
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku správného řízení pohledávek ve 

vybrané obchodní korporaci. Jedná se zejména o ty pohledávky, které již mají uplynulou 

dobu splatnosti. Hlavním cílem je analýza přístupu konkrétní obchodní korporace 

k pohledávkám z obchodních vztahů a způsob jejich zajištění, aby se předcházelo jejich 

případnému vymáhání. Na základě výsledků, které byly zjištěny prostřednictví analýz, 

byla navržena opatření, která by vedla ke snížení počtu pohledávek z obchodního styku 

po lhůtě splatnost. 

Abstract 

This bachelor thesis is aimed on the issue of managing account receivables in selected 

business corporation. This work deals mainly with account receivables which exceeded 

due date. The main purpose is connected with analysing and enforcement of these account 

receivables. If suggested precaution were taken then declining number of expired account 

receivables based on previously mentioned analyses would decrease. 
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ÚVOD 

Pohledávky obchodní korporace zajišťují schopnost existence podniku, jelikož 

z pohledávek plynou společnosti tržby. Výnosy z tržeb jsou jedním z hlavních cílů 

každého podnikatelského subjektu a je proto nutné sledovat jejich vývoj. V současné 

době se společnosti setkávají se stále větším množstvím odběratelů, kteří nejsou schopni 

hradit své závazky včas. Jsou i tací odběratelé, kteří nedostávají svým závazkům záměrně, 

jelikož si jsou dostatečně vědomi případného špatného postavení věřitele na trhu 

konkurence a platby opakovaně odkládají. Každá neuhrazená pohledávka představuje pro 

obchodní korporace určité riziko, že budou vyžadovány další náklady na její vymáhání. 

Tomuto riziku se lze do jisté míry vyhnout, a to správným nastavením systému řízení 

pohledávek po splatnosti. Základem, pro efektivní řízení pohledávek, je prevence před 

vznikem pohledávek po lhůtě splatnosti. Společnosti by měly disponovat kvalitním 

systémem řízení pohledávek, který by zamezil vzniku problematických pohledávek. 

Tento systém by měl být tak propracovaný, aby případně stanovil jednotlivé postupy, 

kterými lze tyto neuhrazené pohledávky vymáhat. V současné době si obchodní 

společnosti, čím dál častěji, před uzavřením obchodu, ověřují bonitu klienta, tedy zda je 

klient schopen řádně splácet své závazky.  

Tato bakalářská práce je zaměřena převážně na pohledávky z obchodních vztahů, které 

tvoří největší část celkových pohledávek. V práci jsou popsány jak teoretické znalosti, 

které jsou s problematikou pohledávek spjaty, tak i aplikace této teorie na vybranou 

obchodní společnost. V analytické části je charakterizovaná společnost VPS engineering 

a. s., která je pro tuto práci zvolena a následně je, prostřednictvím finanční analýzy, 

zjištěna současná finanční situace podniku. Poslední část bakalářské práce je věnována 

návrhům na řešení, kde je současný systém řízení pohledávek společnosti poupraven nebo 

navržen efektivnější systém, který by společnost mohla využít ve svůj prospěch. 
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CÍLE PRÁCE, POSTUPY A METODIKY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření návrhu, který představuje možné 

doporučení pro vybranou obchodní korporaci. Bakalářská práce je zaměřena převážně na 

ty pohledávky, které jsou po lhůtě splatnosti. Cílem je navržení nového systému řízení 

pohledávek, který by společnost v budoucnu mohla využít ve svůj prospěch nebo 

poupravit a vylepšit současný systém řízení pohledávek.  

Bakalářská práce je rozdělena do třech částí. Tyto části tvoří část teoretická, analytická a 

část, kde jsou podány možné návrhy na řešení problému, týkající se pohledávek 

z obchodních vztahů. 

První část je tvořena teoretickými východisky práce. V této části jsou vymezeny základní 

pojmy týkající se problematiky pohledávek, které byly získány na základě prostudování 

doporučené literatury a dalších zdrojů.  

Analytická část je věnována bližším informacím o samotné společnosti, která nese název 

VPS engineering a. s.. Ke zjištění těchto informací bylo čerpáno z výroční zprávy a 

z informací, které byly získány z osobní komunikace s obchodníkem, který je 

zaměstnancem společnosti. Součástí analytické části je především zjištění současného 

stavu společnosti prostřednictvím vybraných ukazatelů finanční analýzy, kde hrají roli 

právě pohledávky. Pro porovnání jednotlivých ukazatelů jsou využity, jako podklady, 

účetní výkazy z roku 2015, 2016 a 2017. Konkrétně se jedná o rozvahu a výkaz zisku a 

ztrát. Nezbytnou součástí této kapitoly je i analýza pohledávek, kterými společnost 

disponuje. Jedná se především o pohledávky, které jsou evidovány po lhůtě splatnosti a 

zároveň je nastíněno, jak je k nim přistupováno ze strany společnosti.  

Ve třetí části této bakalářské práce jsou navržena opatření, dle zjištěných výsledků, která 

souvisí se zjištěnými nedostatky ve zvolené obchodní korporaci. Tato navržená a 

upravená opatření by mohla vést ke zlepšení systému řízení pohledávek. 

Jak již bylo zmíněno, pro zjištění finanční situace společnosti bude využito metod 

finanční analýzy, která podává ucelený pohled na hospodářské výsledky podniku. 

Vzhledem k tomu, že se tato práce věnuje pohledávkám, budou vypočítány pouze 

ukazatele, jejichž součástí jsou právě pohledávky. Konkrétně se jedná o ukazatele 
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likvidity, rentability a ukazatele aktivity, jako je doba obratu pohledávek a, pro porovnání, 

doba obratu závazků.  

Kromě analýzy existuje řada dalších metod, mezi které patří např. syntéza, indukce či 

dedukce, které jsou vysvětleny dále. 

Analýza (rozkládání) je proces, jejíž cílem je rozčlenit složitější celek na menší a 

jednodušší části. Je to tedy metodický postup poznání od celku k částem (1). 

Syntéza (skládání) je myšlenkový postup, který skládá jednotlivé části do celku. Je tedy 

základem pro pochopení vzájemné souvislosti jevů (1). 

Mezi metody zjištění finanční situace podniku je i indukce a dedukce, které spolu úzce 

souvisí. Indukce je postup vyvozování z jednotlivého na obecné. Jedná se o poznání, které 

vychází ze zjištěných informací, na jejichž základě se dospěje k obecným závěrům. 

Dedukce je naopak postup od obecného k jednotlivému, kdy se od obecných závěrů 

přechází k těm méně obecným (1). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V první části bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy, které se týkají 

problematických pohledávek v obchodní korporaci. Následně jsou představeny způsoby, 

kterými lze zajistit tyto pohledávky a také jakým způsobem postupovat, pokud nastane 

situace, kdy dlužník neuhradí své závazky. 

1.1 Základní charakteristika pohledávek 

Pohledávky ovlivňují finanční hospodaření firmy, a to majetkovou strukturu společnosti, 

její finanční strukturu, se kterou souvisí likvidita společnosti, náklady a výnosy. V rámci 

účetnictví vzniká pohledávka v okamžiku splnění dodávky či poskytnutí služby 

odběrateli. Firma nebude úspěšná, pokud její tržby budou vysoké, ale zůstanou 

nezaplaceny (2). 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek č. 1: Koloběh oběžného majetku 

        [Zdroj: Vlastní zpracování dle (3)] 

1.2 Pohledávky z právního hlediska 

Pohledávky jsou chápány jako právo, které vzniká jednomu účastníku vůči účastníku 

druhému. Účastníci tohoto právního vztahu jsou, z hlediska práva, nazýváni věřitel a 

dlužník. Důvodem vzniku pohledávky je vznik právního vztahu, který je stanoven 
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smlouvou. Jestliže pohledávka, která je splatná, není dlužníkem uhrazena, vzniká věřiteli 

právo takovou pohledávku vymáhat i například soudní cestou (4). 

1.3 Účtování obchodních pohledávek 

Pro pohledávky z obchodních vztahů je určena účtová skupina 31 – Pohledávky 

(krátkodobé i dlouhodobé), kam se účtují převážně pohledávky za odběrateli. Účtují se 

zde i zálohy, které jsou poskytnuty dodavatelům ještě před splněním dodávky ze strany 

dodavatele a ostatní pohledávky z obchodních vztahů. Mezi pohledávkami mají své místo 

i dohadné účty aktivní, což jsou položky, které jsou zaznamenány v účetní závěrce na 

základě skutečnosti, že došlo ke splnění dodávky, ale zatím nedošlo k její fakturaci. 

V účetnictví je tedy zaznamenána hodnota, která je stanovena na základě odhadu, který 

vychází ze smlouvy (5). 

Tabulka č. 1: Příklad vzniku pohledávky z obchodních vztahů – prodej zboží  

Účetní případ Částka v Kč MD D 

Celková cena za pohledávku 423 500 311  

Prodejní cena zboží bez DPH 350 000  604 

21 % DPH 73 500  343 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle účtového rozvrhu] 

Tabulka č. 2: Příklad poskytnuté zálohy dodavateli – neplátci DPH 

Účetní případ Částka v Kč MD D 

Poskytnutá záloha na zboží 50 000 153 211/221 

Faktura přijatá za zboží 100 000 131 321 

Zúčtování zálohy 50 000 321 153 

Doplatek za zboží 50 000 321 211/221 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle účtového rozvrhu] 
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Tabulka č. 3: Příklad účtování dohadných účtů 

 MD D 

Účtování na konci účetního období 

1. Nevyfakturovaná poskytnutá služba 388 602 

2. Nevyfakturované dodání služby 518 389 

Účtování v následujícím roce 

3. Vystavení faktury za poskytnutou službu 311 602 

4. Vypořádání dohadného účtu aktivního 602 388 

5. Přijetí faktury za dodanou službu 518 321 

6. Vypořádání dohadného účtu pasivního 389 518 

7. Úhrada faktury dle bankovního výpisu 321 211/221 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle účtového rozvrhu] 

1.4 Ocenění pohledávek 

Problematika, která se týká ocenění pohledávek v účetnictví podnikatelských subjektů je 

řešena převážně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoU“) a také vyhláškou 

č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoU (5, 6). 

Účetní jednotky oceňují pohledávky buď k okamžiku, kdy byl uskutečněn účetní případ, 

jinými slovy, k okamžiku, kdy došlo ke vzniku pohledávky nebo k okamžiku, kdy došlo 

k nabytí pohledávky postoupením. Druhou možností, kdy dochází k ocenění pohledávek, 

je ke konci rozvahového dne nebo k okamžiku, k němuž je sestavena účetní závěrka.  

Účetní jednotky jsou povinny ocenění pohledávek zaznamenat v účetních knihách a 

zobrazit v rozvaze (4, 5). 

1.4.1 Způsoby ocenění pohledávek 

a) Ocenění pohledávek jmenovitou hodnotou – takto jsou oceněny pohledávky, 

které vznikly z vlastní činnosti a jsou oceněny při jejich vzniku (5). 

b) Ocenění pohledávek pořizovací cenou – jedná se o pohledávky, které jsou nabyté 

za úplatu nebo vkladem. Součástí pořizovací ceny je cena pořízení pohledávky, 

náklady, které s jejím pořízení souvisí. Mezi tyto náklady patří např. ocenění 
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nakupovaných pohledávek znalcem, provize za zprostředkování pohledávky či 

odměny právníkům za sepsání smlouvy (5). 

c) Pohledávky, které jsou vyjádřeny cizí měnou – taková pohledávka musí být před 

zaúčtováním převedena na hodnotu v české měně. Je tedy nutné, aby si UJ 

stanovila, jaký kurz bude k takovému účelu používat. Zda si zvolí aktuální denní 

kurz, který je stanoven ČNB nebo zda bude využívat pevný kurz, který si stanoví 

ÚJ, a to ve vazbě na kurz ČNB. Pro stanovení kurzu je nutné určit okamžik, kdy 

došlo k uskutečnění účetního případu. Za okamžik uskutečnění účetního případu 

lze považovat den, kdy došlo ke splnění dodávky nebo den, kdy byla vystavena 

faktura dodavatelem (5). 

1.5 Promlčení pohledávek 

Pohledávky se považují za promlčené, pokud nedojde k jejich uhrazení v promlčecí lhůtě. 

Obecná promlčecí lhůta, dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen 

„ObčZ“), je stanovena na 3 roky, pokud si strany nesjednají lhůtu kratší či delší. Nejkratší 

promlčecí lhůta je však 1 rok a nejdelší doba promlčení pohledávky činí 15 let. Tato lhůta 

se počítá ode dne, kdy se pohledávka stala splatnou. Pokud se pohledávka stane 

promlčenou, pak ji již dlužník nemusí uhradit (7). 

1.6 Zánik pohledávek 

Zánik pohledávky znamená povinnost UJ vyřadit z účetnictví příslušnou pohledávku. 

Nejčastějším způsobem zániku pohledávky je její úhrada úplná nebo částečná, avšak 

existují i jiné způsoby zániku pohledávek: 

• nahrazení původní pohledávky za pohledávku novou, kdy dochází ke změně 

původního věřitele, tedy postupitele, na věřitele nového, tedy postupníka, 

• vzájemné započtení pohledávek a obdobné případy zániku, např. splynutí práva 

s povinností v jedné osobě dle § 1993 ObčZ., 

• prominutí dluhu dle § 1995 ObčZ. Jedná se tedy o zánik pohledávky bez získání 

protihodnoty. Tyto případy zániku pohledávek jsou účtovány do nákladů a jedná 

se obvykle o daňově neuznatelný výdaj (7, 8). 
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1.7 Opravné položky k pohledávkám 

Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí v případě, kdy snížení ocenění majetku 

v účetnictví není trvalé nebo snížení ocenění majetku není vyjádřeno jiným způsobem 

(např. reálnou hodnotou) (5). 

Opravné položky jsou účetním nástrojem, které slouží pro vyjádření snížení bonity 

pohledávek se snížením výsledku hospodaření u věřitele. Snížení bonity pohledávky je 

dáno zejména špatnou finanční situací dlužníka. Opravná položka nepřímo koriguje 

jmenovitou hodnotu pohledávky či její pořizovací cenu, a to přes samostatný pasivní účet. 

Podnikatelský subjekt vykazuje brutto hodnotu pohledávky jako její pořizovací cenu, či 

jmenovitou hodnotu, korekci ve formě opravné položky a netto hodnotu jako rozdíl mezi 

jmenovitou hodnotou, či pořizovací cenou pohledávky, a opravnou položkou (4, 8). 

Tvorba opravné položky se účtuje do účtové skupiny 55 na vrub nákladů a opravná 

položka se sníží, pokud inventarizace neprokáže důvod její výše v následujícím období 

(5). 

Opravné položky mohou být vytvořeny pouze k pohledávkám nepromlčeným. Pokud je 

u některé pohledávky riziko promlčení, je nutné, aby tato pohledávka byla odepsána před 

uplynutím promlčecí lhůty a dále ji vést na podrozvahových účtech (9). 

1.7.1 Daňové opravné položky k pohledávkám 

Tvorba daňových opravných položek je vymezena v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách 

(dále jen „ZoR“), který upravuje, pro účely zjištění základu daně z příjmů právnických i 

fyzických osob, způsob tvorby a výši opravných položek, které jsou daňově uznatelným 

nákladem (5, 10). 

Pro účely ZoR se rozvahovou hodnotou pohledávky rozumí její pořizovací cena nebo její 

jmenovitá hodnota, která je zaúčtovaná na rozvahových účtech poplatníka bez 

oceňovacího rozdílu (5, 10). 

Opravné položky k pohledávkám nepromlčeným, jejichž tvorba je výdajem na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů, mohou za období, za které se podává daňové přiznání, vytvářet 

poplatníci, kteří vedou účetnictví, a to pod podmínkou, že od konce sjednané doby 

splatnosti pohledávky uplynulo více než: 
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a) „18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

b) 30 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.“ (10). 

Na základě ZoR lze tvorbu daňových opravných položek rozdělit na opravné položky: 

• k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, 

• k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994, 

• k pohledávkám z titulu ručení za clo, 

• k nepromlčeným pohledávkám, jejíchž hodnota nepřesáhne částku 30 000 Kč 

(10). 

1.7.2 Účetní opravné položky k pohledávkám 

Tvorba účetních opravných položek k pohledávkám vyjadřuje potencionální pokles 

reálné hodnoty pohledávky, tedy snížení její vymožitelnosti a inkasa částky, kterou 

pohledávka představuje. Na rozdíl od opravných položek daňových, jejichž tvorba musí 

být v souladu se ZoR pro zjištění základu daně z příjmů, účetní opravné položky nejsou 

závazně upraveny žádným účetním předpisem a tvorba je v kompetenci účetní jednotky 

(4, 8). 

1.7.3 Zrušení opravných položek 

Opravné položky k pohledávkám se ruší: 

• pokud dojde k uhrazení pohledávky, ke které byla opravná položka vytvořena, 

• pokud je pohledávka, ke které byla vytvořena opravná položka v plné výši, 

odepsána, 

• ke dni promlčení pohledávky nebo jejím zániku, 

• ke dni přerušení či ukončení podnikatelské činnosti (8). 

 

1.8 Odpis pohledávek 

Skutečnost, která může vést účetní jednotku k odpisu pohledávky, může být spojená 

s tím, že se pohledávka stává nedobytnou nebo náklady související s jejím vymáháním 

převyšují její hodnotu. Účetní jednotka může odepsat jednorázově jmenovitou hodnotu 

pohledávky nebo její pořizovací cenu, která byla nabyta postoupením, vkladem a při 

přeměně obchodní společnosti (4, 8). 
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Odpis pohledávky je jedním ze způsobů, jak pohledávku definitivně vyřadit z obchodního 

majetku společnosti. Odpis pohledávky se vykonává jednorázově a je vymezen zákonem 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZoDP“). Odpis pohledávky lze daňově i 

účetně (8, 11). 

Odpis pohledávky lze uznat jako daňově uznatelný výdaj (upravuje § 24 odst. 2 písm. y) 

ZoDP) za předpokladu, že: 

• soud zrušil konkurz, jelikož majetek dlužníka není postačující, 

• dlužník je v úpadku nebo mu hrozí úpadek, 

• dlužník zemřel, pohledávka tedy nemohla být uspokojena 

• majetek dlužníka, ke kterému se váže daná pohledávka, je postižen exekucí nebo 

je na tento majetek uplatňována veřejná dražba (8, 11). 

1.9 Finanční analýza pohledávek 

Finanční analýza hraje ve finančním řízení podniku významnou roli. Zajišťuje zpětnou 

vazbu mezi předpokládaným účinkem minulých rozhodnutí a dosaženou skutečností. 

Tato analýza identifikuje a následně podrobněji zkoumá slabé a silné stránky podniku a 

snaží se odstranit příčiny ukazatelů, které se vyvíjejí negativně, či využít ukazatelů 

vyvíjejících se pozitivně (12). 

Základním zdrojem dat pro provedení finanční analýzy je účetní závěrka, jejíž obsah dle 

§ 18 odst. 1 ZoU tvoří účetní výkazy, jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, a příloha, 

která doplňuje a vysvětluje informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty, a to 

minimálně za dvě účetní období (6, 13). 

Pro analýzu pohledávek byly využity poměrové ukazatele, jako jsou ukazatele likvidity a 

ukazatele aktivity. Výpočet analýzy pohledávek je doplněn i o čistý pracovní kapitál. 

1.9.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita podniku je schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi 

krýt včas všechny splatné závazky (12). 

Likvidita obchodní korporace je předpokladem finanční rovnováhy podniku. Pokud má 

podnik dlouhodobě nedostatek likvidity, pak se nachází v platební neschopnosti. Pokud 

by ale naopak likvidita byla příliš vysoká, docházelo by ke snižování výnosnosti podniku. 
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Jinými slovy, volné peněžní prostředky by nepřinášely výnosy, které jsou zvyšovány 

převážně novou technologií. Proto by měl management podniku usilovat o optimální 

likviditu a současně o co nejvyšší rentabilitu (12). 

Jednotlivé vzorce pro výpočet okamžité, pohotové a běžné likvidity jsou následující: 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
Krátkodobý finanční majetek + peněžní prostředky

Krátkodobé závazky
 

Okamžitá likvidita je označována jako likvidita prvního stupně. Do vzorce okamžité 

likvidity vstupují peněžní prostředky v hotovosti, na bankovním účtu, ale i volně 

obchodovatelné cenné papíry (12). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
Oběžná aktiva − zásoby

Krátkodobé závazky
 

Při výpočtu pohotové likvidity se ze vzorce vylučují zásoby, které často není možné 

pohotově přeměnit na peněžní prostředky. U společností, které se zabývají poskytováním 

služeb, jsou výsledky pohotové likvidity stejné jako výsledky běžné likvidity (12). 

U výrobních podniků se hodnota těchto likvidit liší (12). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Hlavním smyslem měření běžné likvidity spočívá v tom, aby podnik hradil krátkodobé 

závazky z těch složek aktiv, které jsou k tomu určeny. Čím je hodnota běžné likvidity 

vyšší, tím nižší je riziko platební neschopnosti (12). 

1.9.2 Ukazatele aktivity 

S pomocí těchto ukazatelů lze zjistit, jak efektivně podnik využívá vložené prostředky. 

Ukazatele doby obratu závazků i doby obratu pohledávek slouží pro posouzení časového 

nesouladu od vzniku pohledávky nebo závazku do doby jejich úhrady. Tímto časovým 

nesouladem je ovlivněna likvidita podniku. Obecně by mělo platit, že doba obratu 

pohledávek by měla být kratší než doba obratu závazků (12). 
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Pro výpočet doby obratu pohledávek a doby obratu závazků jsou použity následující 

vzorce: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 𝑧 𝑂𝑉 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑂𝑉

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  

Výsledek doby obratu pohledávek udává počet dnů, během nichž jsou peníze za 

každodenní tržby zadrženy v neuhrazených pohledávkách. Pokud je výsledek vyšší, než 

je doba splatnosti, určená na fakturách, pak obchodní partneři nesplácí své závazky včas 

(12). 

Hodnota tohoto ukazatele se porovná s dobou splatnosti faktur a s odvětvovým průměrem 

(12). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 𝑧 𝑂𝑉 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑂𝑉

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Ukazatelem doby obratu závazků lze zjistit, jak dlouho podnik odkládá platby faktur od 

svých dodavatelů, tedy kolik dní podnik čerpá dodavatelský úvěr (12). 

1.9.3 Čistý pracovní kapitál 

Výpočet tohoto ukazatele nám říká, kolik provozních prostředků zůstane 

podnikatelskému subjektu k dispozici, když uhradí všechny své krátkodobé závazky. 

Pokud by hodnota ČPK byla nulová nebo velmi nízká, znamenalo by to, že firma nemá 

dostatek prostředků na úhradu odebraného zboží či služeb. V takovém případě, firma 

nemá dostatečný kapitál na své fungování (3). 

Výpočet ČPK je vyjádřený jako rozdíl mezi oběžným majetkem (zásoby, krátkodobé 

pohledávky a peněžní prostředky) a krátkodobými závazky (krátkodobé přijaté zálohy, 

krátkodobé závazky z OV, závazky ostatní) (3). 

1.10 Zajišťovací prostředky k pohledávkám 

Základním předpokladem minimalizace platebního rizika je vhodně vypracovaná 

obchodní smlouva a zároveň vhodně zvolené platební podmínky, které zásadně ovlivňují 

rozhodování odběratele, zda si zboží koupí. Určení těchto podmínek vychází převážně 

z analýzy postavení dodavatele i odběratele na trhu, z analýzy konkurence apod. (3). 
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Platební podmínky jsou výsledkem jednání mezi obchodními partnery a každý z nich má 

rozdílné cíle. Prodávající se snaží inkasovat co nejdříve své pohledávky, kupující se 

naopak snaží platbu za své závazky oddálit, aby využit efekt odložené splatnosti a zároveň 

prověřil kvalitu dodaného zboží. S rostoucí dobou neuhrazených pohledávek vzniká 

prodávajícímu riziko nezaplacení, kterému se snaží vyhnout, a to z toho důvodu, že 

s dodáním zboží mu vznikly náklady, které potřebuje uhradit (3). 

Každý věřitel chce mít jistotu, že jeho pohledávka bude uspokojena, a to i v případech, 

že se odběratel dostane do dlouhodobé platební neschopnosti. Proto mají věřitelé právo 

na využití takových zajišťovacích prostředků, které mu dává zákon k dispozici. I přesto, 

že je pohledávka věřitelem sebelépe právnicky zajištěna, neznamená, že bude v době 

splatnosti skutečně uspokojena (5). 

Mezi nejčastější prostředky, které věřitelé využívají, k zajištění svých pohledávek patří: 

• zástavní právo k věcem, 

• pojištění pohledávky, 

• smluvní pokuta, 

• ručení, 

• bankovní záruka, 

• směnka, 

• dokumentární akreditiv, 

• dokumentární inkaso 

• smluvní záloha (2, 3, 5). 

1.10.1 Zástavní právo 

Jedním ze zajišťovacích prostředků je zástavní právo, které je upraveno v ObčZ. Jedná se 

o nejspolehlivější nástroj, kterým lze zajistit peněžitou i nepeněžitou pohledávku. Tento 

zajišťovací prostředek slouží k zajištění jak pohledávky samotné, tak i k zajištění jejího 

příslušenství. Pokud není řádně a včas pohledávka zaplacena, pak je zástavní věřitel 

oprávněn domáhat se uspokojení pohledávky z věci, která byla zastavena. Zástavní právo 

vzniká buď na základě písemné smlouvy, přičemž účastníky takové smlouvy jsou 

zástavní věřitel, zástavní dlužník a zástavce, tedy vlastník předmětu zástavy. Zástavce je 

ve většině případů osoba, která je totožná s osobou dlužníka, avšak zástavcem může být 
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i třetí osoba. Dále může vzniknou na základě rozhodnutí soudu o schválení dohody o 

vypořádání dědictví nebo ze zákona (2, 7). 

K věci, která je součástí zástavního práva, může vzniknout více zástavních práv, z čehož 

se přednostně uspokojí zástavní právo, které je svým vznikem nejstarší, pokud ObčZ 

nestanoví jinak (2, 7). 

1.10.2 Pojištění pohledávky 

Pohledávku lze pojistit, pokud se jedná především o pohledávku ze zahraničního 

obchodu. Pojištěním plateb se zabývají pojistitelé, kteří disponují rozsáhlými databázemi, 

díky kterým dokáží sami posoudit bonitu odběratele. Náklady na pojištění pohledávky, 

představují poplatky, které se vypočítají z hodnoty dané pohledávky v závislosti na riziku 

odběratele i dodavatele, na objemu pojištěných pohledávek, na poskytnutí lhůtě splatnosti 

i na výši spoluúčasti pojištěného dodavatele (2). 

1.10.3 Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta je takovým zajišťovacím prostředkem, podle něhož účastník, který poruší 

smlouvu, je povinen zaplatit pokutu, a to i v případě, že oprávněnému účastníkovi 

nevznikne žádná škoda. Právní úprava zajištění pohledávky či závazku smluvní pokutou 

je uvedena v ObčZ. Zákon však neobsahuje žádnou konkrétní částku, která by stanovila 

maximální výši pokuty. Výše pokuty je zcela závislá na dohodě smluvních stran a měla 

by být přiměřená významu a hodnotě uzavíraného obchodu (5, 7). 

Smluvní pokuta má nejčastěji peněžitou podobu, avšak strany se mohou dohodnout i na 

podobě nepeněžité. Je možné si dohodnou, že trestem za prodlení, či nedostatečnou 

kvalitu dodaného zboží, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu, místo peněz, další 

zboží (4). 

1.10.4 Ručení 

Ručením vzniká zajišťovací vztah, který nevzniká mezi věřitelem a dlužníkem, ale mezi 

věřitelem a třetí osobou, která se za dlužníka zaručila. Ručením je zabezpečená 

pohledávka věřitele, který může uspokojení pohledávky dostát z majetku ručitele, čímž 

se snižuje riziko věřitele, že by jeho pohledávka nebyla uhrazena. Za jednu pohledávku 

se může zaručit i více ručitelů, kdežto jeden ručitel může ručit za celou pohledávku nebo 

pouze její část (2). 
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1.10.5 Bankovní záruka 

Bankovní záruka je nástroj zajištění pohledávek či závazků, který je poskytovaný 

komerčními bankami a je považována za nejrychlejší a zároveň nejúčinnější prostředek, 

kterým může věřitel zajistit uspokojení své pohledávky. Riziko, že dlužník nezaplatí, se 

přenese na záruční banku, která si musí sama, v případě dlužníkova nezaplacení, zajistit 

jeho plnění (3, 5).  

Tento druh zajišťovacího prostředku je upraven v § 2029 odst. 1 ObčZ a jeho definice zní 

následovně: „Finanční záruka vzniká prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí 

věřitele podle záruční listiny do výše určité peněžní částky, nesplní-li dlužník věřiteli 

určitý dluh, anebo splní-li se jiné podmínky určené v záruční listině. Je-li výstavcem 

banka, zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, jedná se o bankovní záruku.“ 

(7). 

Příkaz k vystavení bankovní záruky dává osoba, jejíž závazek má být bankou zajištěn (2). 

1.10.6 Směnka 

V případě směnky se jedná o jeden z nejspolehlivějších zajišťovacích prostředků 

pohledávek. Jedná se o převoditelný cenný papír, ze kterého vyplývá bezpodmínečný 

dlužnický závazek, který má svou stanovenou formu a jeho podrobná úprava, pravidla o 

jeho použití a vymáhání směnečných práv je provedena v zákoně č. 191/1950 Sb., 

směnečný a šekový (2, 14). 

Směnka poskytuje majiteli právo požadovat v pevně stanovenou dobu zaplacení peněžní 

částky, která je uvedena na směnce. Pokud kupující neuhradí své závazky včas, pak 

dochází ke zrychlenému soudnímu jednání, kdy není důležitá příčina vzniku závazku (3). 

Směnka se vyskytuje v podobě směnky vlastní a směnky cizí, podle toho, kdo ji 

vystavuje. Směnka vlastní představuje příslib výstavce směnky, tedy dlužníka, že v den 

splatnosti uhradí peněžní částku osobě, která je na směnce uvedena. Směnka cizí 

představuje příkaz výstavce směnky směnečnému dlužníkovi, aby zaplatil, ve stanovený 

den, částku, která je uvedena na směnce jemu samotnému (3). 
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1.10.7 Dokumentární akreditiv 

Dokumentární akreditiv se používá především při obchodování se zahraničím. Jedná se o 

písemný závazek banky, na základě žádosti kupujícího – odběratele, že poskytne třetí 

osobě určité plnění, pokud tato osoba splní do určité doby stanovené podmínky. Veškeré 

podmínky akreditivu musí být ujednány v kupní smlouvě mezi jednotlivými stranami. 

Pokud vývozce předloží stanovené dokumenty v termínu, ujednaný ve smlouvě, pak je 

banka povinna zaplatit vývozci částku, stanovenou v akreditivu. Tento způsob zajištění 

poskytuje banka pouze vysoce bonitním zákazníkům a před uzavřením smlouvy přísně 

prověřuje jejich bonitu. Výhodou akreditivu je, že příjemci akreditivu (dodavateli) vzniká 

pohledávka za bankou, ne pohledávka za příkazcem (odběratelem) (2, 3). 

Dokumentární akreditiv se vyskytuje ve formě odvolatelné, která se v případě seriózních 

obchodních partnerů nevyskytuje, a ve formě neodvolatelné. V případě odvolatelného 

akreditivu může jedna strana změnit podmínky kterýmkoli z účastníků kontraktu. 

V případě neodvolatelného akreditivu je možné podmínky upravovat pouze, pokud 

všichni účastníci kupní smlouvy souhlasí (3). 

1.10.8 Dokumentární inkaso 

Dokumentární inkaso je zajišťovací prostředek, který je, jako dokumentární akreditiv, 

využíván převážně v zahraničním obchodě. Základem dokumentárního inkasa je žádost 

vývozce inkasovat, prostřednictvím banky, od dovozce protihodnotu za dodané zboží, po 

předložení dokumentů, které byly stanoveny v kupní smlouvě. Důležitou podmínkou, 

tohoto zajišťovacího prostředku, je stanovení platebních podmínek, a po jejich splnění 

může banka dovozce vydat dokumenty kupujícímu. Jinými slovy, prodávající musí mít 

jistotu, že kupující nepřevezme zboží dřív, než mu bude zaplaceno (3). 

1.10.9 Smluvní záloha 

Smluvní záloha je často využívaným zajišťovacím prostředkem, kterým lze účinně zajistit 

splnění peněžitého závazku. Poskytnutí a výše zálohy nevyplývá z žádného právního 

předpisu, závisí tedy na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem. Prostřednictvím 

smluvní zálohy si strany mohou určit, zda bude zaplacena pouze část nebo i celá hodnota 

předem sjednané ceny za dodávku zboží (5). 
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§ 20a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZoDPH“) 

ukládá plátci povinnost ke dni přijetí zálohy odvést daň z přijaté částky. Definuje tedy 

přijetí zálohy takto: „Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká 

povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, není-li zdanitelné 

plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.“ (15).  

1.11 Zlepšení inkasa pohledávek 

Poskytování obchodních úvěrů je také spojeno s dodatečnými náklady na náhradní 

financování. Společnosti, po dobu čekání na úhradu své pohledávky, musí použít 

k financování veškeré činnosti, které jsou z vlastních nebo z cizích zdrojů financování. 

To vede podniky k hledání jiných forem refinancování, kterými jsou faktoring a forfaiting 

(3). 

1.11.1 Faktoring 

Faktoring představuje službu, která je poskytována faktoringovými společnostmi svým 

klientům v souvislosti s postoupení nebo se správou pohledávek. Jedná se tedy o způsob 

úvěrování, který je využíván především malými a středními podniky (16). 

Faktoring spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek před dobou splatnosti. 

Faktoringové společnosti odkupují ty pohledávky, které nejsou zajištěny žádným ze 

zajišťovacích instrumentů. Smlouva, která je uzavírána faktoringovou společností, je 

písemná a uzavírá se na určité časové období. Společnosti odkoupí od klienta veškeré 

pohledávky, které splňují požadavky stanovené ve faktoringové smlouvě (2). 

Faktoring se vyskytuje ve dvou základních formách: 

• Bezregresní faktoring – faktor přebírá riziko nezaplacení pohledávky (3). 

• Regresní faktoring – faktoringová společnost si vyhrazuje právo na „vrácení“ 

postoupené pohledávky původnímu majiteli, pokud kupující dlužnou sumu 

neuhradí v době splatnosti pohledávky a zároveň si vyhrazuje právo zpětného 

převodu pohledávky prodávajícímu, pokud nebude pohledávka uhrazena (3). 
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                                         Obchodní kontrakt 
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1. Faktoringová smlouva 

2. Dodávka zboží 

3. Postoupení pohledávky 

4. Předfinancování pohledávky 

5. Platba pohledávky 

6. Vyrovnání pohledávky 

Obrázek č. 2: Princip tuzemského faktoringu  

                  [Zdroj: Upraveno dle (3)] 

Faktoring dává svým klientům k dispozici peněžní prostředky, které využívají ke své 

další činnosti, a tím nemusí mít vázané finanční prostředky v pohledávkách. Faktoring se 

pro tyto společnosti stává alternativním zdrojem financování (2). 

1.11.2 Forfaiting 

Forfaitingové společnosti, podobně jako faktoringové společnosti, odkupují pohledávky 

od svých klientů. Od faktoringu se odlišují tím, že odkupují pohledávky, které mají dobu 

splatnosti minimálně 90 dní a odkupy jsou prováděny i s několikaletou splatností. 

Pohledávky, které jsou forfaitingovou společností odkoupeny, musí být nějakým 

způsobem jištěny (2). 

Odběratel Dodavatel 

Faktoringová 

společnost 
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Pokud odběratel forfaitingové společností nezaplatí, pak tato společnost může vymáhat 

plnění na těch osobách, které se za kontrakt některým ze zajišťovacích instrumentů 

zaručily (3). 

Forfaiting je používán především v zahraničním obchodě a je proto považován za jednu 

z možností podpory vývozu do zahraničí (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Závazek, že pohledávky budou odkoupeny exportérem 

2. Obchodní kontrakt 

3. Dodávka zboží 

4. Garance ze strany banky 

5. Předání dokumentů 

6. Dodání dokumentů 

7. Platba diskontem 

8. Prezentace dokumentů pro platbu 

9. Splatí v době splatnosti 

10. Platba Forfaitérovi 

Obrázek č. 3: Princip forfaitingu  

        [Zdroj: Upraveno dle (3)] 

1.12 Vymáhání pohledávek 

Pokud odběratel nezaplatí za své závazky včas, pak je nutné přistoupit k vymáhání 

pohledávek buď vlastními pracovníky nebo za pomocí externích společností, které se na 
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vymáhání nedobytných pohledávek specializují. Zkušenosti s vymáháním těchto 

pohledávek ukazují, že společnost je schopna účinně dosáhnout vymožení pohledávky 

přibližně do tří měsíců, pokud není společnost úspěšná a mimosoudní vymožení 

pohledávky je neúčinné, musí nastoupit jiná řešení např. soudní cestou (3). 

Pro obchodní korporace, které mají velké množství dlužníků a velký počet pohledávek, 

je interní vymáhání velice drahým a časově náročným způsobem. Společnost musí 

vynaložit vysoké náklady, které spočívají v zaměstnání specialistů, kteří musí být 

neustále vzděláváni, a zároveň je čím dál obtížnější získávat informace o ekonomické 

situaci dlužníků (3). 

Při externím vymáhání pohledávek prodávající využívají služby inkasních společností, 

které se na vymáhání pohledávek specializují, zaměstnávají odborníky v daném oboru a 

disponují informacemi o ekonomické situaci podnikatelských subjektů. Efektivnost 

externího vymáhání je v určité fázi vyšší. Určitou nevýhodou externího vymáhání je 

slabší komunikace mezi zákazníkem a externí firmou (3). 

Metody, které se využívají pro vymáhání pohledávek po splatnosti, se mohou lišit podle 

toho, jaké důvody vedou zákazníky k nezaplacení. Někteří zákazníci chtějí zaplatit, ale 

nemají dostatečné množství kapitálu pro financování své společnosti nebo se dostali do 

platební neschopnosti. Pokud je dlužník ochoten dobrovolně plnit své závazky, ale jeho 

finanční situace mu to neumožňuje, je možné se dohodnout na plnění ve splátkách. 

Vyskytují se však odběratelé, kteří své závazky platit nechtějí z vlastního rozhodnutí, 

jelikož dávají přednost financování jiných, či soukromých činností (17). 

Způsoby vymáhání pohledávek po splatnosti závisí na možnostech obchodní korporace 

v rámci vymáhání. Před podáním žaloby k soudu, se společnost snaží nejprve o 

mimosoudní vymáhání. Mezi základní mimosoudní způsoby vymáhání nedobytných 

pohledávek patří:  

• telefonický kontakt, 

• písemné upomínky, 

• vymáhací agentury (17). 
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Pokud jsou mimosoudní metody neúčinné, je nutné vymáhat pohledávky po splatnosti 

soudními způsoby. Mezi soudní způsoby vymáhání pohledávek patří: 

• soudní řízení, 

• exekuce, 

• konkurz (17). 

1.12.1 Telefonický kontakt 

Jedná se o způsob vymáhání, který je rychlý a poměrně nenákladný. Telefonický kontakt 

má smysl ve fázích začátků, kdy se může nedopatřením, či chybou zodpovědné osoby, 

stát, že bylo na úhradu pohledávky zapomenuto. Telefonický kontakt je tedy používán i 

jako prostředek kontroly a upozornění o neuhrazené pohledávce před dobou splatnosti 

(17). 

1.12.2 Písemné upomínky 

Tímto způsobem vymáhání pohledávek se věřitel snaží, aby dlužník zaplatil a očekává, 

že v případě opakovaných upomínek svou povinnost splní. Písemné upomínky mají 

charakter dokumentu před začátkem soudního vymáhání. Písemné upomínky jsou ve 

většině případů efektivní a vedou k úhradě závazku. Poslední upomínka bývá zaslána 

doporučenou poštou, těsně před předáním nedobytné pohledávky, k soudnímu vymáhání 

(17). 

1.12.3 Vymáhací agentury 

Vymáhací (inkasní) agentury jsou specializované společnosti, které zajišťují vymožení 

pohledávky mimosoudní cestou. Výhoda těchto agentur spočívá v rychlosti a 

zkušenostech s vymáháním pohledávek po splatnosti, jelikož zaměstnávají pracovníky, 

kteří se daným oborem zabývají, a kteří jsou neustále vzděláváni (17). 

1.12.4 Vymáhání soudní cestou 

V případě, že pokus o mimosoudní vymáhání pohledávek není úspěšný, má věřitel právo 

obrátit se se svým nárokem na příslušný soud. Věřitel je oprávněn požádat soud o vydání 

rozhodnutí ve zkráceném řízení ve formě platebního rozkazu. Zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, umožňuje soudu vydat platební rozkaz nejpozději do 10 pracovních 

dnů, pokud jsou pro vydání platebního rozkazu splněny zákonem ustanovené podmínky 
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a je zaplacen soudní poplatek. Způsob soudního vymáhání, prostřednictvím platebního 

rozkazu, je vzhledem k času kratší, něž běžné soudní řízení, jelikož není nutné 

vyslechnout účastníky řízení. Nevýhodou platebního rozkazu je, že musí být odpůrci 

doručen do vlastních rukou, jiný způsob doručení je vyloučen (5, 18). 

Soud, v platebním rozkazu, uloží žalovanému, aby ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení 

uhradil žalobci nezaplacenou pohledávku společně s náklady, které žalobce vynaložil na 

soudní řízení, nebo aby v téže stanovené lhůtě podal odpor. Pokud žalovaný nepodá 

odpor, nebo je odpor podán pozdě, pak se platební rozkaz stává pravomocným. Pokud 

není platební rozkaz splněn dobrovolně, může soud nařídit exekuci. Pokud nebylo možné 

platební rozkaz doručit, pak je zrušen a začíná obvyklé soudní řízení (5). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V další částí bakalářské práce je zpracována část analytická, která se zaměřuje na analýzu 

současného stavu a je rozdělena do třech částí. První část je zaměřena na charakteristiku 

vybrané obchodní korporace, kde jsou uvedeny základní informace o firmě, které se týkají 

historie, velikostního zařazení společnosti dle EU, stavu majetku firmy a organizační 

struktury. 

Druhá část této kapitoly je zaměřena na zjištění současného stavu společnosti 

prostřednictvím metod finanční analýzy, aby bylo možné podat návrhy na řešení 

problémů v oblasti řízení pohledávek ve společnosti. Tato část se tedy věnuje výpočtu 

ukazatelů za tři uplynulá účetní období, konkrétně se jedná o rok 2015, 2016 a 2017. 

Poslední část této kapitoly se zabývá analýzou pohledávek společnosti, převážně těch po 

lhůtě splatnosti. Tato část je zaměřena na systém řízení pohledávek obchodní korporace 

a také, jakým způsobem společnost realizuje správu a vymáhání neuhrazených 

pohledávek. 

2.1 Základní informace o společnosti 

Společnost, která je zvolena pro zpracování bakalářské práce, vystupuje pod obchodním 

jménem VPS engineering a. s. a je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové. 

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou z 11. 1. 1992. Právní formou se jedná 

o akciovou společnost, je tedy kapitálovou společností, jejíž základní kapitál je tvořen 

akciemi o určité jmenovité hodnotě. Konkrétně se jedná o 100 ks akcií na jméno v listinné 

podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč (19). 

Nejvyšším orgánem této společnosti je valná hromada, která rozhoduje o nejdůležitějších 

záležitostech ve společnosti a zároveň volí další orgány, jako je představenstvo a dozorčí 

rada. Představenstvo korporace je statutárním orgánem, který má v této společnosti dva 

členy. V čele představenstva je předseda, jediný akcionář s podílem 100 %, a zároveň 

ředitel společnosti pan Ing. Jiří Hladík, který tuto funkci začal vykonávat k 16. 11. 2017. 

Místopředsedkyní představenstva se stala paní Dagmar Pavlová. Úkolem tohoto 

statutárního orgánu je řídit společnost a zabezpečovat jeho chod. V roce 2018 bylo valnou 

hromadou rozhodnuto o odvolání původního člena dozorčí rady a novým dozorčím 

členem rady byl zvolen pan Ing. Ivan Lelák (19). 
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2.1.1 Historie VPS engineering a. s. 

Historie firmy sahá do roku 1951, kdy byla Ministerstvem zemědělství a potravinářského 

průmyslu založena společnost SPP neboli Strojírny Potravinářského Průmyslu. Tato 

společnost zajišťovala výrobu, opravy a servis zařízení pro masný a mlékárenský 

průmysl. V roce 1972 byla společnost přejmenována a vystupovala pod názvem 

STROJOBAL a rozšířila svou působnost o výrobu myček. Poslední změna názvu 

společnosti proběhla až v roce 1991, kdy podnik přijal název VPS, tedy Výroba 

Potravinářských Strojů. O dva roky později, v roce 1993, byl podnik přetransformován 

na akciovou společnost a rozšířil své aktivity o výrobu a dodávky malých pivovarů a 

lihovarů (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Historie společnosti VPS engineering a. s.  

      [Zdroj: (20)] 

2.1.2 Velikostní zařazení společnosti 

Podle § 1b odst. 2 ZoU společnost patří mezi malé účetní jednotky - kritériem pro toto 

zařazení jsou aktiva, roční úhrn čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců. Společnost 

za rok 2017 překročila hraniční hodnoty malé účetní jednotky. Došlo k výraznému 

navýšení hodnoty celkových aktiv a zároveň i k navýšení hodnoty čistého obratu za účetní 

období. Pokud společnost tyto hraniční hodnoty překročí i v roce 2018, dojde ke změně 

kategorizace účetní jednotky a podnikatelský subjekt se zařadí mezi střední účetní 

jednotky. Dle ZoU dochází ke změně kategorie, pokud jsou tyto hraniční hodnoty 

překročeny ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích (6). 
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§ 1b odst. 2 ZoU definuje malé účetní jednotky následovně: „Malou účetní jednotkou je 

ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 

z uvedených hraničních hodnot:  

a.) aktiva celkem 100 mil. Kč, 

b.) roční úhrn čistého obratu 200 mil. Kč, 

c.) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.“ (6). 

Jelikož se jedná o akciovou společnost, podléhá povinnému auditu. Její povinností je 

sestavit všechny účetní výkazy a připravit výroční zprávu. Povinnost mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem vychází z § 20 odst. 1 písm. c) ZoU, kdy tuto povinnost mají malé 

účetní jednotky, které jsou akciovými společnostmi a k rozvahovému dni účetního 

období, za které je účetní závěrka sestavována, a za bezprostředně předcházející účetní 

období překročily nebo dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot: 

1. „aktiva celkem 40 000 000 Kč, 

2. roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč, 

3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.“ (6). 

2.1.3 Předmět podnikání 

Společnost se v rámci hlavních aktivit zaměřuje na tyto činnosti:  

• konstrukce a vývoj potravinářských strojů,  

• projekční a inženýrská činnost, 

• zaškolení obsluhy strojů, zařízení a technologických celků, 

• výroba potravinářských strojů pro mlékárny, jogurtárny a sýrárny, 

• dodávky kompletních technologických souborů, 

• montáže zařízení a jejich uvádění do provozu, 

• opravy a servis (20). 

2.1.4 Certifikace VPS engineering a. s. 

V roce 2005 firma splnila veškeré podmínky systému řízení jakosti ISO 9000:2000 a 

zároveň získala certifikaci německé firmy TUV NORD, kterou každoročně potvrzuje. 

Smyslem této certifikace je pomoci společnosti k naplnění legislativních i normativních 

předpisů pro zajištění bezpečnosti a kvality materiálů, produktů i služeb (20). 
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2.1.5 Organizační struktura 

Z níže zobrazené organizační struktury lze říci, že veškeré úseky, ať se jedná o obchodní 

či ekonomický úsek, projekci, konstrukci nebo útvar logistiky, se zodpovídají samotnému 

výkonnému řediteli společnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 5: Schéma organizační struktury společnosti  

[Zdroj: Vlastní zpracování dle (20)]  

Součástí organizační struktury je konstrukční oddělení, které se zabývá detailním 

zpracováním výrobní dokumentace a její přípravou. Součástí dokumentace jsou i 3D 

modely. Konstrukční oddělení zajišťuje i průběžnou kontrolu výroby a výstupní 

technickou dokumentaci (20). 

Další neméně důležitou součástí je projekce, jejíž tým projektantů vypracovává analýzu 

potřeb pro zákazníka a na základě této analýzy navrhuje konkrétní projektová řešení. 

Součástí každého projektu je například technologické schéma, návrh rozmístění zařízení, 

3D návrhy či podklady pro stavební projekt (20). 

Tým projektantů a programátorů zároveň navrhuje systémy automatizace pro jednotlivá 

zařízení i pro technologické linky. Zajišťuje veškeré činnosti od zpracování elektro-

dokumentace včetně návrhu a dodávky rozvaděčů, vytvoření komplexních řídicích 

systémů až po uvedení zařízení do provozu a zaškolení zákazníka (20). 
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2.1.6 Stav majetku společnosti VPS engineering a. s. 

Majetek společnosti tvoří z části dlouhodobý hmotný majetek. Pozemky, stavby, hmotné 

movité věci a jejich soubory tvoří největší část dlouhodobého hmotného majetku. 

Oběžná aktiva subjektu tvoří značnou část majetku. Zastoupení v oběžných aktivech 

mají, vzhledem ke svému předmětu podnikání, z velké části zásoby a krátkodobé 

pohledávky z obchodních vztahů. Dlouhodobými pohledávkami společnost nedisponuje. 

Největší část oběžných aktiv tvoří peněžní prostředky, konkrétně peněžní prostředky na 

účtech.  

Tabulka č. 4: Aktiva obchodní korporace za sledovaná účetní období  

Položky (v tis. Kč) 

 
2015 2016 2017 

Aktiva celkem 75 261 82 950  138 583 

Dlouhodobý majetek 10 188 6 410 7 294 

- Dlouhodobý nehmotný majetek 127 137 139 

- Dlouhodobý hmotný majetek 10 061 6 273 7 155 

Oběžná aktiva 63 643 75 882 130 801 

- Zásoby 23 997 22 535 40 697 

- Pohledávky 16 763 19 755 37 689 

- Peněžní prostředky 22 883 33 592 52 145 

Časové rozlišení aktiv 1 430 658 488 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti] 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že ve všech sledovaných obdobích značnou část 

celkových aktiv tvoří právě oběžná aktiva, proto tedy můžeme říci, že se jedná o 

kapitálově lehkou společnost. 

Pohledávky, za výše uvedená účetní období, tvoří pouze krátkodobé pohledávky, a to 

pohledávky z obchodních vztahů a pohledávky ostatní, jejichž největší část tvoří daňové 

pohledávky vůči státu. Společnost ve sledovaných účetních obdobích nepřišla do styku 

s dlouhodobými pohledávkami. 
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Tabulka č. 5: Pasiva obchodní korporace za sledovaná účetní období 

Položky (v tis. Kč) 

 
2015 2016 2017 

Pasiva celkem 75 261 82 950 138 583 

Vlastní kapitál 35 159 30 669 53 863 

- Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 

- Fondy ze zisku 400 400 400 

- Výsledek hospodaření 32 759 28 269 51 463 

Cizí zdroje 39 641 52 100 84 369 

- Rezervy 0 0 758 

- Závazky 39 641 52 100 83 611 

Časové rozlišení aktiv 461 181 351 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti] 

Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny, dle účetních výkazů společnosti, jednotlivé 

položky pasiv ve sledovaném období. Pasiva společnosti jsou tvořena převážně cizími 

zdroji, jejichž významnou složkou jsou krátkodobé závazky obchodní korporace a jedná 

se převážně o závazky z obchodních vztahů. 

Při pohledu na výsledek hospodaření za účetní období dochází k pozitivnímu trendu. 

V roce 2017 došlo k rapidnímu nárůstu výsledku hospodaření oproti minulým účetním 

obdobím, a to z toho důvodu, že společnost v tomto roce realizovala výrobu, která 

přinesla společnosti vysoké tržby. 

2.2 Finanční analýza společnosti VPS engineering a. s. 

Ke zjištění skutečného stavu společnosti jsou využity metody finanční analýzy, jejíž 

smyslem je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o fungování podniku. Cílem této 

analýzy je zjistit, a komplexně vyhodnotit, finanční situaci podniku za sledovaná období. 

Výpočtem se jsou odhaleny jeho slabé stránky, které by se do budoucna mohly pro podnik 

stát hrozbou, ale samozřejmě odhalit i stránky silnější, které by mohla firma v budoucnu 

využít ve svůj prospěch. V této části jsou zobrazeny nedostatky v oblasti pohledávek 
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obchodní korporace a k odhalení těchto nedostatků jsou využity výpočty převážně 

poměrových ukazatelů. Údaje, se kterými je nakládáno v této části bakalářské práce, jsou 

získány z veřejně dostupných zdrojů. Jedná se o účetní výkazy společnosti, konkrétně o 

rozvahu firmy a výkaz zisku a ztrát a za rok 2015, 2016 a 2017. Zmíněné výkazy jsou 

zobrazeny v příloze bakalářské práce. 

Na základě výsledků jsou, v další kapitole, podány návrhy na řešení v oblasti řízení 

pohledávek, které by společnost v budoucnu mohla využít. 

2.2.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky, 

kterými pokryje včas své splatné závazky. Tyto ukazatele pracují s jednotlivými 

položkami oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Nejvíce likvidní jsou peněžní 

prostředky a nejméně likvidní jsou zásoby (2). 

Pro výpočet ukazatelů likvidity je zvolen, kromě okamžité a pohotové likvidity, i výpočet 

běžné likvidity, kdy jsou v čitateli vzorce započteny i zásoby. Největší část zásob ve 

společnosti tvoří nedokončená výroba a polotovary. Vzorec pro výpočet jednotlivých 

ukazatelů likvidity je uveden v teoretické části práce. Jednotlivé položky nezbytné pro 

výpočet těchto ukazatelů jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 6: Výpočet likvidity za sledovaná účetní období 

Položky potřebné pro výpočet ukazatele likvidity (v tis. Kč) 

 
2015 2016 2017 

Oběžná aktiva 63 643 75 882 130 801 

- Zásoby 23 997 22 535 40 697 

- Krátkodobé pohledávky 16 763 19 755 37 689 

- Peněžní prostředky 22 883 33 592 52 415 

Krátkodobé závazky 39 641 52 100 83 611 

Okamžitá likvidita 0,58 0,65 0,63 

Pohotová likvidita 1,00 1,02 1,08 

Běžná likvidita 1,61 1,46 1,56 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

 



39 

 

 

Graf č. 1: Výpočet ukazatelů likvidity za sledovaná období  

                            [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Okamžitá likvidita 

Nejnižších hodnot dosahovala společnost v roce 2015 a to 0,58. Je to z důvodu vyššího 

jmenovatele, což jsou krátkodobé závazky, kdy v tomto roce byly z velké části přijaty 

krátkodobé zálohy od odběratelů. Rok 2016 dosahuje nejvyšších hodnot 0,65, protože 

došlo k viditelnému zvýšení peněžních prostředků o 10,7 mil. Kč oproti roku 2015. 

Okamžitá likvidita v roce 2017 dosahuje hodnoty 0,63. 

Pohotová likvidita 

Co se týče pohotové likvidity, rok 2015, 2016 i 2017 dosahuje podobných hodnot. Je to 

z toho důvodu, že každým rokem s růstem oběžných aktiv roste i hodnota krátkodobých 

závazků, což zvyšuje jak čitatele, tak jmenovatele. To že jsou výsledky tak příznivé, 

svědčí o tom, že měla společnost dostatek peněžních prostředků na krytí svých 

krátkodobých závazků, bez toho, aby musela prodat své zásoby. 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita je také označována jako likvidita třetího stupně. Jelikož jsou v čitateli ve 

vzorci běžné likvidity započítány i zásoby, jejichž největší část tvoří nedokončená výroba 

a polotovary, je dosahováno vyšších hodnot. Rok 2015 dosahoval nejvyšších hodnot, a to 

z toho důvodu, že jsou oběžná aktiva právě kvůli vyšším zásobám, mnohem vyšší, než 
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jsou krátkodobé závazky. Naopak v roce 2016 dosahovaly hodnoty běžné likvidity 1,46, 

což je nejnižší hodnota za všechna sledovaná období. V tomto roce došlo k navýšení jak 

oběžných aktiv, tak i krátkodobých závazků. 

2.2.2 Ukazatele aktivity 

Tato část je zaměřena na výpočet vybraných ukazatelů aktivity. Konkrétně se jedná o 

dobu obratu krátkodobých pohledávek. Aby bylo možné interpretovat jednotlivé 

výsledky za sledovaná období, je vypočítána i doba obratu krátkodobých závazků, která 

slouží pro porovnání. Pomocí těchto ukazatelů je zjištěno, zda podnik efektivně využívá 

vložené prostředky. Pro výpočet jednotlivých ukazatelů jsou využity údaje zobrazené 

v tabulce. 

Tabulka č. 7: Výpočet ukazatelů aktivity za sledovaná období 

Položky potřebné pro výpočet ukazatele aktivity (v tis. Kč) 

 
2015 2016 2017 

Krátkodobé pohledávky  16 763 19 755 37 689 

- Krátkodobé pohledávky z OV 16 173 8 158 33 281 

Krátkodobé závazky 39 641 52 100 83 611 

- Krátkodobé závazky z OV 4 794 16 136 38 260 

Tržby celkem 179 141 182 900 374 317 

- Tržby z prodeje výrobků a služeb 179 141 182 900 374 317 

Doba obratu pohledávek (dny) 32,50 16,05 32,01 

Doba obratu závazků (dny) 9,63 31,76 36,80 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

Z tabulky je viditelné, že tržby v roce 2017 výrazně vzrostly. Je to z toho důvodu, že 

společnost byla v roce 2015 zvolena ve výběrových řízeních tří světově známých 

obchodních korporací a v roce 2017 byla zahájena výroba. Zakázky od těchto firem 

přinesly společnosti vysoké tržby a zisk byl navýšen o více jak polovinu. 
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Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel se vypočítá jako poměr pohledávek z obchodní činnosti k denním tržbám. 

Je všeobecně známo, že čím kratší je doba obratu pohledávek, tím dřív má společnost 

k dispozici peněžní prostředky vázané v pohledávkách a může s nimi naložit vhodnějším 

způsobem (2). 

Sledovaná společnost inkasuje v roce 2016 pohledávky do šestnácti dnů. Tato hodnota je 

tak nízká z toho důvodu, že došlo k výraznému poklesu krátkodobých pohledávek 

z obchodních vztahů, tržby se pohybují ve stejných částkách jako v roce 2015. V letech 

2015 a 2017 jsou hodnoty doby obratu pohledávek vyšší a pohledávky jsou inkasovány 

během 32 dnů. 

Doba obratu závazků 

Průměrná doba odkladu plateb udává, jaká je platební morálka tohoto podniku 

k dodavatelům (2). 

Doba obratu závazků je nejvyšší v roce 2017, jejíž hodnota je 37 dnů. V roce 2015 

dosahuje ukazatel velmi nízkých hodnot oproti době obratu pohledávek, což znamená, že 

závazky byly uhrazeny během několika dnů, bez toho, aby podnik dostal zaplaceno za 

své pohledávky. Podnik tedy drží peníze ve svých pohledávkách, které by mohl použít na 

úhradu svých závazků. Naopak v roce 2016 jsou obchodní pohledávky zaplaceny 

mnohem dříve než závazky společnosti. 
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Graf č. 2: Výpočet ukazatelů aktivity za sledovaná období 

                             [Zdroj: Vlastní zpracování] 

2.2.3 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál má významný vliv na platební schopnosti podniku. Výsledek 

výpočtu vyjadřuje část oběžných aktiv, která je financována dlouhodobým kapitálem. 

Tabulka č. 8: Výpočet čistého pracovního kapitálu za sledovaná období  

Položky potřebné pro výpočet ČPK (v tis. Kč) 

 2015 2016 2017 

Součet položek oběžných aktiv 63 643 75 882 130 801 

- Zásoby 23 997 22 535 40 697 

- Krátkodobé pohledávky 16 763 19 755 37 689 

- Peněžní prostředky 22 883 33 592 52 415 

Součet položek cizích zdrojů 39 641 52 100 83 611 

- Krátkodobé přijaté zálohy 15 151 3 076 33 046 

- Krátkodobé závazky z OV 4 794 16 136 38 260 

- Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 11 420 17 320 220 

- Závazky ostatní 8 276 15 568 12 085 

Čistý pracovní kapitál 24 002 23 782 47 190 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 
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ČPK ve všech letech dosahuje kladných hodnot, to znamená, že krátkodobé závazky jsou 

nižší než oběžná aktiva, které slouží pro splácení těchto zmíněných dluhů. 

Hodnoty ČPK se mezi lety 2015/2016 téměř neliší, ale v roce 2017 došlo k výraznému 

navýšení hodnot o téměř 23,4 mil. Kč oproti roku 2016. Tato změna nastala z důvodu 

přírůstku oběžných aktiv. Z tabulky je zřejmé, že větším množstvím zakázek a výroby 

došlo v roce 2017 k navýšení zásob, které jsou nezbytné pro výrobu. 

2.3 Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

V této podkapitole je analyzován stav celkových pohledávek, který tvoří pohledávky jak 

ve lhůtě splatnosti, tak i pohledávky, které jsou již po splatnosti. Tyto informace byly 

získány na základě výroční zprávy, jejíž součástí jsou již zmíněné výkazy společnosti.  

Následně jsou v této podkapitole nastíněny způsoby, kterými společnost zajišťuje své 

pohledávky a způsob, který firma využívá pro vymáhání neuhrazených pohledávek. 

Pohledávky ve vybrané společnosti se řídí dle vnitropodnikových směrnic, které jsou 

závazné pro všechny zaměstnance, kteří se v podniku nachází. Tyto směrnice jsou 

kontrolovány a spravovány ředitelem společnosti, členem představenstva a zároveň 

jediným akcionářem se 100% podílem.  

2.3.1 Oceňování pohledávek 

Pohledávky společnosti jsou oceňovány při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Pokud se 

ve společnosti vyskytují pohledávky, které jsou pochybné, jejich ocenění se snižuje 

pomocí opravných položek. Tyto pochybné pohledávky jsou oceňovány na základě 

individuálního posouzení jednotlivých dlužníků (19). 

2.3.2 Opravné položky k pohledávkám 

Co se týče opravných položek k pohledávkám po splatnosti, společnost tvoří daňové 

opravné položky, které se řídí dle ZoR, a které zároveň snižují základ daně. Jelikož se 

společnost VPS engineering, a. s. řadí mezi akciové společnosti a má povinnost vést 

účetní závěrku v plném rozsahu, je její povinností účtovat i o účetních opravných 

položkách (10). 

Účetní opravné položky jsou tvořeny dle vnitropodnikové směrnice, která je povinná pro 

všechny zaměstnance firmy. Opravné položky se účtují na vrub nákladů na jejich 
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realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a 

věkové struktury pohledávek (19). 

V roce 2017 byla zrušena opravná položka na odběratele v konkurzním řízení, kdy byl 

ukončen konkurz (19). 

2.3.3 Získávání informací o odběratelích 

Klíčovým faktorem rizika řízení pohledávek pro společnost je především schopnost 

zákazníka zaplatit pohledávku. Společnost se tedy snaží o získání důvěryhodných a pokud 

možno co nejpřesnějších informací o odběratelích. Společnost musí mít jistotu, že o své 

prostředky nepřijde. Než dojde k poskytnutí pohledávky, společnost získává potřebné 

informace prostřednictvím několika úrovní. 

V první úrovni se firma snaží odběratele identifikovat na základě obchodního rejstříku. 

Jedná se především o název firmy, právní strukturu, kdo je vlastníkem společnosti a 

podobně.  

Ve druhé úrovni společnost vyhledává základní informace o velikosti subjektu a jeho 

obratu, o stavu majetku i základním kapitálu. Tyto informace získává z veřejně 

dostupných zdrojů, jako jsou výkazy společnosti. 

Třetí úroveň tvoří podrobnější informace o společnosti, jako je výkonnost, zadluženost či 

platební morálka. Pokud se jedná o zakázku, která společnosti přinese vysoké tržby, pak 

je společnost povinna si ověřit, zda se odběratel nenachází v seznamu dlužníků. 

2.3.4 Kategorizace odběratelů a doba splatnosti pohledávek 

Základním principem, jakým společnost sleduje ziskovost svých odběratelů, je zachycení 

nákladů, které se vztahují ke konkrétním objednávkám. Z toho důvodu společnost VPS 

engineering a. s. dělí své odběratele do třech skupin. 

První kategorií jsou hlavní odběratelé. Jedná se o odběratele, kteří přinášejí společnosti 

největší tržby, jelikož odebírají velký objem zakázek. Těchto zákazníků si společnost cení 

nejvíce a snaží se s nimi udržet dlouhodobou spolupráci. Společnost těmto zákazníkům 

poskytuje takové výhody, které by odběratele odradili od případné změny dodavatele. 

Jednou z výhod je poskytnutí vyšší doby splatnosti faktur. V tomto případě jsou 

pohledávky splatné až do doby 60 dnů.  
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Do druhé kategorie patří ti odběratelé, kteří odebírají menší objem zakázek, ale stále se 

řadí mezi dobře platící zákazníky. Společnost této skupině už neposkytuje takové výhody, 

které by vyvolaly náklady navíc. Od těchto zákazníků jsou vyžadovány zálohy. Doba 

splatnosti faktur je do 30 dnů.  

V poslední kategorii jsou odběratelé, kteří jsou pro společnost méně významní. Tržby, 

které společnost získává od těchto zákazníků, jsou minimální. Doba splatnosti 

pohledávek je nejnižší a platba je vyžadována do 14 dnů od obdržení faktury. Společnost 

většinou od této skupiny odběratelů vyžaduje celou částku předem. 

2.3.5 Analýza pohledávek 

Dle výkazů společnosti lze říci, že pohledávky obchodní korporace tvoří velkou část 

oběžných aktiv. V roce 2015 tvořily celkové pohledávky 26,34 % oběžných aktiv, v roce 

2016 26,03 % oběžných aktiv a v posledním analyzovaném roce je podíl pohledávek na 

oběžných aktivech 28,81 %. Jedná se o více jak čtvrtinu oběžných aktiv, ve kterých je 

vázáno velké množství peněžních prostředků, proto je důležité, aby byly tyto pohledávky 

pod kontrolou a byla zajištěna jejich včasná úhrada. Společnost vlastní pouze pohledávky 

krátkodobé s dobou splatnosti do jednoho roku. 

Tabulka č. 9: Přehled pohledávek obchodní korporace 

Přehled pohledávek obchodní korporace (v tis. Kč) 

 2015 2016 2017 

Oběžná aktiva k 31.12. 63 643 75 882 130 801 

Celkové pohledávky společnosti k 31.12. 16 763 19 755 37 689 

- Pohledávky z obchodních vztahů 16 173 8 158 33 281 

- Pohledávky daňové 380 11 438 3 759 

- Krátkodobé poskytnuté zálohy 210 159 242 

- Jiné pohledávky 0 0 407 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti] 

Dle výpočtu, v roce 2015 a 2017, tvoří pohledávky z obchodních vztahů největší část 

celkových pohledávek, kterými společnost disponuje. Rok 2015 představuje až 96,5 % 

pohledávek z OV, dále 2,27 % pohledávek daňových a 1,25 % krátkodobých 

poskytnutých záloh z celkových pohledávek společnosti, rok 2016 představuje nižší část 
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pohledávek z OV a to 41,3 %, v tomto roce je větší část pohledávek vůči státu (57,9 %) 

a 0,8 % poskytnutých záloh. Poslední hodnocený rok obsahuje až 88,3 % pohledávek 

z OV, 9,97 % daňových pohledávek a 0,64 % krátkodobých poskytnutých záloh 

z celkových pohledávek společnosti. 

Tabulka č. 10: Přehled pohledávek ve lhůtě/po lhůtě splatnosti 

Suma pohledávek (v tis. Kč) 

 2015 2016 2017 

Krátkodobé pohledávky k 31.12. 16 173 8 158 33 281 

Pohledávky ve lhůtě splatnosti 7 611 3 535 15 016 

Pohledávky po lhůtě splatnosti 8 562 4 623 18 265 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti] 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že společnost z celkových pohledávek disponuje 

především pohledávkami po lhůtě splatnosti. Následující část je podrobněji zaměřena na 

jednotlivé pohledávky po splatnosti vzhledem k jejich časovému meškání. 

V roce 2015 tvořily neuhrazené pohledávky téměř 53 %. V následujících letech 

nedocházelo k výraznému zlepšení, ba naopak, v následujících letech se tyto pohledávky 

po splatnosti navyšovaly. Rok 2016 obsahoval 57 % pohledávek po splatnosti 

z celkových pohledávek korporace. V posledním sledovaném roce, vzhledem k 

výraznému navýšení tržeb, které plynuly ze spolupráce s velice významnými odběrateli, 

se jedná o mírné zlepšení na hodnotu 55 %. Vůči těmto neuhrazeným pohledávkám by 

společnost VPS engineering a. s. měla podstoupit určité kroky, které by přiměly dlužníky 

hradit své dluhy včas.  
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2.3.6 Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti 

Tabulka č. 11: Přehled pohledávek po splatnosti  

Doba zpoždění Suma pohledávek (v tis. Kč) 

 2015 2016 2017 

Do 90 dnů 5 258 1 664 16 099 

91-180 dnů 605 0 890 

181-360 dnů 1 468 1 653 109 

Nad 360 dnů 1 231 1 306 1 167 

Celkem pohledávky po splatnosti 8 562 4 623 18 265 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti] 

 

Graf č. 3: Pohledávky po splatnosti k 31.12.2015 

[Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti] 

 

Graf č. 4: Pohledávky po splatnosti k 31.12.2016  

[Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti] 
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Graf č. 5: Pohledávky po splatnosti k 31.12.2017  

[Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti] 

Dle podrobnějších informací, získaných z výroční zprávy společnosti, bylo zjištěno, že 

největší část neuhrazených pohledávek společnosti byla ve všech sledovaných obdobích 

do 90 dnů. V roce 2015 dosahují pohledávky po splatnosti do 90 dnů částky 5,3 mil. Kč, 

v přepočtu na procenta se jedná o 61,4 %. V roce 2016 se množství těchto pohledávek 

snížilo. Tento rok nebyl pro společnost tak úspěšný z hlediska objemu tržeb a došlo 

k výraznému snížení krátkodobých pohledávek o téměř polovinu. Hodnota neuhrazených 

pohledávek do 90 dnů, v roce 2016, dosahovala 1,7 mil. Kč, tedy 36 %. V posledním 

sledovaném účetním období se hodnota těchto pohledávek dostala na částku 16,1 mil. Kč, 

v přepočtu se jedná o 88,14 % z celkového počtu neuhrazených pohledávek společnosti. 

Nejmenší množství neuhrazených pohledávek korporace je po splatnosti od 91 - 180 dnů. 

V roce 2015 je hodnota těchto pohledávek pouze 605 tis. Kč, v přepočtu na procenta, se 

jedná o 7,07 %. Rok 2016 nedisponuje žádnými z těchto pohledávek a rok 2017 tvoří 890 

tis. Kč těchto pohledávek (4,87 %). 

V této obchodní korporaci se nachází i pohledávky, které jsou po lhůtě splatnosti více jak 

jeden rok. Jedná se o ty pohledávky, proti kterým byly využity mimosoudní metody 

(popsáno v následující části „Způsob vymáhání pohledávek“), které však nebyly účinné 

a bylo nezbytné přistoupit na podání žaloby a zahájit soudní řízení. 

2.4 Správa a vymáhání pohledávek v obchodní korporaci 

Společnost využívá zajišťovacího prostředku ve formě platby záloh, která je u některých 

odběratelů rozdělena do několika částí. V následující části této práce je proto vhodné 
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navrhnout nové možnosti, které by společnost VPS engineering a. s. mohla využít, aby 

motivovala zákazníka uhradit svůj závazek v předem dohodnutém termínu.  

2.4.1 Zajišťovací prostředky pohledávek 

Společnost zajišťuje své pohledávky uhrazením zálohy, která je pro každého odběratele 

rozdílná vzhledem k rozdělení zákazníků do jednotlivých skupin. Prostřednictvím této 

zálohy bývá placena část, nebo i celá hodnota smluvené ceny za dodávku. Výše této 

zálohy není stanovena žádným předpisem, závisí pouze na dohodě mezi společností a 

jejím zákazníkem.  

Od odběratelů, ze kterých společnosti neplynou vysoké tržby, vyžaduje podnik celou 

hodnotu smluvené ceny za zakázku. U odběratelů, kteří společnosti zajišťují vyšší tržby, 

je možno rozdělit platby do několika částí. První záloha v určité výši, především na nákup 

materiálu, je vyžadována při zadání objednávky, druhá část zálohy je placena v průběhu 

výroby a doplatek za zakázku je požadován po uvedení stroje do provozu. Společnost 

dodává výrobky včetně poskytnutí služeb s nimi spojené, jako je montáž a uvedení do 

provozu. Je ale možné se, se společností VPS engineering a. s., domluvit na montáži 

prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Obchodní korporace je tedy zbavena povinnosti 

uvést stroj do provozu a zajistit jeho fungování. Odběratelé, kteří jsou pro společnost 

velice důležití a řadí se mezi hlavní odběratele, mají zvláštní podmínky, které jsou 

součástí ústní dohody mezi společností a zákazníkem.  

2.4.2 Způsob vymáhání pohledávek 

Pokud zákazník za svoji objednávku nezaplatí v řádném termínu, je nezbytné přistoupit 

k vymáhání pohledávky vlastními zaměstnanci. Společnost VPS engineering a. s. je ve 

velkém množství případů schopna obdržet opožděné platby za své pohledávky přibližně 

do 90 dnů.  

Prvním krokem pro získání platby za svou pohledávku je zaslání upomínky. Tato 

upomínka je zaslána zákazníkovi prostřednictvím e-mailu, či je osobně řešena telefonicky 

7 dní po lhůtě splatnosti faktury. Tento druh upomínky slouží k tomu, aby upozornil 

zákazníka na neuhrazenou pohledávku, která by mohla být způsobena nepozorností.  
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Při neúspěšném pokusu o zaplacení pohledávky následuje zaslání druhé upomínky, která 

je zákazníkovi doručena doporučeně. Tato upomínka je zasílána 14 dní od doručení první 

upomínky.  

Pokud je společnost v situaci, kdy tyto upomínky na neplatícího odběratele nezabraly, 

pak je nezaplacená pohledávka předána právníkovi, který sepíše předžalobní a zároveň 

finální upomínku, pomocí které zákazníka upozorní na poslední možnost, aby svůj dluh 

uhradil, a tak se vyhnul řešení vymáhání pohledávek soudní cestou. Pokud je pokus o 

vymáhání prostřednictvím těchto mimosoudních metod neúspěšný a zákazník nereaguje 

na žádnou z těchto upomínek, musí nastoupit řešení právě soudní cestou, kdy společnost 

podá na odběratele žalobu k soudu. Tento způsob vymáhání je pro společnost neefektivní 

z důvodu délky trvání soudního řízení a je velmi nákladný. Pokud dlužník podá odpor, 

námitky či odvolání, soudní řízení může trvat delší dobu.  

2.5 Shrnutí  

Na základě finanční analýzy a výkazů společnosti bylo zjištěno, že společnost drží velké 

množství finančních prostředků na bankovních účtech, které by bylo vhodné investovat. 

V rámci finanční analýzy byly porovnány ukazatele doby obratu pohledávek a doby 

obratu závazků. V roce 2017 společnost hradila své závazky o téměř 23 dnů rychleji, než 

inkasovala své pohledávky. V roce 2016 se však situace změnila, a naopak bylo mnohem 

rychlejší inkaso pohledávek. Na základě těchto výpočtů lze tedy říci, že společnost 

obchoduje převážně s odběrateli, kteří platí včas. I přesto, na základě údajů získaných 

z účetních výkazů, společnost oplývá pohledávkami, které jsou po lhůtě splatnosti. V roce 

2015 tvořily neuhrazené pohledávky téměř 53 % z celkové hodnoty pohledávek a v roce 

2016 došlo k navýšení pohledávek po splatnosti o 4 %, tedy 57 %. Největší část 

neuhrazených pohledávek byla ve sledovaných obdobích do 90 dnů, přičemž v roce 2017 

se hodnota těchto pohledávek dostala na částku 16,1 mil. Kč, tedy 88,15 % z celkového 

počtu neuhrazených pohledávek za tento rok. 

Dále bylo zjištěno, že společnost zajišťuje své pohledávky uhrazením zálohy. 

V současnosti jsou na trhu nové možnosti, které by mohla společnost využít ve svůj 

prospěch, aby dostatečně motivovala své zákazníky a pohledávky byly inkasovány včas. 

Tyto možnosti budou následně navrženy v další části této práce, která bude zároveň 

věnována návrhům pro další postup, aby se zamezilo hůře inkasovaným pohledávkám. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY NA ŘEŠENÍ 

V poslední části bakalářské práce budou porovnána teoretická východiska práce 

s informacemi uvedenými v analytické části práce. Na základě zmíněného porovnání 

budou navržena možná zlepšení, která by mohla být pro společnost VPS engineering a. 

s. možným řešením pro efektivnější řízení pohledávek po splatnosti. V rámci provedené 

analýzy pohledávek po splatnosti bylo zjištěno, že si společnost v této oblasti vede 

poměrně dobře a má svůj systém efektivního řízení pohledávek, který dlouhodobě 

používají. 

Pohledávky ve společnosti se řídí dle vnitropodnikových směrnic, které jsou spravovány 

jedinou osobou, a to ředitelem společnosti. Neuhrazenými pohledávkami se následně 

zabývá obchodní oddělení, které pověřuje své zaměstnance řešením neuhrazených 

pohledávek. 

I přesto, že má společnost efektivně nastavený systém vymáhání pohledávek, který 

dlouhodobě funguje, jsou určité možnosti, jak tento systém vylepšit. 

3.1 Zajišťovací prostředky 

I přesto, že účetní jednotka využívá způsob vymáhání pohledávek z obchodních vztahů, 

který je pro ni efektivní a účinný, je v současnosti již možné využít příležitosti, co se týče 

zajišťovacích prostředků, které nám trh nabízí. Společnost využívá, jako zajišťovací 

prostředek, především smluvních záloh. Aby ale zákazníci byli dostatečně motivováni a 

své závazky hradili včas, je vhodné navrhnout další účinné zajišťovací prostředky, díky 

kterým by zákazník své závazky zaplatil. 

3.1.1 Smluvní pokuta 

Prvním návrhem na řešení tohoto problému je využití smluvní pokuty. Tímto způsobem 

by společnost dostatečně motivovala svého zákazníka, aby svůj závazek uhradil co 

nejdříve a tím by se mohlo předejít vzniku neuhrazených pohledávek. Smluvní pokuta se 

ujednává před uzavřením obchodu pro případ, že by došlo k porušení povinnosti a 

zákazník by nedodržel datum splatnosti faktury. Kromě svého závazku bude tedy povinen 

zaplatit navíc i sjednanou smluvní pokutu. Výše peněžité pokuty by byla plně 

v kompetenci společnosti, jelikož v žádném zákoně není konkrétní částka, která by 

stanovila maximální výši pokuty. Společnost si může smluvní pokutu sjednat dvěma 
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způsoby. První způsob je stanovení smluvní pokuty jednorázovou fixní částkou za každé 

porušení povinnosti, která ale musí být stanovena přiměřeně k hodnotě a významu 

povinnosti. Druhým způsobem je stanovit určité procento vzhledem k výši dlužné částky, 

které odběratel bude povinen zaplatit jako sankci za každý den prodlení. Je poněkud 

náročné stanovit výši smluvní pokuty. Mnohá soudní rozhodnutí vyhodnotila smluvní 

pokutu ve výši 1 % za každý den prodlení z dlužné částky jako nepřiměřenou, ale existují 

i taková soudní rozhodnutí, kdy je sazba ve výši 1 % za každý den prodlení přiměřená a 

není v rozporu s dobrými mravy (24). 

Příkladem je rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, jako dovolacího soudu, sp. 

zn. 29 Cdo 1583/2000, který nesouhlasil s rozhodnutím soudu odvolacího. Předmětem 

případu byla smlouva o dílo, kdy si smluvní strany dohodly úrok z prodlení ve výši 1 % 

za každý den prodlení. Odvolací soud uvedl, že sjednání úroku ve výši 1 % denně 

neodporuje žádnému zákonnému ustanovení a ujednání je platné. Návrhu žalobce, který 

se domáhal zaplacení úroku, vyhověl soud v plném rozsahu. Dovoláním napadl žalovaný 

uvedený rozsudek odvolacího soudu v celém rozsahu. Žalovaný uvedl, že při podpisu 

smlouvy o dílo, ve kterém se zavázal k placení úroku z prodlení ve výši 1 % denně, si 

neuvědomil, že se jedná o roční úrok z prodlení ve výši 365 %. Každý případ je třeba 

posuzovat individuálně, i přesto ale, pro sjednání pokuty, musí existovat maximální 

hranice. Nejvyšší soud považoval rozhodnutí odvolacího soudu za nesprávné, v rozporu 

s dobrými mravy a tudíž neplatné (24).  

Mezi další takové případy, kdy každý soud rozhodl o přiměřenosti smluvní pokuty 

rozdílně je sp. zn. 33 Odo 447/2005 nebo sp. zn. 33 Odo 810/2006 (24). 

Je tedy vhodné, aby byla výše smluvní pokuty zvolena přiměřeně vzhledem k významu a 

hodnoty uzavíraného obchodu. Zároveň, při stanovení výše smluvní pokuty, by 

společnost měla přihlédnout k okolnostem, za kterých se smluvní pokuta sjednává (24). 

U velkých a prověřených odběratelů by byla výše smluvní pokuty nižší než u malých a 

pochybných odběratelů.  

3.1.2 Úroky z prodlení 

Jedná se o další motivační prostředek, který by společnost mohla využít pro splnění svých 

pohledávek, aby zákazník svůj závazek uhradil ve stanoveném termínu. Úroky z prodlení 
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jsou založeny na podobném principu jako smluvní pokuta, jelikož za každý následující 

den prodlení se zákazníkovi navyšuje hodnota závazku o tyto úroky. Dlužník je povinen 

zaplatit úrok z prodlení dnem, který následuje po dni, kdy nedodržel datum zaplacení 

svého závazku (3). 

Jednou z možností pro stanovení výše úroku z prodlení je smluvní dohoda se svým 

zákazníkem. Pokud by se společnost rozhodla pro tento způsob stanovení úroků 

z prodlení, je vhodné sjednat buď vyšší nebo nižší úrok z prodlení. Pokud by si firma 

zvolila nepřiměřeně nízký úrok z prodlení, bylo by to k její tíži, naopak pokud by zvolila 

nepřiměřeně vysoký úrok z prodlení, bylo by to k tíži dlužníka. 

Druhou možností je řídit se dle právního předpisu, a to jako roční výši repo sazby, která 

je stanovena ČNB – pro první pololetí roku 2019 činí 1,75 %, navýšenou o 8 procentních 

bodů (21). 

Pokud by tedy společnost měla za dlužníkem pohledávku ve výši 250 000 Kč, která byla 

splatná 15. března 2019, ale uhrazena až 9. dubna 2019 a úrok z prodlení dle ČNB v roce 

2019 činí 9,75 % p.a. a od data splnění dluhu uplynulo již 25 dní, pak by úrok z prodlení 

dle zákona společnost vypočítala jako: 
250 000 ∙ 0,0975 ∙ 25

365
 = 1 669,5 𝐾č (22). 

3.1.3 Výhrada vlastnického práva 

Jednou z dalších možností, která by snížila počet neuhrazených pohledávek, je výhrada 

vlastnického práva, konkrétně se jedná o sepsání doložky o výhradě vlastnictví. Tato 

doložka o výhradě vlastnictví musí být podepsána prodávajícím i kupujícím. Smyslem 

tohoto zajišťovacího prostředku je, že se zákazník stane vlastníkem věci až po úplném 

uhrazení kupní ceny této věci (3). 

Pokud by tedy dlužník nesplnil své povinnosti a svůj závazek neuhradil včas, byla by 

společnost oprávněna vyžadovat vydání této prodané věci. Odebraná věc může být 

prodávajícím znovu prodána jinému zákazníkovi. 

3.1.4 Skonto 

Poslední doporučenou možností, kterou by společnost mohla využít z hlediska zajištění 

svých pohledávek a tím pádem za účelem snížení rizika, že by pohledávky nebyly 

uhrazeny, je nabídnout svým odběratelům skonto. V případě skonta by zákazník získal 
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slevu z celkové hodnoty zboží v případě, že zaplatí ihned nebo před lhůtou splatnosti, 

která byla dohodnuta před vznikem obchodu. Je nutné, aby se skonto sjednalo již před 

fakturací, aby byl zákazník motivovaný k včasné platbě svého závazku. Pokud by 

odběratel uhradil zboží okamžitě nebo by uhradil fakturu předčasně, dostane zboží za 

nižší cenu. 

Výpočet skonta je jednoduchý a lze ho vyjádřit prostřednictvím následujícího vzorce:  

𝑺𝑲 = 𝒊𝒔𝒌  ∙ 𝐏𝐂 

kde: 

SK – výše skonta, 

Isk – skonto vyjádřené procentem z prodejní ceny, 

PC – prodejní cena (23). 

Je ale důležité poskytnout takové skonto, které pro společnost nebude ztrátové, jelikož by 

pro ni byl takový obchod nevýhodný. Pokud by se společnost VPS engineering, a.s. 

rozhodla, že zahrne některý z těchto návrhů do svých obchodních smluv, dostatečně by 

motivovala své zákazníky, aby své závazky plnili včas a tím by se předcházelo 

nedobytným pohledávkám. 

3.2 Vymáhání pohledávek 

V rámci analýzy pohledávek byl zjištěno, že společnost neobdrží peněžní prostředky za 

své pohledávky pouze v ojedinělých případech. I přesto, že má společnost poměrně 

funkčně nastavený systém řízení pohledávek, je na místě navrhnout další možné zlepšení. 

3.2.1 Vymáhání pohledávek vlastními pracovníky 

Pokud zákazník objednávku neuhradí do data splatnosti, společnost upozorní zákazníka 

prostřednictvím telefonické upomínky. Tento způsob upomínání opakuje ještě jednou a 

následně předává neuhrazenou pohledávku právníkovi, který sepíše předžalobní 

upomínku. 

Kromě těchto, v praxi využívaných, způsobů vymáhání pohledávek, by byla vhodná i 

osobní návštěva zákazníka. Tento způsob vymáhání je více efektivní a zákazník nemá 

možnost se upomínce vyhnout. Tento způsob inkasa pohledávek po splatnosti je 
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využitelný v případech, kdy odběratel nemá sídlo daleko. V ostatních případech by byl 

tento způsob pro společnost nadbytečným nákladem.  

Společnost by měla jednotlivé kroky učinit v určitých časových intervalech.  

První telefonický kontakt by měl být přátelským připomenutím, jelikož se může 

nedopatřením, či chybou zodpovědné osoby stát, že bylo na úhradu faktury zapomenuto. 

Telefonický kontakt by měl tedy nastat tři dny po splatnosti faktury a slouží ke zjištění, 

z jakého důvodu nebyla faktura uhrazena v řádném termínu.  

Sedm dnů po splatnosti by společnost měla přistoupit k prvnímu písemnému upomenutí, 

kdy urychleně žádá o uhrazení své pohledávky a upozorní zákazníka na případné 

ukončení dalších dodávek.  

Po čtyřech týdnech, kdy pohledávka stále nebyla uhrazena, by měla společnost urgovat 

odběratele druhým písemným upozorněním, které by mělo být doručeno doporučeně. 

Pokud se smluvní strany dohodly, před vznikem obchodu, na zajišťovacím prostředku ve 

formě úroků z prodlení, upozorní společnost odběratele na fakturaci těchto úroků.  

Sedm týdnů po splatnosti by mělo obchodní oddělení společnosti vyslat za odběratelem 

svého zaměstnance a upozornit ho na neuhrazenou pohledávku osobním kontaktem. Při 

osobním setkání se zaměstnanec snaží zjistit příčinu, která vede odběratele k neuhrazení 

svého závazku, případně se s neplatícím odběratelem domluvit na splátkovém kalendáři, 

kterým by dlužnou částku postupně uhradil. Dále odběratele upozorní na vymáhání 

pohledávky soudní cestou, pokud nebude uhrazena. 

Deset týdnů po splatnosti, kdy odběratel neakceptuje podmínky domluvené na osobní 

schůzce, předá společnost nedobytnou pohledávku k soudnímu vymáhání. Na dlužníka 

se podá žaloba nebo bude zvážena možnost návrhu na exekuci. 

3.3 Splátkový kalendář 

Mezi možné návrhy, jak omezit pohledávky po lhůtě splatnosti, je v určitém případě 

možnost dohodnutí splátkového kalendáře. Možnost splátkového kalendáře upřesňuje 

celá řada zákonů a jedním z nich je i insolvenční zákon. Zákazník se mohl dostat do tíživé 

finanční situace, kdy nemohl svůj dluh uhradit najednou a pokud by měl zájem problém 

řešit, mohl by si s dodavatelskou firmou domluvit ve výjimečných případech splátkový 

kalendář, ve kterém by byl dohodnut způsob splácení. Ve splátkovém kalendáři by si 
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firma se svým zákazníkem dohodla, na jak dlouho a v jaké výši budou splátky hrazeny.  

Ve splátkovém kalendáři by měla firma uvést i případné sankce, pokud dojde k porušení 

dohody mezi věřitelem a dlužníkem a dlužník neuhradí předem dohodnutou splátku nebo 

přestane splácet úplně. Firma musí mít jistotu, že její pohledávka bude uhrazena. Pokud 

by nadále dlužník neplnil své povinnosti a pokus o vymáhání prostřednictvím této 

mimosoudní metody by nebyl úspěšný, pak přichází poslední možnost, a to vymáhání 

soudní cestou, kdy společnost podá na odběratele žalobu k soudu. 

3.4 Poskytnutí služeb problematickým zákazníkům 

Dalším možným řešením, jak předejít pohledávkám po lhůtě splatnosti je omezit 

poskytování služeb zákazníkům, kteří již v minulosti měli potíže s úhradou svého 

závazku. Pokud by se stalo, že u zákazníka je již evidována pohledávka, u které byly 

v minulosti potíže s úhradou a odběratel si objedná zboží znovu, je k zamyšlení, zda 

dodávku poskytnout či nikoliv. Stojí však za zvážení, zda byla situace, kdy odběratel 

neuhradil svou pohledávku včas, pouze jednorázovou událostí nebo zda se tato situace 

opakuje pravidelně i u dalších dodavatelů. Proto je nutné pravidelně sledovat veřejně 

dostupné účetní výkazy odběratele, jelikož se finanční situace může každým rokem 

výrazně měnit. 

3.5 Systém účetních opravných položek 

Co se týče opravných položek k pohledávkám po splatnosti, společnost se řídí dle ZoR a 

používá tedy daňové opravné položky. Zároveň má povinnost účtovat o účetních 

opravných položkách, které jsou součástí vnitropodnikové směrnice. Součástí návrhu, pro 

lepší orientaci a přehled o neuhrazených pohledávkách, je účtovat o opravných položkách 

na rozdílných analytických účtech. Jelikož společnost dodává zboží i zahraničním 

odběratelům, bylo by na místě, z tohoto hlediska, opravné položky rozlišit. Společnost by 

tedy měla přehled zvlášť o množství neuhrazených pohledávek ze zahraničí a zvlášť 

z tuzemska. Proto by účetní opravné položky k tuzemským pohledávkám měly být 

účtovány na vrub nákladů na analytickém účtu 559.001/391.001, zrušení opravné položky 

pak na 391.001/559.001. Opravné položky k zahraničním pohledávkám by naopak byly 

účtovány na analytickém účtu 559.002/391.002 a zrušení opravné položky 

391.002/559.002. 



57 

 

Jelikož firma poskytuje dodávky z velké části do zahraničí (Bělorusko, Slovensko, 

Rusko, Polsko, Ukrajina, Srbsko, Chorvatsko), hrozí vyšší riziko neuhrazených 

pohledávek, proto by bylo vhodné, aby firma k těmto pohledávkám tvořila vyšší opravné 

položky než k tuzemským pohledávkám.  

Součástí návrhů na řešení je tedy i určení systému, který vychází z předpokladu, že 

zákazník svůj závazek neuhradí včas. Úhrada faktury tedy nenastane ani po uplynutí 

předem stanoveného termínu. Důležité ale je, aby společnost své nedobytné pohledávky 

vymáhala včas, aby nedošlo k jejím možným promlčením, kdy už nelze tvořit k těmto 

pohledávkám opravné položky. Vzhledem k této skutečnosti je vhodné vytvářet účetní 

opravné položky postupně, vzhledem k tomu, jak se bude zvyšovat doba pohledávky po 

splatnosti.  

Následující tabulka tedy zobrazuje návrh postupné tvorby účetních opravných položek k 

tuzemským pohledávkám, které již jsou po splatnosti. 

Tabulka č. 12: Návrh tvorby opravných položek k tuzemským pohledávkám po lhůtě splatnosti 

Časové rozmezí Tvorba opravné položky 

30 dnů po splatnosti     0 % 

60 dnů po splatnosti   10 % 

90 dnů po splatnosti   20 % 

180 dnů po splatnosti   30 % 

365 dnů po splatnosti   50 % 

Nad 365 dnů po splatnosti 100 % 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Návrh postupné tvorby účetních opravných položek k zahraničním pohledávkám, které 

již jsou po splatnosti.  

Tabulka č. 13: Návrh tvorby opravných položek k zahraničním pohledávkám po lhůtě splatnosti 

Časové rozmezí Tvorba opravné položky 

30 dnů po splatnosti   10 % 

60 dnů po splatnosti   20 % 

90 dnů po splatnosti   30 % 

180 dnů po splatnosti   50 % 

270 dnů po splatnosti   70 % 

Nad 270 dnů po splatnosti 100 % 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo, na základě analýzy, vytvořit návrh na možná 

doporučení pro vybranou obchodní korporaci. Tato doporučení měla vést ke zlepšení 

systému pohledávek, který by mohl omezit výši pohledávek z obchodních vztahů po 

splatnosti, a které by mohla společnost využít ve svůj prospěch.  

Aby bylo možné dosáhnout cíle, byla tato bakalářská práce rozdělena do několika částí. 

První část se věnovala teorii, kde byly vysvětleny základní pojmy, které se týkají 

problematiky pohledávek. Součástí této části bylo základní účtování pohledávek i 

v případě, kdy účetní jednotky přijmou zálohy za zboží. Součástí byly i způsoby, kterými 

firma může oceňovat své pohledávky, promlčení pohledávek a jejich zánik, způsoby, 

kterými lze snížit hodnotu pohledávek po splatnosti, jako jsou opravné položky 

k pohledávkám, a to daňové opravné položky, které se řídí dle ZoR a účetní opravné 

položky, jejichž tvorba je plně v kompetenci účetní jednotky. Dále zde byly vysvětleny i 

důvody zrušení opravných položek a samotný odpis pohledávek. Po seznámení s těmito 

základními údaji následovaly informace o jednotlivých zajišťovacích prostředcích 

k pohledávkám, které jsou v souladu se zákonem. Dále byl v teoretické části představen 

způsob vymáhání neuhrazených pohledávek mimosoudně, tedy vlastními pracovníky a 

v případě neúspěchu, i vymáhání soudní cestou, kdy může následovat exekuce.  

Analytická část byla nezbytná ke zjištění základních informací o společnosti získaných 

z osobního rozhovoru se zaměstnancem společnosti a z jejích účetních výkazů. Ke 

zjištění současného stavu společnosti byly využity vybrané poměrové ukazatele finanční 

analýzy, které se zabývaly převážně pohledávkami a prostřednictvím kterých bylo 

zjištěno, jak tyto pohledávky ovlivňují chod společnosti. Aby bylo možné porovnat 

finanční situaci společnosti v jednotlivých letech, vycházelo se z let 2015, 2016 a 2017. 

Získané výsledky byly porovnány s oborovým průměrem. Součástí této analytické části 

byla i analýza pohledávek, kterými společnost disponuje.  

Opatření, která byla navržena v poslední části této práce, vycházela ze získaných 

informací z analytické části práce. Osobní rozhovor se zaměstnancem společnosti 

nastínil, jakým způsobem firma řídí své pohledávky a jaký systém je v současné době 

firmou využíván. Tyto informace sloužily pro zjištění, jakým množstvím pohledávek po 

splatnosti společnost oplývá a do jaké míry je umí řešit.  
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Bylo zjištěno, že společnost z celkové hodnoty pohledávek disponuje především 

pohledávkami po lhůtě splatnosti, jedná se především o ty pohledávky, které jsou po 

splatnosti do 90 dnů. Je tedy nutné, aby se společnost těmito problematickými 

pohledávkami začala zabývat. 

Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že si společnost vede ve způsobu zajištění 

svých pohledávek dobře a má svůj systém řízení pohledávek, který je pro společnost 

efektivní. Přesto byla v návrhové části navržena opatření, která by společnost mohla 

využít, vzhledem k současným možnostem a situaci na trhu.  

V poslední části práce byly navrženy možné způsoby, kterými lze zajistit své pohledávky 

a tím předejít pohledávkám po lhůtě splatnosti. Společnost má svůj postup upomínkového 

konání a své pohledávky zajišťuje smluvními zálohami, které se s ohledem na 

významnost svých zákazníků liší. Aby ale byli odběratelé dostatečně motivováni a své 

závazky hradili řádně a včas, byly navrženy další účinné zajišťovací prostředky, jako je 

sjednání úroku z prodlení, který může společnost po odběratelích požadovat, smluvní 

pokuty či výhrady vlastnického práva. Jako další motivační prostředek bylo navrženo 

skonto, které je možné využít u významnějších pohledávek. Skonto spočívá v poskytnutí 

slevy svým zákazníkům, kteří řádně plní své povinnosti. Firma si musí zvolit takovou 

výši skonta, která bude pro zákazníka dostatečně motivující, ale zároveň musí být 

v takové výši, aby pohledávka nebyla, vzhledem k poskytnutí skonta, pro společnost 

ztrátová. 

Dále byly společnosti navrženy jednotlivé kroky, které by společnost mohla učinit, pokud 

by pohledávka nebyla uhrazena. Společnost by měla i zvážit, zda poskytne další dodávku 

zákazníkům, kteří již v minulosti měli potíže s úhradou a měla by si ověřit, zda se situace, 

kdy zákazník neplní své povinnosti, opakuje častěji i v případě dalších dodavatelů, či byla 

situace výjimečná.  

Korporace tvoří ke svým pohledávkám po splatnosti jak účetní, tak i daňové opravné 

položky. Aby měla společnost větší přehled ve svých tuzemských pohledávkách a 

pohledávkách ze zahraničí, byla navržena možnost, jak opravné položky k pohledávkám 

rozlišit pomocí analytických účtů. Součástí tohoto návrhu je i výše tvorby opravných 

položek jak k tuzemským, tak i k zahraničním pohledávkám po lhůtě splatnosti 

v konkrétních časových intervalech. 
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Smyslem těchto návrhů a opatření je zlepšení dosavadního systému řízení pohledávek, 

které by společnost mohla využít ve svůj prospěch. Prostřednictvím těchto návrhů by 

mohlo dojít ke snížení počtu neuhrazených pohledávek a tím by se uvolnily peněžní 

prostředky, které jsou vázány v těchto pohledávkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

(1) LORENC, Miroslav. Závěrečné práce - metodika [online]. b.r. [cit. 2019-04-30]. 

Dostupné z: http://lorenc.info/zaverecne-prace/metodika.htm 

(2) VOŽŇÁKOVÁ, Iveta. Efektivní řízení pohledávek. Vyd. 1. Praha: GRADA, 2004. 

ISBN 80-247-0770-5. 

(3) REŽŇÁKOVÁ, Mária. Řízení platební schopnosti podniku. Vyd. 1. Praha: Grada, 

2010. ISBN 978-80-247-3441-5. 

(4) DRBOHLAV, Josef a Tomáš POHL. Pohledávky z právního účetního a daňového 

pohledu. Vyd. 3. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-599-1. 

(5) PILÁTOVÁ, Jana a Jaroslav RICHTER. Pohledávky a jejich řešení v podnikové 

praxi. Vyd. 2. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-678-5. 

(6) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů ze dne                   

12. prosince 1991. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 1991, částka 107,       

[cit. 2018-12-04]. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz 

(7) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů ze dne            

3. února 2012. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2012, částka 33,                

[cit. 2018-12-04]. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz 

(8) RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Vyd. 18. Olomouc: ANAG, 

2018. ISBN 978-80-7554-116-1. 

(9) KADLEC, Jiří. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018. Vyd. 16.               

Olomouc: ANAG, 2018. ISBN 978-80-7554-121-5. 

(10) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ze dne         

20. listopadu 1992. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 1992, částka 119, 

[cit. 2018-12-04]. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz 

(11) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů ze dne        

20. listopadu 1992. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 1992, částka 117,      

[cit. 2018-12-04]. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz 

(12) SVOBODOVÁ, Libuše. Nástroje manažerského účetnictví. Vyd. 1.                   

Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-558-5. 

(13) ŠIMAN, Josef a Petr PETERA. Financování podnikatelských subjektů:             

Teorie pro praxi. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-117-8. 

http://lorenc.info/zaverecne-prace/metodika.htm


63 

 

(14) Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový ze dne 20. prosince 1950. In: Sbírka 

zákonů České republiky [online]. 1950, částka 73, [cit. 2018-12-04]. Dostupné také 

z: https://www.zakonyprolidi.cz 

(15) Zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších přepisů 

ze dne 1. dubna 2004. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2004, částka 78, 

[cit. 2018-12-08] Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz 

(16) MÜLLEROVÁ, Libuše. Faktoring – jedna z hlavních forem financování malých a 

středních podniků. Journal of Competitiveness [online]. Univerzita Tomáše Bati: 

Zlín, 2009, 2009(1), 75-83 [cit. 2018-12-04]. ISSN 1804-1728. Dostupné z: 

https://doaj.org/article/1be6255be26344808ad5d11e4bc90343 

(17) KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. Vyd. 3. Praha: C. H. Beck, 2010. 

ISBN 978-80-7400-194-9. 

(18) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963. In: Sbírka 

zákonů České republiky [online]. 1963, částka 56, [cit. 2018-12-08]. Dostupné také 

z: https://www.zakonyprolidi.cz 

(19) Justice.cz [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, ©2012     

[cit. 2018-12-06]. Dostupné z: https://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx 

(20) Vps-hk.cz [online]. Hradec Králové, b.r. [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

https://www.vps-hk.cz/ 

(21) Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 

s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena 

orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 

Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 

svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích ze dne 16. října 2013. 

In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2013, částka 139, [cit. 2018-12-08] 

Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz 

(22) Kalkulačka na výpočet úroku z prodlení splatnosti faktury [online]. Praha, ©2010 

[cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://www.uctovani.net/kalkulacka-urok-z-

prodleni-splatnosti-faktury.php 

(23) TOBIŠKA, Libor. Základy financí. In: Slideplayer.cz [online]. 2019                         

[cit. 2019-04-17]. Dostupné z: https://slideplayer.cz/slide/2711025/ 

 (24) EPRAVO.CZ - Váš průvodce právem - Sbírka zákonů, judikatura, právo [online]. 

         Praha, ©1999-2019 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.epravo.cz 



64 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

UJ   Účetní jednotka 

Sp. zn.  Spisová značka 

ObčZ  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ZoDP  Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů 

ZoDPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

ZoR  Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách  

OSŘ  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

ZoU  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf č. 1: Výpočet ukazatelů likvidity za sledovaná období ......................................... 39 

Graf č. 2: Výpočet ukazatelů aktivity za sledovaná období .......................................... 42 

Graf č. 3: Pohledávky po splatnosti k 31.12.2015 ......................................................... 47 

Graf č. 4: Pohledávky po splatnosti k 31.12.2016 ......................................................... 47 

Graf č. 5: Pohledávky po splatnosti k 31.12.2017 ......................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1: Koloběh oběžného majetku .................................................................... 13 

Obrázek č. 2: Princip tuzemského faktoringu ............................................................... 27 

Obrázek č. 3: Princip forfaitingu ................................................................................... 28 

Obrázek č. 4: Historie společnosti VPS engineering a. s. ............................................. 33 

Obrázek č. 5: Schéma organizační struktury společnosti .............................................. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka č. 1: Příklad vzniku pohledávky z obchodních vztahů – prodej zboží ............ 14 

Tabulka č. 2: Příklad poskytnuté zálohy dodavateli – neplátci DPH ............................ 14 

Tabulka č. 3: Příklad účtování dohadných účtů ............................................................ 15 

Tabulka č. 4: Aktiva obchodní korporace za sledovaná účetní období ......................... 36 

Tabulka č. 5: Pasiva obchodní korporace za sledovaná účetní období ......................... 37 

Tabulka č. 6: Výpočet likvidity za sledovaná účetní období ........................................ 38 

Tabulka č. 7: Výpočet ukazatelů aktivity za sledovaná období .................................... 40 

Tabulka č. 8: Výpočet čistého pracovního kapitálu za sledovaná období .................... 42 

Tabulka č. 9: Přehled pohledávek obchodní korporace ................................................ 45 

Tabulka č. 10: Přehled pohledávek ve lhůtě/po lhůtě splatnosti ................................... 46 

Tabulka č. 11: Přehled pohledávek po splatnosti .......................................................... 47 

Tabulka č. 12: Návrh tvorby opravných položek k tuzemským pohledávkám ............. 57 

Tabulka č. 13: Návrh tvorby opravných položek k zahraničním pohledávkám ............ 58 

 



68 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2015 .................................................... I 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 ............................................................. V 

Příloha č. 3: Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016 ................................................ VII 

Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 ............................................................ XI 

Příloha č. 5: Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2017 .............................................. XIII 

Příloha č. 6: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 ........................................................ XVII 



I 

 

Příloha č. 1: Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2015 [Zdroj: (19)] 

 
 



 II   

 

 



 III   

 

 
 

 



IV 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V 

 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 [Zdroj: (19)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



VI 

 

  



VII 

 

Příloha č. 3: Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016 [Zdroj: (19)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

  



IX 

 

 



X 

 

  



XI 

 

Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 [Zdroj: (19)] 

  



XII 

 

 

  



XIII 

 

Příloha č. 5: Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2017 [Zdroj: (19)] 

  

 

 

 

 

 

  



XIV 

 

 
  



XV 

 

 
 

 

 

  



XVI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



XVII 

 

Příloha č. 6: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 [Zdroj: (19)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XVIII 

 

 


