

Kritérium Občanský zákoník Obchodní zákoník 

Zákonná úprava §631 – 656 §535 – 565 

Působnost Pouze pro nepodnikatele Jak pro podnikatele, tak pro 

nepodnikatele. 

Forma Není vyžadována písemná 

forma 

Není vyžadována písemná 

forma 

Záruka Minimálně 2 roky Není stanoveno zákonem 

(nutno ujednat ve smlouvě) 

Odpovědnost za škody 

během prací 

Za škodu v průběhu 

zhotovení díla zodpovídá 

zhotovitel  

Za škodu v průběhu díla 

zodpovídá objednatel 

(například krádež materiálu 

při stavbě domu) 

 

Nepodnikatelé mají možnost volby, zda použijí obchodní či občanský zákoník. Mezi 

dvěma podnikateli se smlouva uzavírá výhradně podle obchodního zákoníku. Zákon 

nevyžaduje, aby smlouva o dílo byla uzavřena písemně, ale písemná forma je 

jednoznačně jistější nejen u smlouvy, ale i u objednávky. Dobrá smlouva je tedy pouze 

dílčí základ úspěchu. Pokud smlouvě obě strany věnují dostatečnou pozornost, pak by 

neměl být překvapen ani objednatel ani zhotovitel. 

 

Podle občanského zákoníku je stanovená minimální záruka. Obchodní zákoník upravuje 

pouze odpovědnost za vady, které má dílo v okamžiku předání. Záruční doba pak musí 

být ve smlouvě výslovně sjednána, jinak platí, že zhotovitel za vady, které vzniknou 

později, odpovědnost nenese. 
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Smlouvou o dílo se tedy zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla, objednatel 

k zaplacení ceny za jeho provedení. Smlouva by měla být formulována tak, aby 

zamezila jakýmkoliv nejasnostem či pozdějším sporům. V souladu s občanským 

zákoníkem musí smlouva obsahovat označení předmětu díla a dále jeho rozsah, jakost, 

cenu za provedení a termín zhotovení. Je vhodné smluvně stanovit povinnosti 

zhotovitele a objednatele. 

 

Občanský zákoník nestanovuje za porušení smlouvy o dílo automatický postih, proto by 

ve smlouvě měly být vymezeny sankce a  situace, za kterých mají obě strany právo od 

smlouvy odstoupit a jak proběhne finanční vyrovnání. Je vhodné ve smlouvě uvést i 

ustanovení týkající se předání díla a záruk. 

 

Cena za dílo může být podle zákona stanovena pevnou částkou, podle rozpočtu, 

odhadem nebo dokonce cena nemusí být určena vůbec. Je-li cena stanovena pouze 

odhadem, může projekční inženýr do určité výše cenu překročit i bez souhlasu 

zadavatele. Je-li však zvýšení ceny více než 20 % a zhotovitel objednatele na tuto 

skutečnost neupozorní, má objednatel možnost od smlouvy odstopit. Pokud se 

nedohodne objednatel a zhotovitel jinak, podle zákona platí, že cena díla je splatná až 

po jeho provedení, tzn. současně s odevzdáním a převzetím díla. 

 

V obchodním zákoníku není stanovena záruční doba, je nutné si ji proto ujednat ve 

smlouvě. V občanském zákoníku je stanovena minimální záruční doba, ve smlouvě se 

můžeme dohodnout na jejím prodloužení. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí 

díla. Zákon rozlišuje vady odstranitelné a neodstranitelné. Je-li vada odstranitelná, má 

objednatel právo na její bezplatné odstranění, a to bez zbytečného odkladu (nejpozději 

do 30 dnů od uplatnění reklamace). Pokud není vada do 30 dnů odstraněna, případně 

byla již stejná vada dvakrát odstraňována nebo různá vada třikrát, může objednatel 

postupovat jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, tzn. vzniká nárok na zrušení 

smlouvy či přiměřenou slevu z dohodnuté ceny. 
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3. Vlastní návrhy řešení 

V praktické části se snažím navrhnou konkrétní postup vymáhání pohledávek, včetně 

hodnocení bonity klientů a konkrétních dokumentů. Tyto dokumenty jsou uvedeny 

v příloze. 

3.1. Návrh metodického postupu p ři vymáhání pohledávek 

Při vymáhání pohledávek je nutné si nejprve určit priority a metodický postup, dle 

kterého budeme dále postupovat. Toto rozdělení jednotlivých částí postupu je 

inspirováno knihou Ivety Vozňákové Efektivní řízení pohledávek. 

 

Rozhodnutí o postoji k řízení pohledávek 

Rozhodnutí o tvorbě metodologie k vymáhání pohledávek je plně v kompetenci 

podnikatele. Pokud se podnikatel rozhodne zaujmout určitý postoj k vymáhání 

pohledávek a rizik s tím spojených, pak může vytvořit určitý soubor pravidel řízení 

pohledávek. Výstupem tohoto kroku by mělo být stanovení tématu, určení časového 

plánu a výběr odborníků. [17, str. 38] 

 

Sběr a analýza dat 

V tomto kroku je nutné se zamyslet, jak v současné době podnikatel přistupuje 

k jednotlivým odběratelům a z jakých hledisek. V tomto kroku je vhodné popsat: 

- proces vzniku obchodního případu (proces od objednávky až po vymáhání 

pohledávek, seskupení všech již existujících pravidel týkajících se tohoto 

procesu, formulovat uzavíraní obchodního případu z hlediska platebních a 

dodacích podmínek), 

- způsob zajišťování pohledávek, 

- smluvní zajištění obchodních kontraktů, 

- způsob reportingu pohledávek (charakter, struktura, pravidelnost), 

- způsob vymáhání pohledávek s časovým harmonogramem, 

- popsat a analyzovat opakující se problémy v procesu vymáhání pohledávek, 



 42 

- zjistit, jak jsou uplatňována preventivní opatření proti vzniku pohledávek po 

splatnosti. [17, str. 38 – 39] 

 

Analýza příčin 

V tomto kroku by měly být analyzovány skutečné příčiny problémů v procesu 

pohledávek, měla by být stanovena závažnost těchto příčin. Lze například posuzovat: 

- společné rysy odběratelů, kteří neplatí, 

- problémy v toku informací, 

- nedostatečná informovanost, 

- špatná komunikace a nevyužívání všech dostupných instrumentů (zajišťovacích, 

právních, finančních…). [17, str. 40] 

 

Hodnocení odběratelů 

Po zhodnocení bonity odběratelů by měl být výstupem návrh dokumentace způsobu 

řízení pohledávek v rámci celého procesu: 

- konkrétní návrh rozdělení odběratelů do bonitních skupin, stanovení hledisek 

hodnocení odběratelů, stanovení způsobů, metod a technik, 

- způsob sledování informací, místo čerpání, včetně nákladů na jejich pořízení, 

- maximální hodnoty odběratelských úvěrů, 

- používané zajišťovací instrumenty (včetně obecných smluv), 

- postup v případě vzniku nezaplacené pohledávky. 

Informace potřebné pro identifikaci obchodního partnera jsou důležitou součástí 

hodnocení bonity. Tyto informace byly rozebrány v kapitole 1.8.3.1. [17, str. 41 – 46] 

 

Sledování a hodnocení výsledků 

Navržená řešení je třeba v rámci celého procesu podrobně zdokumentovat, a to 

především: 

- způsob, jakým bude proveden přechod na nový systém, 

- popsat proces řízení pohledávek včetně odvolávek na potřebná pravidla, 

- navrhnout pravidla (směrnice, standardy), které budou běžně využívány. 
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Standardy musí být srozumitelné a přitom by měli nechávat možnost tvůrčí práce. Jedno 

z možných navrhovaných řešení by mohlo vypadat například takto: 

- pravidla přístupu k zákazníkům, 

- pravidla pro poskytování odběratelského úvěru a limitu, 

- pravidla využívání zajišťovacích instrumentů, 

- pravidla postupů v případě vzniku nezaplacené pohledávky ve lhůtě, 

- pravidla obecné vzorové smlouvy. 

 

Není možné tvořit obecnou metodologii pro všechny podnikatelské subjekty. Je nutné 

každý subjekt podrobně zkoumat a podle toho vytvářet konkrétní metodologii. [17, str. 

64, 65] 

3.2. Hodnocení odb ěratelů 

Pro hodnocení odběratelů jsem se rozhodla vytvořit vlastní kritéria inspirované knihou 

I. Vozňákové Efektivní řízení pohledávek upravené pro drobného podnikatele. Přibližně 

50 % objemu zakázek v každém roce tvoří náhodní zákazníci a 50 % objemu zakázek 

stálí odběratelé. Kritéria hodnocení se budou odvíjet od toho, zda se jedná o stálého 

nebo náhodného zákazníka. 

3.2.1. Náhodný zákazník 

V případě, že přicházíme do prvního kontaktu s potencionálním klientem, musíme 

využívat informace externí (kancelářské, kreditní a bankovní): 

- zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu, 

- kontakt a informace o podnikatelském subjektu (jako např. rok založení, sídlo, 

bankovní spojení, identifikační a registrační čísla, aj.), 

- rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled cash flow. 

Pro rozhodnutí, zda s daným subjektem zahájit spolupráci je rozhodující situace 

vyplývající z finančních dokumentů (cash flow, výkaz zisku a ztráty, rozvaha), ze 

kterých vyplývá dosavadní platební schopnost a celková bonita. 
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3.2.2. Stálý zákazník 

Při kontaktu se stálými zákazníky nejsme odkázání pouze na externí zdroje informací, 

ale k hodnocení bonity zákazníků můžeme použít také informační zdroje interní, tzn. 

zhodnotit situaci na základě předchozích zkušeností. Stálí zákazníci budou hodnoceni 

podle určitého bodového kritéria, které nám usnadní rozhodování nejenom o tom, zda 

k zakázce přistoupit, ale také především o případném zajištění pohledávky. Hodnotit 

budeme následující kritéria: 

- historické výsledky (objem tržeb, platební disciplína), 

- spolupráce (ochota poskytovat informace, míra partnerství), 

- charakteristika podnikatelského subjektu (management, postavení v odvětví). 

V následující tabulce je uveden příklad možného rozvržení kritérií: 

Tabulka 6: Hodnocení bonity odběratelů 

Kritérium Ukazatel Váha 

v ukazateli 

Váha 

celkem 

Max. bodové 

ohodnocení 

Objem tržeb 30 % Historické 

výsledky Platební 

disciplína 

70 % 

70% 70 bodů 

Ochota 

poskytovat 

informace 

50 % Spolupráce 

Míra partnerství 50 % 

20 % 20 bodů 

Management 30 % Charakteristika 

podnikatelského 

subjektu 

Postavení 

v odvětví 

70 % 

10 % 10 bodů 

CELKEM  100 % 100 bodů 
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V následující tabulce jsou uvedeny příklady bodového hodnocení: 

Tabulka 7: Převod výkonů na bodové ohodnocení 

Ukazatel Hodnota Bodové hodnocení 

Do 50 000,- Kč Max. 7 bodů 

od 50 000 do 150 000,- Kč Max. 14 bodů 

Objem tržeb 

za rok 

Nad 150 000,- Kč Max. 21 bodů 

Ukazatel Zaplaceno do Procento plateb Bodové hodnocení 

45 dnů Méně než 50 % Max. 5 bodů 

30 dnů Méně než 50 % Max. 10 bodů 

15 dnů Méně než 50 % Max. 15 bodů 

45 dnů 50 – 80 % Max. 25 bodů 

30 dnů 50 – 80 % Max. 30 bodů 

15 dnů 50 – 80 % Max. 35 bodů 

45 dnů 80 – 100 % Max. 40 bodů 

30 dnů 80 – 100 % Max. 45 bodů 

Platební 

disciplína 

15 dnů 80 – 100 % Max. 49 bodů 

Ukazatel Hodnocení Bodové hodnocení 

Poskytování 

informací  

Hodnotíme ochotu odběratele poskytovat o sobě 

ekonomické a obchodní informace a míru 

podrobnosti těchto informací. 

Max. 10 bodů 

Míra 

partnerství 

S poskytováním informací také úzce souvisí 

ochota dlouhodobé spolupráce a tím se stát na 

sobě vzájemně závislými. Je-li odběratel zároveň 

dodavatelem, je míra partnerství odstupňována 

podle délky spolupráce a objemu tržeb. 

Max. 10 bodů 

Ukazatel Bodové hodnocení 

Management Hodnotí se znalost a spolupráce 

s managementem. Toto hodnocení je velmi 

subjektivní. 

Max. 3 body 

Postavení v 

odvětví 

Použití např. analýz podnikatelských subjektů v 

průmyslu a stavebnictví 

Max. 7 bodů 

Pozn. Splatnost faktur je u dodavatele nastavena na 45 dnů. 
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V následující tabulce  je možné celkové hodnocení dle nastavených kritérií: 

Tabulka 8: Rozřazení odběratelů do skupin, pravděpodobné chování skupin 

Skupina Bodové rozpětí Pravděpodobné chování skupiny 

1. skupina 75 – 100 bodů Odběratel zařazený do této skupiny by neměl mít 

problémy s platební morálkou, informace by měly 

být poskytovány ochotně a podrobně. 

Pravděpodobně se bude jednat spíše o zavedené 

podnikatelské subjekty s určitým významem 

v odvětví. 

2. skupina 50 - 75 bodů Pro tuto skupinu platí stejný algoritmus chování 

jako u první skupiny, ale pravděpodobně se občas 

vyskytnou drobné problémy s placením, případně 

s komunikací. Při uzavírání obchodních kontraktů 

s odběratelem zařazeným do této skupiny nemělo 

docházet k pravidelným problémům. 

3. skupina 25 – 50 bodů U této skupiny odběratelů je možné, že nastanou 

problémy v komunikaci, případně v platební 

morálce. V případě, že dojde k obchodnímu 

kontraktu s tímto odběratelem, je nutné provést 

smluvní zajištění, případně platbu v hotovosti. 

4. skupina 0 – 25 bodů Pokud odběratel dosáhne méně než 25 bodů, je 

pravděpodobné, že nastanou problémy 

v komunikaci, případně v platební morálce. Proto 

bych se případné spolupráci s touto skupinou 

odběratelů vyhnula. 
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Příklady hodnocení 

1) Neznámá fyzická osoba, nepodnikatel. Přichází poprvé do kontaktu 

s podnikatelem. Chce vytvořit projekt rodinného domu, výstavba včetně 

projektu financována úvěrem. 

 

Řešení: Jedná se o fyzickou osobu, o které se dají těžce zjistit informace. Přesto 

není důvod k objednávce nepřistoupit, ale pravděpodobně se zajištěním formou 

zálohy nebo platby hotově při převzetí projektu zakotveným v objednávce a ve 

smlouvě o dílo. 

 

2) Právnická osoba, známý podnikatelský subjekt v regionu. Do kontaktu 

s podnikatelem přichází poprvé. Objednává projekt rekonstrukce bytového 

domu, v případě spokojenosti nabízí dlouhodobou spolupráci. 

 

Řešení: Na první pohled perspektivní spolupráce, opět nutné zajištění zakotvené 

ve smlouvě (například záloha), případně platba v hotovosti při převzetí díla. 

 

3) Fyzická osoba, občasný odběratel. Dvakrát ze tří případů zpoždění s platbou 

faktury za předchozí objednávky. Třetí platba provedena přesně v poslední den 

splatnosti faktury. 

 

Řešení 

KRITÉRIUM BODY 

Objem tržeb 3 

Platební disciplína 4 

Poskytování informací 5 

Míra partnerství 0 

Management 1 

Postavení v odvětví 0 

CELKEM 13 bodů 
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V tomto případě spadá odběratel do nejrizikovější skupiny, neexistuje důvod 

s ním dále spolupracovat. Není zároveň naším dodavatelem, má špatnou platební 

morálku. Podíl tržeb na celkovém objemu není významný. 

 

4) Právnická osoba, stálý odběratel. Velký objem na celkových zakázkách. 

Podnikatelský subjekt je všeobecně v povědomí. V každém dosavadním případě 

platba proběhla včas, ihned po vystavení faktury. Bezproblémové jednání. 

Společnost je zároveň naším dodavatelem. 

 

Řešení 

KRITÉRIUM BODY 

Objem tržeb 21 

Platební disciplína 49 

Poskytování informací 8 

Míra partnerství 10 

Management 3 

Postavení v odvětví 6 

CELKEM 97 bodů 

 

Podnikatelský subjekt spadá do nejméně rizikové skupiny. Platební morálka je 

vynikající, společnost je zároveň naším dodavatelem. Není důvod neuskutečnit 

další zakázku. 

3.3. Sjednání smluvních podmínek 

Cena a platební podmínky, splatnost ceny 

Cena jednotlivých projektů je stanovena minimální sazbou, dle složitějších požadavků 

přichází v úvahu navýšení ceny dle požadovaných služeb, které je nutné specifikovat 

jak v objednávce, tak ve smlouvě. 

 

Platební podmínky je nutné určit dle jednotlivých odběratelů a jejich zařazení do 

bonitních skupin. Standardní splatnost faktur by měla být 45 dnů, pokud nebude podle 
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zařazení odběratele do skupiny vybrána možnost platby v hotovosti při převzetí 

projektu. Cena je splatná v den uvedený na faktuře. Za den platby u podnikatele se 

standardně počítá den připsání platby na jeho účet. 

 

Platební dokumenty 

Faktura bude vystavena a předána v co nejkratší době po vyhotovení projektu, ideálně 

při předání projektu. Dodavatel odpovídá za správnost údajů a potřebných náležitostí. 

Doklad o platbě v hotovosti bude vystaven ihned při platbě. 

 

Dodací podmínky 

Vypracování projektu probíhá v časové linii ujednané mezi objednatelem a 

zhotovitelem. Zhotovitel upozorňuje objednatele na veškeré časové lhůty nutné pro 

vyřízení všech povolení, v ideálním případě jsou všechny lhůty vypsány v protokolu o 

převzetí (v příloze rozpisu jednotlivých prací). Předání projektu probíhá na místě 

dohodnutém zhotovitelem a objednatelem. 

 

Zajištění 

Zajištění jednotlivých zakázek se bude odvíjet od zařazení konkrétního objednatele do 

bonitní skupiny. V uzavíraných smlouvách mezi zhotovitelem a objednatelem v tomto 

oboru je vhodné použít především následující druhy zajištění: 

- záloha (smluvní záloha byla stanovena ve výši 40 %, tento druh zajištění je 

vhodné použít například u klientů spadajících do třetí a čtvrté bonitní skupiny 

v kombinaci s platbou v hotovosti při převzetí projektu), 

- platba v hotovosti (je vhodným druhem zajištění u klientů, u kterých je velký 

předpoklad problémů s platební morálkou, ideálně v kombinaci se zálohou), 

- ručení (dalším druhem zajištění, které lze použít, je zajištění pomocí ručení třetí 

osobou, kdy se tato třetí osoba zaváže zaplatit závazek objednatele v případě, 

kdy objednatel nebude schopen smluvenou částku uhradit), 

- zadržovací právo (v případě problémů s platební morálkou je možné využít 

zákonné možnosti zadržovacího práva, tzn. ponechat si dílo do doby zaplacení 

díla), 
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- smluvní pokuta (tento druh zajištění je vhodné použít například u klientů 

spadajících do první a druhé bonitní skupiny, v předpokládané výši 0,05 % nebo 

0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení). 

3.4. Kontrola v ú četnictví, nastavení podmínek vymáhání 

Při zjišťování účetních informací týkajících se pohledávek je nutné si především 

vytvořit určitá kritéria – například jak se bude postupovat v případě vymáhaných 

minimálních částek, po kolika dnech po uplynutí splatnosti se budou rozesílat 

upomínky, jaké budou celkové administrativní a časové náklady, atd. Následující 

tabulka přináší stručný přehled o doporučených podmínkách nastavených u podnikatele. 

Aby nedocházelo k nejasnostem o platbách je také nutné přesné spárování plateb 

v účetním systému. 

 

Tabulka 9: Doporučená délka intervalů 

Úkon Kritérium 

Telefonické upozornění Faktura 3 dny po splatnosti 

Zaslání první upomínky Faktura 10 dnů po splatnosti 

Zaslání druhé upomínky Faktura 30 dnů po splatnosti 

Zaslání poslední upomínky Faktura 45 dnů po splatnosti 

Minimální částka pro zaslání upomínky 1 000,- Kč 

Minimální částka pro zahájení dalších 

postupů spojených s vymáháním 

5 000,- Kč 
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Závěr 

Vymáhání pohledávek je velmi složitým procesem. V dnešní době, kdy se každodenně 

uzavírá nespočet různých kontraktů, ze kterých pohledávky a závazky vznikají, je téměř 

nemožné se případným problémům úplně vyhnout. Ale je určitým způsobem možné je 

eliminovat. 

 

Cílem mé práce bylo navrhnout systém vymáhání pohledávek u podnikatelského 

subjektu a tím mu objasnit současnou situaci a případně ji pomoci vyřešit.  

 

V první kapitole byly vymezeny problematika práce a cíle, kterých mělo být v mé 

bakalářské práci dosaženo. Druhá kapitola se zaobírá rozborem problémů u podnikatele. 

Třetí kapitola zaměřená na vytvoření návrhu k systému vymáhání pohledávek, 

správnému navržení dokumentů a jejich potřebných náležitostí. V analytické části mé 

bakalářské práce byl proveden rozbor pohledávek u podnikatele rozdělením do skupin 

dle výše pohledávek. 

 

Dle mého názoru je nejdůležitější zajištění pohledávek proti nesplacení. Druhy 

doporučených zajištění by se jistě lišili například u velkého koncernu s mnoha nízkými 

pohledávky, nebo u drobného podnikatele s jednou objemově velkou zakázkou. Další 

důležitou věcí je poznání obchodního partnera, které ne vždy může být jednoduché a 

jednoznačné. 

 

Pokud dlužníka nedonutí zaplatit upomínky, zajištění ani nic jiného, nezbývá než se 

obrátit na soud. V takovém případě je nutné umět rozhodnout, zda je pohledávka natolik 

vysoká, aby se soudní vymáhání vyplatilo. Pro vymáhání pohledávek je možné najít 

různé cesty. Při konzultacích s podnikatelem jsme postupně vylučovaly určité systémy 

vymáhání (například vytvoření rozhodčí doložky), které se mu nezamlouvaly, naopak 

jsme se snažili více rozebírat a věnovat právě cestám, se kterými souhlasil (například 

rozdělení odběratelů do bonitních skupin a určení smluvního zajištění dle těchto 

skupin). 
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Příručka je rozdělena do různých oddílů. V první části se věnuje vytvoření metodického 

postupu při vymáhání pohledávek. Ve druhé části bylo vytvořeno hodnocení odběratelů 

a jejich rozdělení do bonitních skupin inspirované odbornou literaturou přizpůsobené 

pro podnikatele. Následuje rozbor smlouvy o dílo, která tvoří většinu uzavíraných 

kontraktů. Posledním bodem je kontrola v účetnictví a nastavení podmínek pro 

vymáhání pohledávek. Mojí snahou bylo vytvořit přehledný, jasný a stručný postup pro 

usnadnění situace u podnikatele. 

 

Doufám, že mnou vytvořená příručka bude pro podnikatele souborem užitečných rad a 

doporučení. Myslím si, že cíl své práce jsem splnila. 
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5. Seznam zkratek 

VUT – Vysoké učení technické 

tzv. – takzvaný 

atd. – a tak dále 

IZ – insolvenční zákon 

ObčZ – občanský zákoník 

ObchZ – obchodní zákoník 

§ - paragraf 

EŘ – exekuční řád 
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6. Přílohy 

V této části jsou uvedeny návrhy listin, pro každý jednotlivý případ je nutné si upravit 

nastavené podmínky. Text, kde je nutná úprava či uvedení identifikačních údajů a 

příklady jednotlivých variant dle jednotlivých případů jsou uvedeny kurzívou. 

 

Příloha č. 1: Objednávkový list 

Příloha č. 2: Smlouva o dílo uzavřená dle obchodního zákoníku 

Příloha č. 3: Smlouva o dílo uzavřená dle občanského zákoníku 

Příloha č. 4: Závěrečný protokol o předání a převzetí díla 

Příloha č. 5: První upomínka 

Příloha č. 6: Druhá upomínka 

Příloha č. 7: Poslední upomínka, pokus o smír 

Příloha č. 8: Uznání dluhu 

Příloha č. 9: Smlouva o splátkovém kalendáři s doložkou o rozhodčím řízení 

Příloha č. 10: Žaloba 
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PŘÍLOHA Č. 1: OBJEDNÁVKOVÝ LIST 

Objednávka č. ……/2009 

 

ODBĚRATEL 

jméno, sídlo: 

zastoupení:  jméno, funkce 

IČO:   DIČ: 

bank.spojení:  bankovní ústav, účet 

DODAVATEL 

jméno, sídlo: 

zastoupení:  jméno, funkce 

IČO:   DIČ: 

bank.spojení:  bankovní ústav, účtu 

SPECIFIKACE SLUŽBY 

Přesný, podrobný rozpis prací, činností, pracovních postupů. Například: Projekt 

rodinného domu v obci Hoštice na Hané, včetně vyřízení stavebního povolení a 

dokumentů potřebných pro stavební povolení. Projekt bude vyhotoven v pěti 

vydáních, z nichž jeden kus  je určen  pro stavební úřad, jeden k uskladnění 

v archivu zhotovitele a tři zbývající kusy pro potřeby objednatele. 

TERMÍN A MÍSTO DODÁNÍ 

 

CENA 

MÍSTO A DATUM SPLATNOSTI CENY, ZPŮSOB FAKTURACE 

 

V ………………………………… dne .......................... 

 

……………………………..  

odběratel  
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PŘÍLOHLA Č. 2: SMLOUVA O DÍLO DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 

podle §536 a následujících zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění 

 

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 

1. jméno, sídlo: 

zastoupení:  jméno a příjmení, funkce 

IČO:   DIČ: 

bank.spojení:  bankovní ústav a číslo účtu 

 

(dále jen objednatel) 

 

a 

 

2. jméno, sídlo: 

zastoupení:  jméno a příjmení, funkce 

IČO:   DIČ: 

bank.spojení:  bankovní ústav a číslo účtu 

 

(dále jen zhotovitel) 

 

tuto smlouvu o dílo. 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Podle této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele práce a činnosti v tomto 

rozsahu: 

 

Přesný, podrobný rozpis prací, činností, použitých materiálů, pracovních postupů. 

Například: Projekt rodinného domu v obci Hoštice na Hané, včetně vyřízení 

stavebního povolení a dokumentů potřebných pro stavební povolení. Projekt bude 

vyhotoven v pěti vydáních, z nichž jeden kus  je určen  pro stavební úřad, jeden 

k uskladnění v archivu zhotovitele a tři zbývající kusy pro potřeby objednatele. 
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2. Plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky a normy. 

Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i dílčí pracovní postupy plnění této 

smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení. 

3. Zhotovitel provede dílo sám, bez účasti třetích osob. V případě účasti třetích 

osob odpovídá objednateli díla sám a plně za předmět této smlouvy a ostatní ze 

smlouvy vyplývající závazky. 

II. 

Termín a místo plnění 

1. Termín splnění předmětu této smlouvy je do……….. 

2. Smlouva je splněna dnem podpisu záznamu o předání a převzetí díla zástupci 

smluvních stran. 

3. Místem plnění je (adresa objednatele). 

III. 

Cena a platební podmínky 

1. Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou 

cenu, a to ………………… Kč, slovy ………………………………………… 

Součástí této ceny je DPH, sazba …. %, dále dopravné, cestovní náhrady, 

…………………………. 

………………………………………………………………………. 

2. Platba bude provedena ve dvou částech. Při podpisu smlouvy bude složena 

záloha ve výši 40 % z celkové částky a to ve výši ………………………. Kč. 

Zbývající část částky bude uhrazena na základě faktury. Konečné vyúčtování 

provede zhotovitel nejpozději do 10 dnů po podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla. 

3. Dílčí i konečné vyúčtování provede zhotovitel formou daňového dokladu, který 

bude mít všechny náležitosti stanovené zákonem. Doba splatnosti je …… dnů 

od převzetí daňového dokladu. 

4. Dnem zaplacení je datum převedení peněžní částky na bankovní účet 

zhotovitele. 

5. Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla, případně jeho části, dnem 

zaplacení daňového dokladu. 
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IV. 

Záruční doba a podmínky 

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 

…… měsíců (roků). 

2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí 

díla. 

3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na 

adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě 

objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje 

záruční doba. 

4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, 

nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním. 

V. 

Součinnost objednatele 

1. Pro splnění této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost 

v tomto rozsahu: …………………………………………………………….. 

2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odstavce 1 neovlivní kvalitu plnění 

předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na 

takovou okolnost je zhotovitel neprodleně upozornit objednatele, současně 

s návrhem nového termínu plnění. 

VI. 

Ostatní ujednání 

1. Změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a 

to formou písemného dodatku. 

2. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí objednateli sankci ve výši 0,05 % 

z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel 

na účet objednatele do 10 dnů ode dne vyúčtování sankce. 

3. Za prodlení s úhradou daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho 

účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. 

Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne převzetí 

vyúčtování sankce. 
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4. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla. Na zjištěné 

nedostatky upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové 

žádosti je zhotovitel povinen vyhovět. 

5. Bez vědomí a písemného souhlasu objednatele neposkytne zhotovitel předmět 

této smlouvy, ani jeho část, ani žádné informace s předmětem smlouvy 

související, žádné třetí osobě. 

6. V ostatním, ve smlouvě neuvedeném, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení 

Obchodního zákoníku v platném znění. 

7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu. 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel také dvě. 

8. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy 

připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis. 

 

V Brně dne …………………… 

 

 

 

 

……………………………………..    …………………………… 

zástupce objednatele       zástupce zhotovitele 
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PŘÍLOHA Č. 3: SMLOUVA O DÍLO DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

podle §631 a následujících zákona zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění. 

 

Jan Novák, trvale bytem …………………………………………... (dále jen objednatel) 

 

a 

 

Projekční kancelář XYZ, IČ: ………. , se sídlem ……… (dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají tuto smlouvu o dílo: 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je 

……………………………………………………………………  

Předmětem smlouvy je yhotovení technické dokumentace rekonstrukce rodinného domu 

v obci Huštěnovice, č.p. 837. Předmětem smlouvy není vyřízení stavebního povolení a 

dokumentů s ním souvisejících. 

 

II. 

Cena a způsob placení 

Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu, a to 

………………… Kč, slovy ………………………………………… Součástí této ceny 

je DPH, sazba …. %, dále dopravné, cestovní náhrady, …………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

Platba bude provedena ve dvou částech. Při podpisu smlouvy bude složena záloha ve 

výši 40 % z celkové částky a to ve výši ………………………. Kč. Zbývající část 

částky bude uhrazena na základě faktury. Konečné vyúčtování provede zhotovitel 

nejpozději do 10 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
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Dílčí i konečné vyúčtování provede zhotovitel formou daňového dokladu, který bude 

mít všechny náležitosti stanovené zákonem. Doba splatnosti je …… dnů od převzetí 

daňového dokladu. 

 

Dnem zaplacení je datum převedení peněžní částky na bankovní účet zhotovitele. 

 

Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla, případně jeho části, dnem zaplacení 

daňového dokladu. 

 

III. 

Termín provedení a předání 

Termín splnění předmětu této smlouvy je do……….. 

 

Smlouva je splněna dnem podpisu záznamu o předání a převzetí díla zástupci smluvních 

stran. 

 

Místem plnění je (adresa objednatele). 

. 

IV.  

Záruka, odstranění vad 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 24 měsíců od předání díla. Pakliže 

objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i 

technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně zašle zhotoviteli, zavazuje se 

zhotovitel vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit. 

 

V.  

Možnost odstoupení od smlouvy 

Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy. 

 

V případě, že od smlouvy odstoupí objednatel, propadá zaplacená záloha ve prospěch 

zhotovitele. Zhotovitel je následně oprávněn odvézt si z pozemku objednatele veškeré 
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nepoškozené součásti díla, nebo požadovat po objednateli finanční kompenzaci do výše 

vzniklých nákladů přesahujících zaplacenou zálohu. 

V případě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen vrátit objednateli zálohu za 

provedení díla, a to do 15 dnů od odstoupení od smlouvy, zaplatit jednorázové 

odškodné za neprovedení díla ve výši 5 000 Kč (do 15 dnů od odstoupení od smlouvy) a 

na vlastní náklady odvézt z pozemku objednatele veškeré součásti rozestavěného díla. 

 

VI.  

Prohlášení stran 

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly 

a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Praze dne 1.5.2010 

 

----------------- 

Jan Novák  

(objednatel)  

 

 

----------------- 

Projekční kancelář XYZ 

(zhotovitel)   
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PŘÍLOHA Č. 4: ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

ODBĚRATEL 

jméno, sídlo: 

IČO:   DIČ: 

bank.spojení:  bankovní ústav, účet 

DODAVATEL 

jméno, sídlo: 

IČO:   DIČ: 

bank.spojení:  bankovní ústav, účtu 

Podpisem "Záv ěrečného protokolu" dodavatel předává a klient přebírá provedené 

práce. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného 

smluvního vztahu. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Číslo smlouvy / objednávky Číslo zakázky Název projektu 

   

LHŮTY 

Termín zahájení dle smlouvy zahájení dle skutečnosti Prodlení / dny 

   

Termín dokončení dle 

smlouvy 

dokončení dle skutečnosti Prodlení / dny 

   

Záruka začíná běžet po předání a převzetí díla a končí po uplynutí lhůt uvedených ve 

smlouvě (pokud není uvedeno ve smlouvě, uplynutím zákonných lhůt). 

Za odběratele převzal 

Jméno ………………………. 

Funkce 

Dne …………………..  

Podpis 

Za dodavatele předal 

Jméno ……………………… 

Funkce …………………… 

Dne…………………….. 

Podpis…………………… 
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PŘÍLOHA – PODROBNÝ ROZPIS PRACÍ 

Například 

1) Vyhotovení znaleckého posudku na cenu pozemku 

2) Vyhotovení kupní smlouvy na pozemek 

3) vyhotovení technické dokumentace rodinného projektu včetně vnitřních rozvodů 

4) sepsání požární a technické zprávy 

5) vyhotovení předběžného rozpočtu na hrubou stavbu 

6) tepelný audit 

7) vyřízení stavebního povolení 
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PŘÍLOHA Č. 5: PRVNÍ UPOMÍNKA 

Projekční kancelář XYZ     

Královopolská 356      

677 23 BRNO 

 

Ing. Karel Novotný 

Stojanova 135/7      

612 00 BRNO      

     

        Brno, 15. listopad 2008 

 

První upomínka úhrada faktury číslo 135/2008 

 

Vážený pane Novotný, 

 

dne 25. října 2008 byla splatná faktura č. 135/2008 za vyhotovení projektu rodinného 

dobu v obci Raková u Vsetína v celkové hodnotě 35 200- Kč, do dnešního dne jsme 

však nezaregistrovali její úhradu. 

 

Žádáme Vás proto, abyste ji co nejdříve uhradili. 

 

Pokud jste fakturu již uhradili, považujte naši upomínku za bezpředmětnou. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Lucie Hlaváčková 

účetní 
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PŘÍLOHA Č. 6: DRUHÁ UPOMÍNKA 

Projekční kancelář XYZ     

Královopolská 356      

677 23 BRNO 

 

Ing. Karel Novotný 

Stojanova 135/7      

612 00 BRNO      

     

         5. prosinec 2008 

 

Druhá upomínka úhrada faktury číslo 135/2008 

 

Vážený pane Novotný, 

 

dne 25. října 2008 byla splatná faktura č. 135/2008 za vyhotovení projektu rodinného 

dobu v obci Raková u Vsetína v celkové hodnotě 35 200- Kč, do dnešního dne jsme 

však nezaregistrovali její úhradu. 

 

Žádáme Vás proto, abyste ji uhradili nejpozději do 31. prosince 2008. 

 

Pokud jste fakturu již uhradili, považujte naši upomínku za bezpředmětnou. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Lucie Hlaváčková 

účetní 
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PŘÍLOHA Č. 7: POSLEDNÍ UPOMÍNKA, POKUS O SMÍR 

Projekční kancelář XYZ     

Královopolská 356      

677 23 BRNO 

 

Ing. Karel Novotný 

Stojanova 135/7      

612 00 BRNO      

         15. leden 2009 

 

Poslední upomínka – pokus o smír 

 

Vážený pane Novotný, 

 

dnes naposledy Vám připomínáme úhradu naší faktury č. 135/2008 za vyhotovení 

projektu rodinného domu v obci Raková u Vsetína ze dne 25. října 2008 na Kč 35 200,-

-, která byla splatná  byla splatná 25. října 2008. S politováním zjišťujeme, že jste 

fakturu neuhradil ani v první ani ve druhé lhůtě její splatností a nereagoval na 1. 

upomínku z 15. listopadu 2008 ani na druhou upomínku z 15. prosince 2008. 

 

Proto Vám stanovujeme jako poslední termín splatnosti uvedené faktury 31. ledna 2009. 

Neuhrazení faktury v této lhůtě budeme považovat za nezdařený pokus o smír a důvod 

k tomu, abychom zmocnili našeho právního zástupce k zahájení soudního vymáhání 

dlužné částky. 

 

Věříme, že nenecháte vymáhání naší pohledávky dojít tak daleko, a očekáváme od Vás 

úhradu.  

 

 

Lucie Hlaváčková 

účetní 
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PŘÍLOHA Č. 8: UZNÁNÍ DLUHU 

 

Já, níže podepsaný dlužník ……………… uznávám svůj dluh vůči věřiteli Projekční 

kanceláři XYZ co do důvodu a výše. Dluh vznikl z titulu smlouvy o dílo ze dne …….. a 

to ve výši …………. Kč. 

 

Podpis: ……………..  

Jméno a příjmení dlužníka 

Adresa trvalého bydliště dlužníka 
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PŘÍLOHA Č. 9: SMLOUVA O SPLÁTKOVÉM KALENDÁŘI S DOLOŽKOU O 

ROZHODČÍM ŘÍZENÍ 

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 

1. jméno, sídlo: 

zastoupení:  jméno a příjmení, funkce 

IČO:   DIČ: 

bank.spojení:  bankovní ústav a číslo účtu 

 

(dále jen oprávněný) 

 

a 

 

2. jméno, sídlo: 

zastoupení:  jméno a příjmení, funkce 

IČO:   DIČ: 

bank.spojení:  bankovní ústav a číslo účtu 

 

(dále jen povinný) 

tuto smlouvu o splátkovém kalendáři. 

I. 

1. Povinný prohlašuje, že dnešního dne oprávněnému vystavil uznání dluhu na částku 

………. Kč. Oprávněný s uvedeným souhlasí. 

 

II. 

1. Povinný a oprávněný se dohodli na splátkovém kalendáři a narovnání následujícím 

způsobem 

2. Povinný uhradí svůj dluh vůči oprávněnému ve výši ………………. Kč, slovy 

……………….. v …… měsíčních splátkách po ……………. Kč, splatných vždy 

k 15. dni příslušného měsíce počínaje kalendářním měsícem následujícím po 

kalendářním měsíci ve kterém byla podepsána tato smlouva a to vše u každé 

jednotlivé splátky pod ztrátou výhody splátek v případě prodlení s úhradou 

kterékoliv splátky. 
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3. V případě, že se dostane povinný do prodlení je dále povinen zaplatit oprávněnému 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky ode dne prodlení až zaplacení. 

Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou okolnostem. 

4. Povinný se zavazuje splátky uvedené výše uhradit opevněnými na bankovní účet 

č……………………………….. 

 

III. 

1. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou  

rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zákona ………………………. Rozhodcem 

pro tyto spory jmenují obě strany ………………………… 

bydliště………………………………. 

2. Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou, kterou podá kterákoliv strana sporu 

k rozhodci, bude provedeno podle právního řádu České republiky a bude se konat na 

základě písemných podkladů a bez ústního jednání, pokud jej rozhodce neshledá 

nutným. Spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti. Rozhodčí nález bude 

vynesen bez písemného odůvodnění. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího 

nálezu nebo usnesením. 

 

IV. 

1. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou oprávněného a povinného a to 

písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, 

vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni a nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Brně dne………………….. 

 

……………………………….    ……………………. 

oprávněný       povinný 
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PŘÍLOHA Č. 10: ŽALOBA 

Obvodní soud pro Prahu 4 

Znojemská 1248/5 

140 00  PRAHA 4 

 

V Brně dne 19. září 2008 

 

Žalobce: Projekční kancelář XYZ 

  se sídlem …………………….. 

  IČO 123456 

 

Žalovaný: Jan Novák 

  Novodvorská 365 

  140 00  PRAHA 4 

 

ŽALOBA NA ČÁSTKU VE VÝŠI ……….. 

 

Vyhotovení: dvojmo 

Přílohy: dle textu 

 

I. 

 

Mezi žalobcem a žalovaným byla uzavřena dle §….. zákona ……..…………………… 

………………………………….. smlouva o dílo ze dne ………., na základě níž měl 

žalovaný provést úhradu faktury č……………. dne…………………… Na základě této 

smlouvy bylo dílo vyhotoveno a předáno žalovanému dne……….………… Do 

dnešního dne však nedošlo k úhradě této pohledávky žalovaným. 

 

Důkazy: 

1. faktura č……… 

2. smlouva o dílo ………. 

3. uznání dluhu. 
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II. 

Žalovaný se ve smlouvě o dílo zavazuje zaplatit částku uvedenou v této smlouvě. 

Žalobce se tímto domáhá úhrady částky, která vznikla z titulu vyhotovení díla Projekt 

rodinného domu v Otvovicích u Prahy. 

 

III. 

Žalovaný ke dni podání žaloby ignoroval upomínky, telefonický kontakt s tím, že se 

k náhradě necítí povinen, protože ke stavbě daného rodinného domu nedošlo. 

 

IV. 

Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby nadepsaný soud vydal následující 

rozsudek: 

 

„Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku …… a náklady řízení, vše do tří dnů od 

nabytí právní moci rozsudku. 


