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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je 

rozdělena do několika částí. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy z právního, účetního, 

ekonomického a daňového hlediska. Analytická část se zabývá analýzou pohledávek 

vybraného podnikatelského subjektu. Na základě zjištěných nedostatků jsou navržena reálná 

opatření, která by mohla vést ke zlepšení situace v oblasti pohledávek. 
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Abstract  

The bachelor thesis deals with the issue of debt collection. Thesis is dividend into several 

parts. Basic terms are explained initially, focusing on the legal, accounting, economy and tax 

point of view. The analytical part analyses receivables of entrepreneur and evaluated his 

current state. Based on the findings, there are recommendations provided in order to possibly 

improve the state of claim recovery. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zajištění a vymáhání pohledávek. 

Myslím si, že v dnešní době je toto téma velmi aktuální, neboť každý podnikatelský 

subjekt, který vykonává ekonomickou činnost za účelem dosažení zisku, eviduje ve 

svém účetnictví nebo v daňové evidenci pohledávku. Neuhrazené pohledávky mají pro 

věřitele negativní dopad. Zadržují finanční prostředky, které by jinak podnikatel mohl 

použít k financování svých závazků nebo je investovat.  

Pro účely bakalářské práce jsem si vybrala nejmenovaného podnikatele XY, s.r.o., který 

se potýká s velkým množstvím neuhrazených pohledávek. Na základě získaných 

informací bude provedena analýza současného stavu subjektu a dále budou navrhnuta 

řešení, která by měla vést ke zlepšení správy pohledávek, jejich zajištění a vymáhání. 

Práce obsahuje teoretickou část, analytickou část a část vlastních návrhů řešení. 

V teoretické části budou vysvětleny základní pojmy týkající se pohledávek – vznik, 

zánik, způsoby zajištění a vymáhání. Pohledávky budou analyzovány z několika 

hledisek. Právního, účetního, daňového a ekonomického. 

Analytická část rozebere základní informace o podnikateli, dosavadní způsoby správy 

pohledávek, jejich zajištění a vymáhání. Pak bude provedena analýza pohledávek 

v jednotlivých letech 2015 až 2018 a dále zde budou vypočítány vybrané ekonomické 

ukazatele.  

Vlastní návrhy řešení budou obsahovat podněty, které by u podnikatele mohly zlepšit 

situaci v oblasti správy, zajištění a vymáhání pohledávek. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Ve spolupráci s nejmenovaným podnikatelským subjektem, který je označen jako 

podnikatel XY, s.r.o., bude hlavním cílem bakalářské práce provést analýzu jeho 

pohledávek v letech 2015 až 2018 a navrhnout efektivní řešení zjištěných problémů 

v oblasti správy, zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti. V současné době se 

podnikatel potýká s neuspokojením pohledávek po lhůtě splatnosti, čímž je negativně 

ovlivněno nejen cash-flow, ale i jeho celková finanční situace. Podnikatel nemůže tyto 

peněžní prostředky použít k úhradě svých závazků, a proto se může dostat do druhotné 

platební neschopnosti. Současně také nedisponuje peněžními prostředky k dalšímu 

investování. Neuhrazené pohledávky mohou podnikateli ohrozit jeho celkovou 

existenci. 

Práce má několik dílčích cílů. Prvotním cílem je definovat základní teoretické pojmy, 

které s problematikou pohledávek po splatnosti souvisí. Tyto pojmy budou vymezeny 

z více hledisek, a to z právního, účetního, daňového a ekonomického. Z právního 

hlediska bude vysvětlen vznik a zánik pohledávek, způsoby zajištění a vymáhání. 

V rámci účetního  

a daňového hlediska budou rozebrány způsoby tvorby opravných položek a odpisů. 

Dále vysvětlím postupy účtování a daňové dopady neuhrazených pohledávek, které 

ovlivňují výši nákladů, a především daň z příjmu.  

Dalším cílem práce je na základě interních dokumentů, rozhovorů a informací od 

podnikatele a jeho daňové poradkyně analyzovat současný systém správy pohledávek, 

zajišťovacích instrumentů a způsobů vymáhání pohledávek po splatnosti.   

Analýza bude provedena v letech 2015 až 2018. Pro objasnění problému 

z ekonomického hlediska bude využita finanční analýza, která zhodnotí finanční stránku 

podniku. Finanční analýza bude realizována pomocí několika vybraných ekonomických 

ukazatelů, mezi které patří ukazatele likvidity a aktivity. V závěru kapitoly nalezneme 

zhodnocení současné situace podnikatele a shrnutí výsledků provedených analýz. 

Podle získaných informací v analytické části se pokusím navrhnout reálné a efektivní 

způsoby řešení situace podnikatelského subjektu v oblasti správy, zajištění a vymáhání 
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pohledávek. Tyto návrhy budou předloženy a zkonzultovány s podnikatelem XY, s.r.o. 

a s jeho pomocí bude zhodnocena jejich využitelnost v praxi.  

Pro zpracování bakalářské práce jsem použila metody abdukce, indukce, analýzy, 

dedukce syntézy. Abdukce představuje nejlepší možné vysvětlení pro pozorované jevy. 

Indukcí je dospíváno k teoretickým zobecněním na základě zkoumání jednotlivých jevů 

z praxe. Dedukce s indukcí úzce souvisí. Jedná se ovšem o opačný postup. Vychází od 

méně obecného k obecnějšímu, to znamená, že zkoumá, zda je vyslovená hypotéza 

schopna vysvětlit zkoumaný fakt. Analýza rozebírá reálný nebo myšlenkový objekt na 

dílčí části, které se následně stávají předmětem dalšího zkoumání. Postupuje od celku 

k jednotlivým částem. Odděluje podstatné od nepodstatného. Syntéza představuje 

základ pro pochopení vzájemné provázanosti a souvislosti jevů (52). Dále jsem využila 

také rozhovor a sekundární analýzu dat z interních dokumentů podnikatele. 

V bakalářské práci je použit následující postup. Nejprve jsem oslovila podnikatelský 

subjekt, u kterého jsem vykonávala odbornou praxi, zda by byl ochoten spolupracovat a 

poskytnout potřebné informace. Po získání informací od podnikatelského subjektu byly 

analyzovány hlavní problémy, se kterými se podnikatel potýká a na jejich základě 

definovány cíle práce. Na základě odborné literatury je zpracována teoretická část, která 

tvoří východisko pro analytickou část a část vlastních návrhů řešení. V závěru práce 

jsou navrhnuty optimální způsoby řešení situace v oblasti správy, zajištění a vymáhání 

pohledávek. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: POHLEDÁVKY 

Z PRÁVNÍHO, DAŇOVÉHO, ÚČETNÍHO A 

EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti práva, daní, účetnictví 

a ekonomiky, které se zaměřují na pohledávky. Tyto pojmy budou využity pro 

zpracování analytické části a vlastních návrhů řešení. Jedná se o pojmy spojené se 

vznikem pohledávek, zajištěním a vymáháním pohledávek. 

1.1 Pohledávka 

Definice pohledávky vede přes definici závazku a nalezneme ji v zákoně č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen NOZ) v části relativních majetkových práv. Pohledávkou se 

rozumí právo věřitele vůči dlužníku na určité plnění a dlužník má povinnost toto plnění 

poskytnout. Z uvedené definice vyplývá, že závazkový vztah má pouze dvě strany. 

Věřitele, který má právo na plnění vzniklé ze závazku a dlužníka, který má povinnost 

plnit (1, § 1721), (2, s. 7). 

1.1.1 Příslušenství pohledávky 

Existují dva typy závazkových vztahů, hlavní a vedlejší. Součástí vedlejšího je mimo 

jiné i závazek dlužníka plnit věřiteli nejen pohledávku, ale i její příslušenství. 

Z uvedeného vyplývá, že práva a povinnosti, které se týkají věci hlavní, sdílí i její 

příslušenství. NOZ uvádí následující taxativní výčet příslušenství pohledávky: úroky, 

úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Například tedy pokud je 

vedlejším závazkovým vztahem závazek dlužníka plnit věřiteli příslušenství 

pohledávky, pak je jeho závazkem mimo jiné platit i úroky z prodlení (1, § 510, 513), 

(4, s. 27-28). 

1.2 Vznik pohledávek 

Z právního pohledu vzniká závazek uzavřením smlouvy, z protiprávního činu, nebo 

z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu způsobilá. 
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Z podnikatelské činnosti tedy podnikateli pohledávky vznikají ze závazkových 

smluvních vztahů (1, § 1723), (2, s. 7), (3, s. 12-16). 

1.2.1 Smlouva  

Díky smlouvě věřitel získá právo na určité plnění a dlužník má povinnost plnění dostát. 

Smlouva může být uzavřena písemně i ústně. Dle právního řádu si strany můžou 

svobodně ujednat formu smlouvy i její obsah. Za uzavřenou se smlouva považuje 

okamžikem dohodnutí jejího obsahu. V některých případech ale písemnou formu 

stanoví přímo zákon (1, § 559, 1725). 

Nevýhodou ústně sjednané smlouvy je, že si po určité době můžou obě smluvní strany 

pamatovat dohodu odlišně. Pokud smlouva upravuje delší časové období, nebo vyšší 

majetkové hodnoty, lze doporučit dodržení písemné formy. Pouze tímto způsobem lze 

docílit budoucí úspěšné správy pohledávek. ,,Správou pohledávek se rozumí celý 

postup podnikatele při hodnocení pohledávky a nakládání s ní, od doby jejího vzniku, 

směřující k jejímu uspokojení v co největší míře“ (3, s. 4). 

Smluvní dokumentace musí obsahovat určité základní náležitosti. Jednotlivé typy smluv 

a jejich podstatné náležitosti jsou upraveny v NOZ. Z každé uzavřené smlouvy musejí 

být patrné následující informace, aby byla smlouva využitelná při správě a vymáhání 

pohledávek: 

• jednoznačné určení smluvních stran, 

• předmět plnění každé strany a výsledný stav závazku v budoucnu, 

• termín a způsob plnění podnikatele, cen plnění a způsob platby dlužníka (3, s. 12-

16). 

Spotřebitelská smlouva je smlouva, která se uzavírá mezi podnikatelem a 

spotřebitelem. Mezi spotřebitelské smlouvy se řadí kupní smlouvy, smlouvy o dílo a 

další. Tento typ smluv upravuje § 1810 - § 1819 OZ. 

1.3 Předcházení vzniku problémových pohledávek 

V praxi podnikatel rozlišuje pohledávky před splatností, po splatnosti a dlouhodobě po 

splatnosti. Důležité je rozlišovat pohledávky standardní a problémové. Standardní jsou 
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placené v souladu se smluvními podmínkami. Za problémové se označují ty, které jsou 

nestandardní, pochybné a ztrátové. Těmto by se měl věřitel snažit vyhnout a také jim 

umět předcházet. Správné hodnocení dlužníků je klíčové již na počátku podnikatelské 

činnosti, pokud chce podnikatel docílit efektivní správy pohledávek a vyhnout se tak 

riziku nesplacení, případně úhrady s prodlením (3, s. 7-9). 

Systém hodnocení dlužníků je souhrn postupů a informací, které by si měl podnikatel 

zajistit, než vstoupí do závazkového vztahu s potencionálním dlužníkem (3, s. 3). 

Věřitel si nejdříve musí uvědomit, kdo bude jeho potencionální dlužník a zohlednit jeho 

bonitu v závislosti na výši pohledávky. Systém hodnocení dlužníků musí být 

nejdůkladnější u vyšších pohledávek a rizikových dlužníků. Informace o historii 

potencionálního dlužníka může věřitel získat například z obchodního rejstříku. Dále 

z administrativního registru ekonomických subjektů (ARES), který je dostupný na 

webových stránkách Ministerstva financí ČR. Obsahuje informace například o 

plátcovství DPH, poskytovaných dotacích nebo o vydaných živnostenských 

oprávněních. Následujícím informačním zdrojem může být insolvenční rejstřík (ISIR). 

Spolu s obchodním rejstříkem je dostupný na webových stránkách www.justice.cz. 

Eviduje všechny fyzické a právnické osoby, na které byl podán insolvenční návrh, nebo 

osoby, které podaly insolvenční návrh samy na sebe. Obsahuje i informace o řízeních, 

která se vedla, vůči těmto osobám v minulosti. Dále si lze informace opatřit v katastru 

nemovitostí, pokud je dlužník vlastníkem nějaké nemovitosti, nebo v rejstříku trestů, 

který vede evidenci problémových dlužníků z řad právnických osob. Veřejně dostupné 

nejsou informace o příjmech fyzických osob. Ty si ovšem věřitel může předem vyžádat 

přímo od potencionálního dlužníka. Posledním informačním zdrojem, který uvádím, je 

daňový portál finanční správy. Zde je možné si ověřit, jestli potencionální dlužník není 

veden jako tzv. nespolehlivý plátce, pokud je plátcem DPH (3, s. 9-12). 

1.4 Způsoby zajištění pohledávek 

Smyslem zajištění pohledávek je, že se věřitel vyhne riziku neuhrazení jeho 

pohledávky. Umožňuje mu tedy, že jeho pohledávka bude uspokojena právě ze 

sjednaného zajištění, které lze provést způsoby stanovenými v zákoně. V následujících 
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kapitolách jsou uvedeny některé možné způsoby zajištění, které jsou nejčastěji 

používané (3, s. 16), (4, s. 55). 

1.4.1 Ručení 

Ručení se využívá zejména při zajišťování pohledávek s nižšími nominálními 

hodnotami a jestliže je dlužníkem spotřebitel (3, s. 18). Třetí osoba, tedy jiná než 

dlužník, se zaváže věřiteli, že za dlužníka zaplatí, pokud nezaplatí on. Ručitelské 

prohlášení musí mít písemnou formu a je učiněno bez dohody s dlužníkem. Musí zde 

být jasně uvedeno, kterému věřiteli se zavazuje a o jaký konkrétní dlužníkův dluh se 

jedná. Mluvíme tedy o jednostranném právním jednání. Po doručení tohoto prohlášení 

věřiteli je na jeho úvaze, zda ručitele příjme a uzavře s ním smlouvu. Zákon 

nepředepisuje žádnou formu této smlouvy, která je, na rozdíl od ručitelského prohlášení, 

dvoustranným právním jednáním. Stejně jako u dlužníka by si měl věřitel prověřit 

solventnost ručitele čili platební schopnost této osoby, jelikož se vedle původního 

dlužníka stává dalším dlužníkem. Oba jsou zavázáni dluh uhradit společně a nerozdílně. 

Zaručí-li se více ručitelů, ručí každý z nich za celý dluh. Ustanovení, která upravují 

ručení, nalezneme v NOZ v § 2018 – § 2028. Ručení má subsidiární charakter, který 

znamená, že se jedná pouze o podpůrný zdroj uspokojení zajištěné pohledávky. Uplatní 

se jen tehdy, pokud dlužník dobrovolně nesplní svůj závazek, nebo pokud pohledávka 

nezanikne jinak (4, s. 297-309). 

1.4.2 Finanční záruka 

Finanční záruka je upravena v NOZ § 2029 - § 2039. Za vznik finanční záruky se 

považuje prohlášení výstavce v záruční listině, že uspokojí věřitele do určité částky, 

pokud dlužník nesplní svůj dluh, anebo splní-li se jiná podmínka v záruční listině. 

Prohlášení výstavce musí být učiněno v písemné formě. Bankovní zárukou se rozumí, 

pokud je výstavcem banka, zahraničí banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (1, § 

2029).  

1.4.3 Zajišťovací převod práva 

Zákonnou úpravu nalezneme v NOZ § 2040 - § 2044. Zajišťovací převod práva lze 

chápat jako dočasný převod práva, jehož účelem není trvalá změna subjektu, ale pouze 
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zajištění splnění dluhu. Dlužník, nebo třetí osoba zde uskutečňuje převod některého 

vlastního práva na věřitele. Změna vlastníka určitého práva nastává pokaždé a převést 

lze pouze majetková práva. Věřitel může zajistit peněžité i nepeněžité pohledávky, 

jejichž uspokojení nastává tím, že se mu bezúplatně převede některé dlužníkovo právo. 

Smlouva o takovém převodu musí mít písemnou formu a její součástí je rozvazovací 

podmínka, kterou se rozumí, že dluh bude splněn. Pokud se tak nestane a není-li 

zajištěný dluh splněn, stává se převod práva nepodmíněným. Věřitel se uspokojí 

z převedeného práva (1, § 2040, 2044), (4, s. 355, 356). 

1.4.4 Zadržovací právo 

Dle judikatury se řadí zadržovací právo i níže uvedené zástavní právo do oblasti práva 

věcného. Z toho vyplývá, že se nejedná o závazkový vztah, ale o věcné právo k cizí  

věci, které působí ve prospěch věřitele. O věcné právo se tak jedná pouze z pohledu 

věřitele. Zadržet lze pouze cizí movitou věc. Movitá věc je upravena v § 498 NOZ. 

Zadržovací právo má subsidiární charakter, protože se uplatní až ve chvíli, kdy 

pohledávka nebyla dobrovolně splněna. Musí o ni však pečovat jako řádný hospodář a 

užívat ji smí jen se souhlasem dlužníka. Má nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly 

při výkonu řádného hospodáře. Zadržovacím právem je možno zajistit splatný a za 

podmínek stanovených v zákoně i nesplatný dluh. Toto právo zaniká zánikem zajištěné 

pohledávky(1, § 1395, 1397), (4, s. 70-75). 

1.4.5 Zástavní právo 

Zástavním právem může být zajištěna celá pohledávka i jen její určitá část. Věřiteli 

vzniká nárok na uspokojení se z výtěžku zpeněžení zástavy do sjednané výše, jestliže 

dlužník řádně a včas nesplní svůj dluh. Pokud nebyla sjednána výše uspokojení, je 

věřitel oprávněn uspokojit se do výše své pohledávky s příslušenstvím. Právo na 

uspokojení také nastává v případě, že byla pohledávka splněna po lhůtě splatnosti jen 

částečně a také tehdy, pokud nebylo splněno třeba jen příslušenství pohledávky. Dle § 

1310 NOZ může být zástavou každá věc, se kterou lze obchodovat, tedy hmotná i 

nehmotná, movitá i nemovitá (1, § 1309), (4, s. 99-100). 

Zástavní právo se využívá u pohledávek v řádu statisíců korun a vyšších. Musí být 

sepsána zástavní smlouva, na jejímž základě se zástavní právo zapisuje do katastru 
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nemovitostí, ke konkrétním nemovitostem dlužníka, či třetí osoby, která zástavu 

poskytuje. Pokud má nemovitost vyšší hodnotu než dluh, jedná se o efektivní zajištění, 

neboť se myslí i na zajištění možného budoucího příslušenství pohledávky (3, s. 17). 

1.5 Utvrzení dluhu 

Občanský zákoník rozlišuje zajištění dluhu a utvrzení dluhu. Oba způsoby posilují 

věřitelovu právní pozici, nicméně jsou do značné míry odlišné. Společným rysem je 

motivace dlužníka k řádnému, včasnému, a především dobrovolnému splnění dluhu. 

Zajištění dluhu poskytuje věřiteli kromě motivace dlužníka i jistotu, že se bude moci 

uspokojit z poskytnutého zajištění, pokud dlužník svůj dluh nesplní. Nejčastější 

způsoby zajištění jsou uvedeny v předchozí kapitole. Eventuální nevýhodou zajištění 

dluhu může být následující případ. Pokud se dlužník dostane do úpadku, tak například 

v případě dohody o srážkách ze mzdy či jiných příjmů uhrazovací i preventivní funkce 

zajištění zaniká. V případě utvrzení dluhu nedochází k zajištění, že dluh bude opravdu 

splněn, ani pokud by se dlužník nenacházel v úpadku. Utvrzení totiž ani nezaopatřuje 

věřiteli náhradního dlužníka například v podobě ručitele, ani uspokojení zajištěné 

pohledávky z určité věci. Slouží především jako preventivní prostředek (4, s. 407).  

1.5.1 Uznání dluhu (závazku) 

Jak je již výše zmíněno, uznání dluhu je institutem, který slouží k utvrzení dluhu. 

Zajištění je výhodnější v případě, kdy dlužník sice prostředky na úhradu nemá, ale dluh 

za něj uhradí ručitel, který dluh zajišťuje. Je přínosné tyto možnosti zohlednit při tvorbě 

smluv. Uznání dluhu je velmi účelné v případě soudního řízení. Obrací důkazní 

břemeno, čímž usnadňuje důkazní pozici žalobce. Při vymáhání pohledávky soudní 

cestou se může přihlédnout k tíživé finanční situaci dlužníka. Pokud dlužník podepíše 

uznání dluhu, může mu být pohledávka odpuštěna. Tato situace ovšem nenastává 

automaticky. Musí vzejít z vůle věřitele. Poté lze například prominout část úroků 

z prodlení nebo část nákladů advokátního zastupovaní věřitele (5, s. 171). 

Uznání dluhu přináší věřiteli dvě výhody. První je vylepšení důkazní pozice. Výše 

zmíněné obrácení důkazního břemene znamená, že v době uznání dluhu, dluh trvá a 

věřitel tak má k dispozici důkazní prostředek o existenci dluhu. Je tedy na dlužníkovi, 
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aby vyvrátil tuto existenci. Druhou výhodou je, že uznáním dluhu začíná běžet nová 

desetiletá promlčecí lhůta. Podle § 629 NOZ promlčecí lhůta trvá tři roky. Jiná lhůta je 

podle stejného paragrafu u majetkového práva, které se promlčí nejpozději uplynutím 

deseti let ode dne, kdy dospělo. Zákon však dává věřitelům a dlužníkům prostor pro 

sjednání kratší nebo delší promlčecí lhůty počítané ode dne, kdy právo mohlo být 

uplatněno poprvé. Uznání dluhu je možné provést písemným prohlášením, proto lze 

uznat dokonce i dluh již promlčený. Uznání dluhu musí být explicitní. Musí obsahovat 

označení dluhu, důvod a výši, aby se závazek, který je nutno identifikovat, nedal 

zaměnit. V praxi se často můžeme setkat s odkazem přímo na fakturu, nebo vyúčtování, 

které je součástí uznání (6, s. 169). 

Faktura se nepovažuje za titul, na jehož základě nastává právo na plnění. Není totiž 

ztotožnitelná s řádně sjednaným smluvním vztahem. Smluvní ujednání mezi věřitelem a 

dlužníkem je podkladem pro vystavení faktury. Samotná faktura, jakožto účetní doklad, 

představuje výzvu k zaplacení dlužné částky. Jedná se tak o identifikační prostředek 

splatnosti pohledávky a platby ze závazkového vztahu. Představuje důležitý důkazní 

prostředek  

(7, s. 54). 

Splátkový kalendář bývá často spojen s uznáním dluhu. Věřitel za poskytnutí výhody 

splatit dluh po částech, po dlužníkovi žádá podepsání uznání dluhu. Stejně jako lze 

uznat dluh již promlčený, tak lze sepsat splátkový kalendář na již promlčenou 

pohledávku s účinky uznání dluhu. Pokud je dlužník v prodlení s úhradou jedné splátky, 

má věřitel právo na vyrovnání celé pohledávky a dlužník tak ztrácí výhodu splátek. 

Toto právo může věřitel využít až do doby splatnosti následující splátky. Pokud tak 

neučiní, právo zaniká. Je nutné rozlišovat tuto ztrátu výhody splátek a splatnost celého 

dluhu, která je smluvně stanovená. Pokud se ujedná, že již splatný dluh bude plněn dle 

splátkového kalendáře, může si věřitel výslovně dohodnout i splácení úroku z prodlení, 

který bude součástí splátek. (6, s. 174-175). 

1.5.2 Smluvní pokuta 

Ustanovení upravující smluvní pokutu nalezneme v § 2048 - § 2052 NOZ. Jedná se o 

jeden z nejčastěji využívaných utvrzovacích institutů. Lze ji využít pro utvrzení 
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peněžitých i nepeněžitých pohledávek a sama smluvní pokuta může být peněžitá i 

nepeněžitá. Existuje několik důvodů, proč ji strany do smlouvy zařazují. Smluvní 

pokuta plní funkci sankčně-motivační. Zesiluje motivaci dlužníka, aby splnil svůj 

závazek, tedy odrazuje ho od porušení smlouvy. Další funkcí je kompenzační. Používá 

se jako alternativa namísto náhrady škody. S touto funkcí souvisí funkce nárokově-

usnadňující. Její podstatou je fakt, že vymáhat u soudu smluvní pokutu je snadnější než 

vymáhat náhradu škody. Není totiž zapotřebí prokazovat vznik újmy a další souvislosti 

(6, s. 156). 

Častým důvodem porušení závazku ze strany dlužníka bývá majetkový problém. Pokud 

je smluvní pokuta sjednána jako peněžité plnění, nemá význam ji sjednávat u 

nesolventních subjektů. V takovém případě je pro tento subjekt dalším závazkem, který 

nebude schopen plnit. U takového subjektu je mnohem výhodnější zvolit jinou formu 

zajištění, neboť sama smluvní pokuta neplní zajišťovací funkci (5, s. 176). 

1.6 Další zajišťovací instrumenty  

Kromě výše zmíněných způsobů zajištění, se v praxi často využívá sjednání smluvního 

úroku z prodlení a platba předem. 

1.6.1 Smluvní úrok z prodlení 

Jestliže dlužník neplatí včas, jeho dluh se začne navyšovat o úrok z prodlení. Tato 

sankce nastupuje zcela automaticky ze zákona i bez sjednání ve smlouvě. Vyplývá z 

vládního nařízení č. 351/2013 Sb. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo 

sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž 

došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Právní úprava však umožňuje sjednat 

odlišnou sazbu úroku ve smlouvě. Této možnosti se v praxi často využívá (6, s. 166). 

1.6.2 Platba předem 

Úhradu ceny si lze ve smlouvě sjednat i v podobě platby předem nebo zálohy. Sníží se 

tak riziko neuhrazení pohledávky a její následné vymáhání (6, s. 153). 
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1.7 Způsoby řešení pohledávek po splatnosti 

Věřitel by měl průběžně sledovat vývoj svých pohledávek a jejich plnění. Zaměřit by se 

měl především na pohledávky, které jsou po splatnosti, neboť těm se i při řádné 

prevenci zcela nevyhne. Přehlednou evidenci pohledávek umožňují účetní programy, 

které rozčlení pohledávky do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti. U pohledávek po 

lhůtě splatnosti evidují přehled časových intervalů dle dnů po splatnosti. Pokud dlužník 

není schopen, nebo nechce věřiteli splnit svůj dluh, věřitel přistupuje k mimosoudnímu 

či soudnímu vymáhání své pohledávky (3, s. 27). 

1.7.1 Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou 

Dle mého názoru by se měl věřitel nejdříve pokusit vymáhat své pohledávky po lhůtě 

splatnosti mimosoudní cestou. K vymáhání může využít vlastní síly a služby inkasních 

agentur. Dále může přistoupit k postoupení pohledávky. 

 

Vymáhání vlastními silami 

Jestliže je dlužník v prodlení s úhradou svého závazku, věřitel by měl učinit první krok, 

kterým si ověří, zda dlužník vystavenou fakturu obdržel. Ověření je možné provést 

osobně, telefonicky nebo e-mailem. Pokud dlužník příslušnou fakturu neeviduje, věřitel 

mu ji zašle a požádá o okamžitou úhradu. Druhým krokem je upomínkové řízení, které 

mívá zpravidla tři stupně. Prvním stupněm je upomínka, která bývá učiněna většinou 5 

až 15 dnů po splatnosti. Věřitel může upomínku provést telefonicky, nebo e-mailem. 

První varianta je rychlejší a efektivnější. Její nevýhoda ovšem spočívá v průkaznosti o 

vykonané urgenci. V upomínce musí být především identifikován závazkový vztah 

(smlouva), na jehož základě byla příslušná faktura vystavena. V případě nezaplacení je 

realizována druhá upomínka s náhradním termínem uhrazení pohledávky. Bývá 

odeslána mezi 23. až 30. dnem po splatnosti. Poslední upomínka, po které následuje již 

vymáhání soudní cestou, pak mezi 35. až 45. dnem po splatnosti. Součástí první a druhé 

upomínky by mělo být sdělení o smluvní pokutě, byla –li sjednána nebo o úroku 

z prodlení. Součástí třetí upomínky je sdělení o následném vymáhání pohledávky (8). 
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V případě, kdy má dlužník snahu splatit svůj dluh, ale nachází se v tíživé finanční 

situaci, se strany mohou dohodnout na možnosti splátkového kalendáře. Pokud tak 

učiní, mělo by následně dojít k zajištění dluhu, utvrzení dluhu, sjednání rozhodčí 

doložky, nebo sepsání notářský zápis o přímé vykonatelnosti (3, s. 27-28). 

Vymáhání pohledávek inkasní agenturou 

Kromě vymáhání vlastními silami, má věřitel možnost využít služeb specializované 

inkasní agentury. Hlavní výhodou je úspora věřitelova času. Tato agentura poskytuje 

služby, které prověřují a monitorují dlužníky. Následně nabízí zasílání upomínek a 

předžalobních výzev a poté zajištění soudního vymáhání prostřednictvím advokátů či 

exekutorů. Věřitel si agenturu může vybrat podle několika hledisek. Například podle 

ceny poskytovaných služeb. Spolehlivé inkasní agentury, které se řídí etickým 

kodexem, může vybírat ze seznamu Asociace inkasních agentur. Seznam je dostupný na 

www.aiacz.cz (3, s. 33). 

1.7.2 Vymáhání pohledávek soudní cestou 

Pokud dluh nebyl dobrovolně splněn, nebo byl splněn pouze částečně a věřitel neuspěl s 

mimosoudním vymáháním, může zahájit vymáhání pohledávky soudně. Zahajuje se 

pouze na návrh věřitele, za který se platí soudní poplatek. Ten ovšem není jediným 

nákladem, který věřiteli vznikne, proto je vhodné posoudit pohledávku z právního, ale i 

ekonomického hlediska, neboť se tyto náklady nemusí věřiteli vrátit (3, s. 35), (8). 

Vymáhání pohledávek probíhá v civilním procesu, který má dvě fáze. Řízení nalézací, 

které probíhá podle OSŘ nebo ZORŘ. Soud zkoumá, jestli mám právo, o které žádám. 

První fáze trvá od podání žaloby do právní moci rozhodnutí. Na první fázi může a 

nemusí navazovat fáze druhá, řízení vykonávací. Jedná se o nucený výkon 

pravomocného a vykonatelného rozhodnutí, které se řídí OSŘ nebo EŘ (9). 

Nalézací řízení dle OSŘ 

Účastníky tohoto řízení jsou žalobce (věřitel, který podává návrh) a žalovaný (dlužník). 

Řízení se zahajuje na žalobcův návrh – žalobu, která musí obsahovat obecné náležitosti 

uvedené v § 42 odst. 4 a další informace uvedené v § 79 OSŘ. Žalobce nese tzv. 

důkazní břemeno, které mu ukládá povinnost tvrdit rozhodující skutečnosti a prokázat, 

tedy doložit k nim důkazy. Dokládat je může v listinné i elektronické podobě. Důkazní 
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prostředky jsou demonstrativně vymezeny v OSŘ § 125 a patří mezi ně například 

výslech svědků, znalecký posudek nebo notářský či exekutorský zápis. Platí zde zásada 

volného hodnocení důkazů. Soud hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz 

jednotlivě a v jejich vzájemné souvislosti (3, s. 36), (9), (10, § 132). 

Řízení je zahájeno dnem doručení žaloby věcně a místně příslušnému soudu, v jehož 

obvodu má dlužník sídlo, místo podnikání nebo bydliště. Soud usiluje o to, aby bylo 

řízení možné ukončit soudním smírem, který má stejné účinky jako pravomocný 

rozsudek. Proti schválenému smíru nelze dle zákona podat odvolání, které slouží jako 

řádný opravný prostředek. Jestliže řízení skončí soudním smírem, nebo bylo zastaveno, 

žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Pokud se tak nestane, platí 

zásada úspěchu ve věci, ze které plyne následující pravidlo. Měl-li účastník ve věci 

plný úspěch, obdrží náhradu nákladů od účastníka, který ve věci úspěch neměl. 

Rozhodnutí soudu může mít podobu rozsudku, usnesení nebo platebního rozkazu (9), 

(10, § 99, 142, 202). 

Rozlišujeme dva typy opravných prostředků. Řádné a mimořádné. Hranici mezi nimi 

tvoří právní moc. Odvolání se podává proti rozhodnutí soudu 1. stupně do patnácti dnů 

od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí soudu. Nelze jej podat proti výše 

zmíněnému soudnímu smíru a dle § 202 odst. 2 ani proti rozhodnutí o peněžitém plnění 

v částce menší než 10 000 Kč. Musí splňovat náležitosti uvedené v § 205 OSŘ. 

Mimořádné opravné prostředky lze použít až po uplynutí právní moci soudního 

rozhodnutí. Patří sem žaloba na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost a dovolání. 

Žaloba na obnovu řízení se dle § 228 OSŘ využívá k napadnutí pravomocného 

rozsudku nebo usnesení, jsou-li nové skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které 

nemohly být použity v původním řízení. Důvody použití žaloby pro zmatečnost jsou 

vymezeny v § 229 OSŘ. Jedná se o případy, kdy například rozhodoval vyloučený 

soudce nebo přísedící. Dovolání lze použít proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího 

soudu, a pouze v případech, které neuvádí § 238 OSŘ. Dovolacím soudem je v České 

republice nejvyšší soud (9).  

V nalézacím řízení může soud, i bez výslovného návrhu žalobce, vydat platební 

rozkaz, který patří do tzv. zkráceného civilního řízení a jeho úpravu nalezneme v § 172 

OSŘ. Vydává se i bez ústního jednání před soudem, jestliže uplatňovaná peněžitá 
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pohledávka nepřevyšuje částku 1 milionu korun. Soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů 

od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil pohledávku a náklady řízení nebo, aby 

v této lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal. Pokud žalovaný odpor 

nepodá, má platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Podá-li žalovaných včas 

odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu, soud nařídí jednání a v řízení 

pokračuje podle pravidel běžného civilního řízení. V zákoně najdeme několik typů 

platebního rozkazu: běžný, elektronický, evropský a směnečný nebo šekový (3, s. 38), 

(10,§172,174).  

 

Rozhodčí řízení 

Rozhodčí řízení upravuje majetkové spory. Proběhne, pokud se na tom strany smluvně 

dohodnou. Úpravu nalezneme v ZORŘ. Zákon umožňuje uzavření rozhodčí smlouvy, 

nebo rozhodčí doložky. Smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. 

Novelizace zákona č. 216/1994 Sb., zakazuje využití rozhodčí doložky ve 

spotřebitelských smlouvách, které uzavírá podnikatel. Pokud se tedy jedná o 

spotřebitelskou smlouvu, musí být uzavřena samostatná rozhodčí smlouva. Rozhodčí 

doložka nesmí být součástí podmínek smlouvy hlavní. V ostatních případech může být 

zakotvena rozhodčí doložka přímo do smlouvy. Věřitel má povinnost poskytnout 

spotřebiteli náležité vysvětlení důsledků, které plynou z rozhodčí smlouvy (11, § 2), 

(12, s. 380). 

Řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy tato žaloba byla doručena stálému 

rozhodčímu soudu nebo příslušnému nestrannému rozhodci (11, § 1, 2, 3, 14), (3, s. 40), 

(9). 

Strany se mohou dohodnout na postupu, kterým mají rozhodci vést řízení. Nedohodnou-

li se strany jinak, je řízení ústní a vždy neveřejné. Rozhodci mohou vyslýchat svědky, 

znalce a strany, jen v případech, kdy se k nim dobrovolně dostaví. Procesní úkony, které 

provést nemohou, za ně provede okresní soud. Musí ho o to ale požádat. Jestliže strany 

pověří rozhodce, můžou rozhodovat dle zásad spravedlnosti. Rozhodují vydáním tzv. 

rozhodčího nálezu (11, § 19, 20, 25), (9). 

Rozhodčí řízení je jednoinstanční. To znamená, že je již nepřezkoumatelné jinými 

rozhodci a nelze proti němu podat žádné opravné prostředky. Z toho vyplývá, že se 
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dnem doručení stává exekučním titulem. Existuje zde ale výjimka. Dle § 27 ZORŘ si 

lze do rozhodčí smlouvy nebo rozhodčí doložky ujednat přezkoumání rozhodčího 

nálezu. Musí tak být učiněno již na začátku sepisování smlouvy či doložky. Rozhodčího 

řízení je levnější, rychlejší, efektivnější a méně formální než soudní řízení. Může být 

také skončeno soudním smírem (3, s. 40), (9).  

V následující tabulce srovnávám výši poplatků za soudní řízení, platební rozkaz a 

rozhodčí řízení. V tabulce je uveden sazebník poplatků rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, protože patří 

k nejvýznamnějším mezinárodním arbitrážním institucím. Je pozitivně vnímaným 

subjektem schopným kvalitně administrovat jemu příslušné spory. 

Tabulka č. 1: Výše soudních poplatků (Zdroj: Vlastní zpracování dle 13, s. 364,19) 

 Hodnota plnění  Soudní poplatek 

Za návrh na zahájení 

občanského soudního 

řízení, jehož předmětem 

je peněžité plnění 

do částky 20 000 Kč 1000 Kč 

v částce vyšší než 20 000 

Kč do 40 mil Kč 
5 % z této částky 

v částce vyšší než 40 mil 

Kč 

2 000 000 Kč a 1 % 

z částky přesahující 40 mil 

Kč; částka nad 

250 000 000 Kč se 

nezapočítává 

Za návrh na vydání 

elektronického 

platebního rozkazu, 

jehož předmětem je 

peněžité plnění 

do částky 10 000 Kč 

včetně 
400 Kč 

v částce vyšší než 10 000 

do 20 000 Kč včetně 
800 Kč 

v částce vyšší než 20 000 

Kč 
4 % z této částky 

Rozhodčí řízení pro 

tuzemské spory 

 

 

 

 

 

 

 

hodnota předmětu sporu 

do 50 mil Kč 

5 % z hodnoty předmětu 

sporu, nejméně však 

11 000 Kč 

hodnota předmětu sporu 

do 250 mil Kč 

2 500 000 Kč a 1 % 

z hodnoty předmětu sporu 

převyšující 50 000 000 Kč 

hodnota předmětu sporu 

do 1 miliardy Kč 

4 500 000 Kč a 0,5 % 

z hodnoty předmětu sporu 

převyšující 

250 000 000 Kč 

Rozhodčí řízení pro 

ostatní spory 

 

hodnota předmětu sporu 

do 100 tisíc Kč 
10 000 Kč 

hodnota předmětu sporu 

do 200 tisíc Kč 

10 000 Kč a 9,1 % z 

hodnoty předmětu sporu 
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převyšující 100 000 Kč 

hodnota předmětu sporu 

do 300 tisíc Kč 

19 100 Kč a 9,1 % z 

hodnoty předmětu sporu 

převyšující 200 000 Kč 

hodnota předmětu sporu 

do 400 tisíc 

28 200 Kč a 9,1 % z 

hodnoty předmětu sporu 

převyšující 300 000 Kč 

hodnota předmětu sporu 

do 500 tisíc 

37 300 Kč a 9 % z 

hodnoty předmětu sporu 

převyšující 400 000 Kč 

Vykonávací řízení dle OSŘ a EŘ 

Účastníky vykonávacího řízení dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle 

zákona č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, jsou 

oprávněný a povinný. Předpokladem vykonávacího řízení je uplynutí soudem 

stanovené lhůty, kdy měl dlužník dobrovolně splnit svou povinnost. Nestalo-li se tak, 

může se zahájit vykonávací řízení (13, s. 8, 23). 

Výkon rozhodnutí lze nařídit jen na návrh oprávněného. Návrh musí splňovat 

všeobecné, zvláštní formální a obsahové náležitosti, aby umožňoval jasnou identifikaci 

a nezaměnitelnost oprávněného a povinného, vymezení práv a povinností k plnění, jeho 

rozsah a obsah a lhůtu ke splnění. Musí tedy být jasně uvedeno, jakým způsobem má 

být výkon proveden. Tento návrh se podává u příslušného soudu, který rozhodoval jako 

soud prvního stupně. Náklady výkonu rozhodnutí jsou uvedeny v § 270 OSŘ (10, § 

261), (13, s. 22-23). 

Uložené plnění může být vymoženo i proti vůli dlužníka, důležité je, aby došlo 

k uspokojení věřitelovy pohledávky, na kterou má nárok. Řízení o výkon rozhodnutí se 

dělí do dvou fází. Ve fázi nařízení výkonu se zkoumá všeobecná přípustnost výkonu 

rozhodnutí. Druhá fáze představuje samotné provedení výkonu, které lze pro peněžité 

plnění provést taxativně dle OSŘ nebo dle EŘ. OSŘ umožňuje následující způsoby 

vykonání: srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, prodejem movitých nebo 

nemovitých věcí, postižením závodu, zřízením soudcovského zástavního práva na 

nemovitých věcech, správou nemovité věci. Pro jiné povinnosti než zaplacení peněžité 

částky pak vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a 

výkonů. Platí zde zásada vhodnosti a přiměřenosti. Měl by se zvolit způsob, který 
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nejméně zatíží povinného a současně přinese maximalizaci efektu ve vztahu 

k oprávněnému (10, § 258), (13, s. 3, 11). 

Exekuce se zahajuje také na návrh oprávněného. Tento návrh doručí soudnímu 

exekutorovi, kterého si sám vybral. Exekutor může provést exekuci až poté, co byl 

exekučním soudem pověřen k jejímu výkonu. Od OSŘ se tento způsob výkonu liší 

zejména tím, že způsob exekuce si zvolí exekutor sám, může provést současně i více 

způsobů exekuce. Tím je zajištěna vyšší šance na vymožení pohledávky. Způsoby 

exekuce podle EŘ při nepeněžitých pohledávkách jsou stejné jako v OSŘ. V případě 

peněžité pohledávky je v EŘ navíc možnost pozastavení řidičského oprávnění. 

V zákoně jsou taxativně vymezeny exekuční tituly, na základě kterých, může být 

nařízena a provedena exekuce. Exekučním titulem dle § 40 může být například 

vykonatelný rozhodčí nález, vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora nebo 

notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního předpisu. 

Náklady exekuce jsou uvedeny v § 87 EŘ. Mezi náklady se řadí především odměna 

exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, 

náhrada za ztrátu času při exekuci a další. Tyto náklady hradí povinný a zároveň hradí i 

náklady oprávněnému. Náhrada hotových výdajů dle § 13 Vyhlášky č. 330/2001 Sb., 

činí paušální částku 3 500 Kč. Tato náhrada je poskytována zejména za soudní a jiné 

poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, opisy, fotokopie, data 

získaná z centrálních informačních systémů a dalších výdajů. Překročí-li výše hotových 

výdajů částku 3 500 Kč, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů v plné výši. Tyto 

náklady je ovšem povinen prokázat. Výše náhrady cestovních výdajů, která je součástí 

nákladů exekuce, činí 1 500 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, 

který vede exekuci, a zpět. Jsou-li exekučního řízení účastni 2 oprávnění nebo 2 

povinní, zvyšuje se paušální částka náhrady hotových výdajů o 30 %.  Je-li těchto 

účastníků více než 2, zvyšuje se paušální částka bez ohledu na počet účastníků o 50 %. 

Náhrada za ztrátu času náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných 

v místě, která není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. 

Výše náhrady činí nejvýše 500 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, 

který vede exekuci, a zpět (3, s. 41-42), (13, s. 354), (15, § 40, 58, 59, 87), (16, § 13, 

14). 



30 

 

Tabulka č. 2: Soudní poplatky za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle 13, s. 366) 

Hodnota plnění Výše poplatku 

peněžité plnění do 20 000 Kč včetně 1 000 Kč 

v částce vyšší než 20 000 Kč do 40 mil Kč 5 % z této částky 

v částce vyšší než 40 mil Kč 
2 mil Kč a 1 % z částky přesahující 40 mil 

Kč, částka nad 250 mil Kč se nezapočítává 

vyklizení 3 000 Kč 

ostatní případy 2 000 Kč 

 

Tabulka č. 3: Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

zdroje 16, § 6) 

Hodnota plnění Odměna bez DPH 

minimální výše 3 000 Kč 

do 3 mil Kč základu 15 %  

z přebývající částky až do 40 mil Kč 

základu 
10 % 

z přebývající částky až do 50 mil Kč 

základu 
5 % 

z přebývající částky až do 250 mil Kč 

základu 
1 % 

 

Tabulka č. 4: Odměna za exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky (Vlastní 

zpracování dle zdroje 16, § 7-10) 

Druh exekuce Odměna bez DPH 

vyklizení 10 000 Kč 

odebrání věci 15 % z hodnoty, nejméně 2 000 Kč 

rozdělení společné věci jinak než prodejem 6 000 Kč 

provedení prací a výkonů 6 000 Kč 

 

Insolvenční řízení 



31 

 

Jednou z posledních možností, jak může věřitel vymáhat uhrazení své pohledávky vůči 

dlužníkovi, je insolvenční řízení. Upravuje jej zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční 

zákon. Zahajuje se na návrh, který je oprávněn podat dlužník i věřitel. Řízení se 

zahajuje dnem doručení insolvenčního návrhu věcně příslušnému soudu, který 

rozhodne, zda se dlužník nachází v úpadku, či nikoli. Předmětem řízení je tedy 

dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení (3, s. 43), (18, § 97). 

Úpadek je definován mnohostí věřitelů. Zpravidla musí mít dlužník alespoň 2 věřitele. 

Existují dvě formy úpadku. Platební neschopnost nebo, pokud je dlužníkem PO či FO 

– podnikatel, předlužení. Dlužník je v úpadku ve formě platební neschopnosti, má-li 

peněžité závazky po splatnosti s dobou delší než 30 dnů a není schopen je plnit. Jestliže 

souhrn závazků převyšuje hodnotu majetku dlužníka, hovoříme o předlužení (17, s. 

23,27). 

Jakmile se věřitel dozví, že se některý z jeho dlužníků nachází v úpadku měl by u 

insolvenčního soudu podat přihlášku. Pokud to nestihne od zahájení řízení do uplynutí 

lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku, soud k pozdě podaným přihláškám nepřihlíží 

(3, s. 44), (18, § 173). 

Úpadek lze řešit konkursem, reorganizací, oddlužením nebo zvláštními způsoby řešení 

úpadku, které stanovuje zákon pro určité druhy případů nebo pro určité subjekty. 

V případě dlužníka – podnikatele, lze situaci řešit reorganizací nebo konkursem. U 

reorganizace se však předpokládá, že dlužníkem je větší podnikatel, který provozuje 

podnik. Podle schváleného reorganizačního plánu dochází k postupnému uspokojování 

pohledávek dlužníkových věřitelů. Vše probíhá při zachování provozu dlužníkova 

podniku. Uhradí-li dlužník všem věřitelům z reorganizačního plánu jejich pohledávky, 

je fakticky oddlužen. V případě konkursu dlužník přichází o možnost disponovat 

s majetkem, který tvoří majetkovou podstatu. Insolvenční správce (osoba, která je 

určena předsedou insolvenčního soudu ze seznamu insolvenčních správců, v rozhodnutí 

o úpadku) zpeněží majetkovou podstatu a zjištěné pohledávky jsou poměrně uspokojeny 

z tohoto výnosu. Neuspokojené pohledávky po skončení toho řízení nezanikají a 

věřitelé jsou oprávněni k jejich dalšímu vymáhání. Konkursní řízení může být použito u 

podnikatele i nepodnikatele.  Účelem oddlužení je osvobodit dlužníka PO 

nepodnikatele a FO, která nemá dluhy z podnikání, od dluhů. Oddlužení lze realizovat 
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formou splátkového kalendáře, nebo zpeněžením majetkové podstaty. Ve splátkovém 

kalendáři se dlužník zavazuje věřitelům, že bude měsíčně po dobu 5 let splácet ze svých 

příjmů insolvenčním soudem stanovenou částku. V případě zpeněžení majetkové 

podstaty, dochází k rozdělení výtěžku mezi přihlášené věřitele. Po splnění oddlužení 

jednou či druhou variantou, rozhodne insolvenční soud o osvobození dlužníka od jeho 

dluhů, pokud ho o to dlužník požádal a podal řádně a včas návrh. Další podmínkou ke 

schválení oddlužení soudem je, že dlužník bude schopen uspokojit pohledávky věřitelů 

v rozsahu nejméně 30 % (17, s. 39, 113, 128), (18, § 4, 414). 

1.8 Zánik závazků (pohledávek) 

Zánik závazků je upraven v NOZ a znamená ukončení závazkového právního vztahu. 

Tímto je ukončen vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Ke splnění závazku v některých 

případech nedochází. Závazek dle NOZ může zanikat například těmito způsoby: 

odstoupením od smlouvy, narovnáním, započtením, novací a dalšími způsoby, které 

jsou uvedeny níže. 

1.8.1 Splnění dluhu 

Závazek nejčastěji zaniká splněním dluhu. Dlužník v tomto případě ale musí svůj dluh 

splnit na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas (1, § 1908). 

1.8.2 Narovnání 

Dosavadní závazek lze nahradit novým závazkem. Strany si ujednají úpravu práv a 

povinností, které byly mezi nimi sporné nebo pochybné a řeší tak svůj spor 

mimosoudně (1, § 1903), (5, s. 111). 

1.8.3 Novace 

Novace je dohoda mezi věřitelem a dlužníkem, kterou si tyto strany ujednávají změnu 

obsahu závazku. Dosavadní závazek se ruší a nahrazuje se novým závazkem. Může-li 

dosavadní závazek vedle nového obstát, má se za to, že nebyl zrušen (1, § 1902). 



33 

 

1.8.4 Odstoupení od smlouvy 

Od smlouvy lze odstoupit v případě, že si to strany ujednají, nebo stanoví-li tak zákon. 

Závazek se ruší od počátku. Od smlouvy lze odstoupit v případě, že došlo například 

k podstatnému porušení smlouvy, nebo pokud sjednané plnění je vadné a tato vada není 

odstranitelná (1, § 2001), (5, s. 140). 

1.8.5 Promlčení 

Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. 

Pokud dlužník plnil po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení. Obecná 

promlčecí lhůta trvá 3 roky. Strany si můžou dohodnout kratší nebo delší promlčecí 

lhůtu. Nejméně však musí trvat 1 rok a maximálně 15 let (1, § 609, 629). 

1.8.6 Prominutí dluhu 

Věřitel může dlužníkovi dluh prominout, pokud s tím dlužník souhlasí, nebo se může 

vzdát svého práva vůči dlužníkovi (1, § 1995). 

1.8.7 Prekluze 

Prekluze je zánik práva uplynutím určitého časového úseku uvedeného v zákoně. Tato 

lhůta bývá kratší než promlčecí a nedochází k jejímu přerušování (1, § 654). 

1.9 Daňové a účetní hledisko pohledávek 

Veškeré operace s pohledávkami mají dopady na účetnictví subjektu i na daňovou 

povinnost. Tato kapitola je věnována těmto operacím. Právní úprava pohledávek je 

zachycena především v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví a daňová v zákoně č. 

280/2009 Sb., daňový řád. 

1.9.1 Účtování pohledávek 

Směrná účtová osnova je uspořádána dle účtových tříd a účtových skupin, podle kterých 

se účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o 

nákladech a výnosech nebo o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření. 
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Pohledávky se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé jsou ty, které jsou splatné 

do jednoho roku a dlouhodobé s dobou splatnosti delší než jeden rok. Pro pohledávky je 

vymezena účtová třída 3, ve které se účtuje o pohledávkách a závazcích. Účetnictví 

rozlišuje několik typů pohledávek dle jednotlivých účtů, např. 311 – Pohledávky 

z obchodních vztahů, 315 – Ostatní pohledávky, 335 – Pohledávky za zaměstnanci, 378 

– Jiné pohledávky. Pro rozlišení jednotlivých dlužníků a věřitelů si účetní jednotky 

vytvářejí analytické účty. Tyto účty slouží také pro určení, jestli se jedná o krátkodobou 

či dlouhodobou pohledávku. Každá účetní jednotka má právo vymezit si jednotlivé účty 

ve své vnitropodnikové směrnici. Pro účely této bakalářské práce je nejdůležitější účet 

311, ke kterému se souvztažně účtuje na výnosový účet 6xx ze skupiny 60 – Tržby za 

vlastní výkony a zboží v účtové třídě 6 – Výnosy. Účet 311 – Pohledávky z obchodních 

vztahů obsahuje pohledávky z běžných obchodních vztahů a případně také pohledávky 

představující reklamace vůči dodavatelům (20, s. 82), (21, s. 88). 

1.9.2 Ocenění pohledávek 

Účetní jednotky jsou povinny oceňovat svůj majetek nebo jeho části a závazky. Ocenění 

se provádí k okamžiku uskutečnění účetního případu, ke konci rozvahového dne nebo 

k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje. Účetní jednotka má povinnost 

ocenění zaznamenat v účetních knihách. Pohledávky se při vzniku oceňují jmenovitou 

hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou (22, § 24, odst. 1, 2, § 

25, odst. 5). 

1.9.3 Tvorba opravných položek 

Opravné položky k pohledávkám se tvoří v případě, kdy je pohledávka po splatnosti a 

hrozí riziko platební neschopnosti dlužníka. Jejich tvorba vyplývá z účetního principu 

opatrnosti, který říká, že účetní jednotky by měly brát v úvahu jen ty zisky, které byly 

skutečně dosaženy. Od roku 2015 je možné tvořit i opravné položky k pohledávkám, 

které při vzniku nebyly účtovány do výnosů, ale snížením zaúčtovaných nákladů nebo 

v důsledku oprav minulých období v souladu s právními předpisy upravujícími 

účetnictví se účtovaly rozvahově, a pro účely zjištění základu daně bylo nutné o celou 

jejich hodnotu zvýšit výsledek hospodaření. Pohledávky musí být zaúčtované nebo 

uvedené v daňové evidenci poplatníka na rozvahových účtech a nesmí být promlčené. 
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Zákonné opravné položky se tvoří až do výše rozvahové hodnoty pohledávky. Opravné 

položky zachycují snížení hodnoty pohledávek po přechodnou dobu. Jsou tak dočasným 

řešením, než nastane úhrada, postoupení, odpis pohledávky nebo jiné konečné řešení. 

V případě téměř nulové šance na vymožení dlužné částky se již vytvořené opravné 

položky rozpustí tak, že se účtují na stranu Dal nákladů a stranu Má dáti příslušné 

účtové skupiny, a pohledávka se zcela odepíše. Jestliže máme k dlužníkovi zároveň 

závazky, musíme nejprve provést vzájemný zápočet a až poté tvořit opravné položky. 

Nelze je vytvářet například k pohledávkám vzniklým z titulu cenných papírů, úvěrů, 

půjček, záloh, smluvních pokut, úroků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových 

vztahů. Tvorbu opravných položek upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách. 

Rozlišujeme účetní a daňové (zákonné) opravné položky k pohledávkám (23, s. 107), 

(27). 

Daňově účinné opravné položky (zákonné opravné položky) se vytvářejí ke zjištění 

základu daně z příjmu a uplatňují se za období, za které se podává daňové přiznání. Jsou 

výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů a snižují tak základ daně, pokud byly 

vytvořeny v souladu se zákonem o rezervách a zákonem o daních z příjmů. Pokud je 

pohledávka promlčená, nelze tvořit opravnou položku. Lze je tvořit pouze k rozvahové 

hodnotě pohledávek splatných po 31. 12. 1994. Podle § 4 odst. 2 zákona o rezervách se 

opravné položky používají ke krytí ztrát z odpisu pohledávek, nebo ke krytí rozdílu 

mezi jmenovitou hodnotou pohledávky a její pořizovací cenou sjednanou při postoupení 

postupníkovi (23, s. 107), (27). 

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám do 30 000 Kč dle § 8c ZoR 

Opravnou položku až do výše 100 % její neuhrazené rozvahové hodnoty bez 

příslušenství může poplatník vytvořit za období, za které podává daňové přiznání, 

pokud splní následující podmínky: 

- nejedná se o pohledávku za členy obchodní korporace za upsaný vlastní kapitál 

nebo o pohledávku mezi spojenými osobami, 

- rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku 

nepřesáhne částku 30 000 Kč, 

- od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců,  
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- celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u 

nichž uplatňuje postup podle tohoto ustanovení, nepřesáhne za období, za které 

se podává daňové přiznání, částku 30 000 Kč. 

O takové pohledávce, k níž byla vytvořena opravná položka, je poplatník povinen vést 

samostatnou evidenci (26, § 8c), (27). 

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám nad 30 000 Kč dle § 8a ZoR 

K pohledávce, která je splatná po 31. 12. 1994 se opravné položky tvoří za podmínky, 

že od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než: 

- 18 měsíců, tvorba až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

- 30 měsíců, tvorba až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 

(23, s. 110), (26, § 8a). 

U pohledávky nabyté postoupením, jejíž rozvahová hodnota bez příslušenství 

v okamžiku jejího vzniku byla vyšší než 200 000 Kč, se mohou tvořit opravné položky 

podle předcházejícího odstavce. Podmínkou je, že bylo zahájeno soudní, správní nebo 

rozhodčí řízení, jehož se poplatník daně z příjmu účastní (23, s. 110), (26, § 8a), (27). 

Účetní opravné položky 

Účetní opravné položky se tvoří, jestliže účetní jednotka zjistí při inventarizaci 

přechodné snížení ocenění majetku. Platí to nejen u pohledávek, ale u majetku obecně. 

Podle účetního hlediska představuje opravná položka k pohledávce nepřímé snížení 

hodnoty pohledávky. Na příslušném účtu účtové skupiny 39 – Opravná položka 

k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování se účtuje tvorba opravných položek 

k pohledávkám, jejich snížení a zrušení. Tyto opravné položky se vytvářejí jen 

v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru. Pokud 

je, pohledávku je třeba odepsat. Dále se tvoří k pohledávkám za dlužníky v 

insolventním řízení a k nepromlčeným pohledávkám, které jsou zaúčtovány v účetnictví 

a jsou splatné po 31. 12. 1994. Opravné položky vyjadřují reálné hodnoty aktiv, díky 

kterým je zachován věrný a poctivý obraz o účetnictví. Účetní opravné položky jsou 

daňově neuznatelným nákladem (26, § 55), (28). 
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1.9.4 Odpis pohledávky 

Pokud dlužník z nejrůznějších důvodů celou pohledávku neuhradí, věřitel ji obvykle 

účetně odepíše. Jedná se o trvalé snížení hodnoty majetku. O daňově účinný výdaj se 

nejedná ve všech situacích (29). 

 

Účetní hledisko odpisu 

Účetní jednotka se může kdykoliv rozhodnout, že předmětnou pohledávku odepíše na 

vrub nákladů, do účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady. Nejčastěji na syntetický 

účet 546 – Odpis pohledávky. Například tedy odpis neuhrazené části pohledávky 

zaúčtujeme MD 546 / D 311. Neuhrazená hodnota pohledávky tímto sníží účetní 

výsledek hospodaření za dané účetní období. Odpis by měl být analyticky rozlišen na 

daňově účinnou a neúčinnou část (23, s. 101), (29). 

Daňové hledisko odpisu 

Pokud splníme zákonem požadované podmínky odpisu pohledávky, lze jej vytvořit i 

jako daňově účinný náklad. Odpis pohledávky kryté vytvořenou opravnou položkou je 

mnohdy jediný způsob jejího daňového řešení. Pravidla jednorázového odpisu upravuje 

§ 24 odst. 2 písm. y zákona o daních z příjmů. Umožňuje provést daňově účinný odpis 

pohledávky nebo její části, ke které je vytvořena zákonná opravná položka, a to do výše 

vytvořené opravné položky. Zbylá část, která není krytá opravnou položkou, je daňově 

neúčinná. Je neekonomické nechat pohledávku s vytvořenou opravnou položkou 

promlčet, aniž by před tím byla daňově odepsána (23, s. 101), (26, s. 128). 

1.10 Ekonomické hledisko pohledávek 

Tato kapitola se zabývá finanční analýzou, respektive některými vybranými 

ekonomickými ukazateli.  

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 

především v účetních výkazech. Jejím zpracováním dochází k hodnocení podnikatelovy 

minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek (30. s. 9). 

Pro potřeby bakalářské práce jsou využity některé poměrové ukazatele, konkrétně 

ukazatele likvidity a aktivity. Likvidita nejlépe vystihuje, jak rychle je podnik schopen 
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splácet své krátkodobé závazky, neboť porovnává závazky vůči disponibilním 

prostředkům. Ukazatelé aktivity poskytují informace o tom, jak efektivně je 

hospodařeno s aktivy, tedy  

i pohledávkami. Vypovídají o tom, jak dlouho v nich jsou vázány finanční prostředky.  

1.10.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita podniku je vyjádřením schopnosti podniku hradit včas své krátkodobé 

závazky a vypovídá o finanční rovnováze. Pokud podnik nehradí včas své závazky, 

může to vyústit v platební neschopnost a vést až k úplnému úpadku. Platební 

neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy, a tak dostát 

svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. Podnik se může dostat i 

do druhotné platební neschopnosti, která představuje situaci, kdy dlužník není schopen 

hradit své závazky z důvodu neuhrazených pohledávek od věřitelů. Vlastníci podniku 

preferují spíše nižší úroveň likvidity, protože oběžná aktiva (krátkodobý majetek) 

představují neefektivní vázanost finančních prostředků, což může snižovat rentabilitu 

vlastního kapitálu. Ukazatele likvidity mají obecný tvar podílu toho, čím možno platit 

k tomu, co je nutno platit. Používají se 3 následující ukazatele  

(30, s. 54-55). 

Běžná likvidita je též likviditou 3. stupně a ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky podniku. Stručně řečeno, vypovídá o tom, jak by byl podnik 

schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném 

okamžiku na hotovost. Doporučené hodnoty by se měly nacházet v rozmezí 1,5-2,5. Pro 

srovnatelnost s konkurencí platí, že do kategorie oběžných aktiv započítáváme zpravidla 

veškerý krátkodobý majetek a do kategorie krátkodobé dluhy zařadíme součet 

krátkodobých závazků, běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. Pro 

vlastníky podniku jsou přívětivější hodnoty ve spodní hranici doporučeného pásma, 

protože to znamená efektivnější využití finančních prostředků. Z hlediska věřitelského 

jsou výhodnější hodnoty dosahující horní hranice (30, s. 56-57), (31). 

 

Vzorec č. 1: Běžná likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování dle 30, s. 55) 
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Pohotová likvidita je označována jako likvidita 2. stupně a platí pro ni, že čitatel by 

měl být stejný jako jmenovatel, tedy poměr 1:1, případně 1,5:1. Vyšší hodnota bude 

příznivější pro věřitele, nebude však příznivá pro vedení podniku. Představuje signál 

malé výkonnosti podnikání, kdy je příliš velká část oběžných aktiv vázána ve formě 

pohotových prostředků. Přináší tedy jen malý nebo žádný úrok. Proto je důležité 

stanovit optimální strukturu pohotových oběžných aktiv (30, s. 56). 

 

Vzorec č. 2: Pohotová likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování dle 30, s. 55) 

 

Okamžitá likvidita bývá označována jako likvidita 1. stupně. Pro Českou republiku by 

hodnota ukazatele měla být v rozmezí 0,2-1,1. Spodní hranice je již ovšem označována 

za kritickou. Platí zde, že nedodržení doporučených hodnot nemusí znamenat finanční 

problémy podniku. Mohou se v něm totiž vyskytovat například kontokorenty, které 

nemusí být z rozvahy patrné (30, s. 55). 

 

Vzorec č. 3: Okamžitá likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování dle 30, s. 55) 

1.10.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat investované finanční prostředky a 

vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Zároveň 

udávají počet obrátek jednotlivých složek zdrojů aktiv či dobu obratu. Obrat by měl být 

co nejvyšší a doba obratu naopak nejnižší. Jejich analýza odpovídá na otázku, jak 

podnik hospodaří s aktivy a jejich jednotlivými složkami a také jak toto hospodaření 

ovlivňuje výnosnost a likviditu (30, s. 67). 

Doba obratu pohledávek 
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Tento ukazatel vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které musí 

podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých zákazníků. Dobu obratu 

pohledávek je užitečné srovnávat s dobou splatnosti faktur a s odvětvovým průměrem. 

Je-li delší než doba splatnosti, tak obchodní partneři neplatí včas své závazky (31). 

 

Vzorec č. 4: Doba obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování dle 31) 

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků určuje dobu ve dnech, která uplyne od vzniku závazku do jeho 

úhrady. Ukazatel by měl mí stejnou hodnotu anebo vyšší než doba obratu pohledávek 

(31). 

 

Vzorec č. 5: Doba obratu závazků (Zdroj: Vlastní zpracování dle 31) 

 

1.11 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části bakalářské práce jsem vymezila základními pojmy v oblasti 

pohledávek. Nejdříve jsem definovala samotný pojem pohledávka, způsoby vzniku 

pohledávek, zajištění pohledávek vybranými způsoby, utvrzení dluhu, vymáhání 

pohledávek soudní a mimosoudní cestou a také formy zániku pohledávek. V závěru 

teoretické části jsem uvedla charakteristiku pohledávek z daňového, účetního a 

ekonomického hlediska. Teoretické znalosti jsou prakticky využity v následujících 

částech bakalářské práce.  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části bakalářské práce bude nejprve představen podnikatel XY, s. r. o. Jednatel  

si nepřeje, aby obchodní firma byla uváděna, a proto pro účely bakalářské práce bude 

podnikatel označován pod obchodní firmou XY, s. r. o. Uvedu základní informace, 

předmět podnikání a způsob vedení účetnictví. Dále nastíním současnou situaci 

podnikatele v oblasti zajištění, správě a vymáhání neuhrazených pohledávek. 

Analytickou část jsem zpracovala na základě interních dokladů a účetních výkazů 

podnikatele, rozhovorů a e-mailů s jednatelem a daňovou poradkyní.  

2.1 Charakteristika podnikatelského subjektu 

V této kapitole jsou uvedené základní informace o podnikateli XY, s. r. o., jeho předmět 

podnikání, organizační struktura, způsob vedení účetnictví, zajištění a vymáhání 

pohledávek. 

2.1.1 Základní informace 

Obchodní firma: XY, s. r. o.  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

Datum zápisu: 1. března 2000  

Sídlo: Brno  

Předmět podnikání:  

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  

• Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

• Daňové poradenství 

Základní kapitál: 100 000 Kč (32). 

2.1.2 Organizační struktura  

Jednatel společnosti je zároveň i statutárním orgánem, který je oprávněný jednat za 

právnickou osobu. Podnikatel zaměstnává daňovou poradkyni, která vykonává veškeré 
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činnosti v oblasti daní. Pracuje zde asistentka, několik účetních a mzdová účetní. Dále 

má podnikatel podle OZ uzavřenou smlouvu s několika externími účetními, externím 

právníkem a IT specialistou (33).  

2.1.3 Způsob vedení účetnictví 

Podnikatel XY, s.r.o. vede účetnictví v plném rozsahu, účetní operace zaznamenává 

podvojně v ekonomickém softwaru  PREMIER SYSTEM. Účetním obdobím je 

kalendářní rok, rozvahovým dnem je vždy 31. 12. příslušného roku. Dle zákona č. 

563/1991 Sb., zákon o účetnictví se podnikatel XY řadí mezi mikro účetní jednotky. 

Z tohoto důvodu nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Sestavuje ji 

ve zkráceném rozsahu na základě uspořádané směrné účtové osnovy. Ve vnitřní 

směrnici má podnikatel vymezené označení analytických účtů. Podnikatel je měsíčním 

plátcem DPH (33), (43). 

2.2 Správa pohledávek 

Podnikatel vede evidenci pohledávek ve výše zmíněném softwaru PREMIER SYSTÉM, 

který umožňuje přehled pro řízení menších, středních a středně velkých firem. 

Podnikatel ovšem nemá žádného odpovědného zaměstnance, který by se problematikou 

správy pohledávek zabýval, v současnosti nemá vypracovaný žádný jednotný systém 

v této oblasti. Podnikatel zatím neodepisuje nedobytné pohledávky a neeviduje 

promlčené pohledávky, ani pohledávky dlužníků, u kterých by probíhalo insolvenční 

řízení. V minulosti pouze evidoval pohledávky za dlužníky v likvidaci (33), (43).  

2.2.1 Členění pohledávek 

Podnikatel XY eviduje pohledávky dle doby splatnosti na dlouhodobé s lhůtou 

splatnosti nad 1 rok a krátkodobé se splatností do 1 roku. Ve sledovaném období, tj. od 

roku 2015 do roku 2018 o žádných dlouhodobých pohledávkách neúčtoval. Zároveň od 

svých zákazníků nepřijal dlouhodobé provozní zálohy na budoucí plnění na účtu 324 – 

Přijaté provozní zálohy (43). 

Ekonomický systém umožňuje podnikateli nahlížet na pohledávky z několika hledisek. 

Pro účely analýzy jsou zvolena pouze dvě hlediska. Zaprvé, zda jsou pohledávky 
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uhrazené v termínu splatnosti či neuhrazené, zadruhé, dle odběratelů. U neuhrazených 

pohledávek po splatnosti systém poskytuje přehlednou evidenci dob prodlení. Dělí 

pohledávky na 1-30 dní po splatnosti, 31-60 dní po splatnosti, 61-90 dní po splatnosti a 

nad 90 dní po splatnosti. Systém také hlídá promlčecí lhůtu pohledávek. Automaticky 

vygeneruje upozornění ještě před vypršením obecné promlčecí lhůty (33). 

2.2.2 Opravné položky k pohledávkám 

Podnikatel XY netvoří zákonné (daňové) opravné položky podle ZoR ani účetní 

opravné položky, které upravuje prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví a Český 

účetní standard pro podnikatele. Dle účetních záznamů by mohl tvořit zákonné opravné 

položky na účet 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní 

činnosti a tím snížit základ daně a výslednou daňovou povinnost. Jak je již výše 

vysvětleno, podnikatel nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, proto 

pro něj není tvorba účetních opravných položek na účet 559 - Tvorba a zúčtování 

opravných položek v provozní činnosti podstatným ukazatelem v účetních výkazech. 

Výše těchto pohledávek odráží pouze riziko vyplývající z možného neuhrazení 

pohledávky, proto má podnikatel za to, že pro něj tvorba není efektivní (43). 

2.2.3 Odpis pohledávek 

V roce 2016 provedl podnikatel odpis nedobytných pohledávek za dlužníky, kteří již 

zanikli nebo s nimi byla ukončena spolupráce. Tyto pohledávky nebyly ani po několika 

urgencích uhrazeny. Byly splněny zákonem stanovené podmínky pro daňově účinný 

odpis pohledávky, proto byly odepsány jako daňově účinný náklad. Domnívám se, že 

postup byl vhodný, neboť došlo ke snížení výsledku hospodaření, a tedy ke snížení 

základu daně pro výpočet výsledné daňové povinnosti podnikatele. Odpisy pohledávek, 

ke kterým nebyly vytvořeny zákonné opravné položky nebo je nebylo možné tvořit, se 

účtují na vrub nákladů. Tyto odpisy snižují stav oběžných aktiv v rozvaze a taktéž 

snižují účetní výsledek hospodaření ve výsledovce, proto se jim podnikatel XY snaží 

vyhýbat. Dle interních dokumentů se nedobytné pohledávky u podnikatele nacházejí 

v zanedbatelném množství a nepůsobí podnikateli výrazné problémy např. v oblasti 

likvidity. Značné problémy mu vznikají s operativními úhradami pohledávek, kdy 

dlužníci nedodržují doby splatnosti faktur (43). 
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2.3 Stávající způsob zajištění pohledávek 

Podnikatel XY, s.r.o. disponuje jediným zajišťovacím nástrojem, kterým je rozhodčí 

doložka, která je platně sjednaná, neboť si nechal vzor smlouvy sestavit u právníka. 

Rozhodčí doložka je sjednaná v každé inominátní smlouvě o vedení účetnictví, kterou 

uzavírá s klienty. Podnikatel si v ní ujednává, že řízení bude probíhat pouze písemně a 

na základě písemných podkladů předaných smluvními stranami, tj. bez ústního 

projednání věci. Rozhodce bude rozhodovat podle zásad spravedlnosti. Doposud ji však 

nevyužil. Ústní dohody nesjednává, smlouvy o vedení účetnictví uzavírá výhradně 

v písemné podobě. V každé smlouvě uzavřené s klientem má individuálně sjednaný 

počet normohodin dle časové náročnosti, nebo má s klientem sjednanou paušální platbu. 

Platební schopnost svých objednatelů si ovšem nijak neověřuje. Podnikatel neuplatňuje 

ani výběr záloh na poskytnuté služby. Faktury jsou vystavovány s dobou splatnosti 14 

dní od data vystavení faktury. Individuálně lze dohodnout delší splatnost, ale zatím tuto 

možnost podnikatel ani jeho objednatelé nevyužili.  

2.4 Stávající způsob vymáhání pohledávek 

Kontrola pohledávek po splatnosti probíhá nepravidelně, ve většině případů až když se 

podnikatel dostává do situace, kdy nebude schopen hradit své závazky. Ověřování 

pohledávek po splatnosti v současné době vykonává nejčastěji daňová poradkyně, která 

poté dává podnět podřízené účetní odpovědné za vystavování faktur, aby kontaktovala 

dlužníky. Podnikatel se vždy nejprve snaží s klienty dohodnout. Nabízí jim možnost 

využití splátkového kalendáře či sepsání uznání dluhu se ztrátou výhody splátek. S 

dlužníky nevede žádné soudní řízení. Důvodem jsou vysoké náklady na tento způsob 

vymáhání a nejistota výsledku soudního sporu. Podnikatel disponuje kvalifikovaným 

elektronickým certifikátem PostSignum, který mu umožňuje elektronický podpis. 

Každoročně jej obnovuje, neboť jeho platnost je 1 rok. Cena ročního certifikátu činí 396 

Kč s DPH. Tato varianta prostřednictvím České pošty s.p., je nejméně nákladově 

náročná. Tento certifikát podnikatel potřebuje v případě, pokud by se rozhodl pro 

vymáhání pohledávek prostřednictvím elektronického platebního rozkazu. Jeho 

dlužníky jsou však i fyzické osoby nepodnikající. Využít elektronický platební rozkaz, 

tak v případě těchto dlužníků nebude možné, neboť nemají datovou schránku. Služby 
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inkasní agentury využil v minulosti dvakrát. Nyní již tato inkasní agentura v ČR 

nevyvíjí činnost (43), (55). 

V současné době podnikatel nevyužívá automatického generování upomínek ve svém 

ekonomickém systému, přestože to systém umožňuje. Upomínání probíhá nejprve 

prostřednictvím e-mailu, který v příloze obsahuje přehlednou tabulku o evidenci 

dlužných faktur po splatnosti. Jestliže dlužník po první upomínce neuhradí své závazky, 

je upomínán prostřednictvím SMS či telefonickým hovorem. Pokud ani poté neuhradí, 

podnikatel zastaví veškerou činnost poskytovaných služeb a odmítne dlužníkovi vydat 

zpracované výstupy. Tento postup podnikatel vykonává i přesto, že má ve smlouvě o 

vedení účetnictví sjednáno, že je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy je 

objednatel v prodlení s úhradou déle jak 30 dnů. Odstoupení však ještě nikdy nevyužil 

(43).  

2.5 Analýza pohledávek v letech 2015–2018 

Kapitola se zabývá analýzou pohledávek, které jsou evidované na účtu 311 – 

Pohledávky z obchodních vztahů, a to za období 2015–2018. Toto období bylo zvoleno 

kvůli možnosti sledování vývoje pohledávek. Nejprve jsou pohledávky dělené na 

uhrazené a neuhrazené. Neuhrazené pohledávky jsou dále rozčleněné podle toho, zda již 

uplynula nebo neuplynula doba splatnosti. Pohledávky, kterým již uplynula doba 

splatnosti, jsou dále rozčleněny dle počtu dní po splatnosti. Veškeré dělení pohledávek 

je znázorněné v tabulkách nebo procentuálně v grafech. 

2.5.1 Analýza pohledávek v roce 2015 

V roce 2015 podnikatel XY evidoval pohledávky v celkové výši 3 554 340,10 Kč.  

Z celkové výše bylo uhrazeno k 31. 12. 2015 celkem 3 142 085,99 Kč, tedy 88 %. 

Zbývajících 14 % tvoří neuhrazené pohledávky, a to ve výši 412 254,11 Kč (37). 

Tabulka č. 5: Dělení celkových pohledávek v roce 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 37) 

Pohledávky celkem Uhrazené pohledávky Nehrazené pohledávky 

3 554 340,10 Kč 3 142 085,99 Kč 412 254,11 Kč 
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Graf č. 1: Členění pohledávek v roce 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 37) 

Celkovou částku neuhrazených pohledávek ve výši 412 254,11 Kč tvoří pohledávky, 

kterým zatím neuplynula doba jejich splatnosti a pohledávky, kterým již doba splatnosti 

uplynula. Pohledávky, kterým doba splatnosti neuplynula, dosahují výše 232 292,10 Kč, 

procentuálně 56 % neuhrazených pohledávek. Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 

179 962,01 Kč, tvoří tedy 44 % neuhrazených pohledávek (38). 

56%

44%

ČLENĚNÍ POHLEDÁVEK DLE SPLATNOSTI K 
31.12.2015

Pohledávky před uplynutím doby jejich splatnosti Pohledávky po splatnosti

 

Graf č. 2: Členění pohledávek dle splatnosti k 31.12.2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 39) 
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Pohledávky po splatnosti dále člením podle dní, které od jejich splatnosti uplynuly. 

Nejčetnější skupinou jsou pohledávky po splatnosti mezi 91 - 180 dny, které zaujímají  

37 % pohledávek po splatnosti, v peněžním vyjádření 67 327,00 Kč. Druhý největší 

podíl 30 % tvoří pohledávky po splatnosti do 30 dní v částce 54 213,00 Kč. Třetí 

největší podíl 28 % zaujímají pohledávky po splatnosti v rozmezí 31 – 90 dní v celkové 

hodnotě 49 508,00 Kč. Zbývající částka ve výši 6 309,00 Kč, která představuje 

pohledávky po splatnosti v rozmezí 181 – 365 dní a částka 2 605,01 Kč představující 

pohledávky po splatnosti nad 365 dní zaujímají 4 % a 1 %  neuhrazených pohledávek 

(38). 

Graf č. 3: Rozčlenění pohledávek dle dní po splatnosti k 31.12.2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 36) 

2.5.2 Analýza pohledávek v roce 2016 

V roce 2016 podnikatel XY evidoval pohledávky v celkové výši 3 612 804,25 Kč. Z 

celkové výše bylo k 31. 12. 2016 uhrazeno 3 115 037,25 Kč, tedy 86 %. Zbývajících 14 

% tvoří neuhrazené pohledávky, a to ve výši 497 767,00 Kč (35). 

Tabulka č. 6: Dělení celkových pohledávek v roce 2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 35) 

Pohledávky celkem Uhrazené pohledávky Nehrazené pohledávky 

3 612 804,25 Kč 3 115 037,25 Kč 497 767 Kč 
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Graf č. 4: Členění pohledávek v roce 2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 35) 

Celkovou částku neuhrazených pohledávek ve výši 497 767,00 Kč tvoří pohledávky, 

kterým zatím neuplynula doba jejich splatnosti a pohledávky, kterým již doba splatnosti 

uplynula. Pohledávky, kterým doba splatnosti neuplynula, dosahují výše 258 116,00 Kč, 

procentuálně 52 % neuhrazených pohledávek. Pohledávky po splatnosti jsou ve výši  

239 651,00 Kč, tvoří tedy 48 % neuhrazených pohledávek (36). 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5: Členění pohledávek dle splatnosti k 31.12.2016 (Vlastní zpracování dle 36) 

Největšího podílu pohledávek po splatnosti v roce 2016 dosáhly pohledávky se lhůtou 

po splatností mezi 91 - 180 dny, které dosahují hodnoty 37 %. V peněžní hodnotě v roce 

52%
48%

ČLENĚNÍ POHLEDÁVEK DLE SPLATNOSTI K 31.12.2016

Pohledávky před uplynutím doby jejich splatnosti Pohledávky po splatnosti
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2016 činí 87 503,00 Kč. Druhý nejvyšší podíl zaujímají pohledávky po splatnosti mezi  

31 – 90 dny, které dosahují hodnoty 28 %. V peněžní hodnotě v roce 2016 činí  

67 738,00 Kč. Hodnotu 23 % tvoří pohledávky po splatnosti do 30 dnů, které v roce 

2016 dosahují peněžní hodnoty 54 293,00 Kč. Další hodnoty 7 % a 5 % zaujímají 

pohledávky po splatnosti mezi 181 – 365 dny a nad 365 dnů. V roce 2016 v peněžní 

výši pohledávky po lhůtě splatnosti mezi 181 – 365 dny činí 17 611,00 Kč a pohledávky 

po lhůtě splatnosti nad 365 dní činí 12 506,00 Kč (36). 
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Graf č. 6:  Rozčlenění pohledávek dle dní po splatnosti k 31.12.2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 36) 

2.5.3 Analýza pohledávek v roce 2017 

V roce 2017 podnikatel XY evidoval pohledávky v celkové výši 4 867 070,00 Kč. Z 

celkové výše bylo k 31. 12. 2017 uhrazeno 4 395 230 Kč, tedy 90 %. Zbývajících 10 % 

tvoří neuhrazené pohledávky, a to ve výši 471 840,00 Kč (39). 

Tabulka č. 7:  Dělení celkových pohledávek v roce 2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 39) 

Pohledávky celkem Uhrazené pohledávky Nehrazené pohledávky 

4 867 070,00 Kč 4 395 230,00 Kč 471 840,00 Kč 
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Graf č. 7:  Členění pohledávek v roce 2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 39) 

Celkovou částku neuhrazených pohledávek ve výši 471 840,00 Kč tvoří pohledávky, 

kterým zatím neuplynula doba jejich splatnosti a pohledávky, kterým již doba splatnosti 

uplynula. Pohledávky, kterým doba splatnosti neuplynula, dosahují výše 258 761,00 Kč, 

procentuálně 55 % neuhrazených pohledávek. Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 

213 079,00 Kč, tvoří tedy 45 % neuhrazených pohledávek (40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8: Členění pohledávek dle splatnosti k 31.12.2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 40) 

Pohledávky po splatnosti dále člením podle dní, které od jejich splatnosti uplynuly. 

Nejčetnější skupinou jsou pohledávky po splatnosti do 30 dnů a mezi 181 - 360 dny. 

Obě skupiny zaujímají 28  % pohledávek po splatnosti, v peněžním vyjádření 60 115,00 

Kč a 60 013,00 Kč.  Druhý největší podíl 25 % tvoří pohledávky po splatnosti mezi 181 
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- 360 dní v částce 52 286,00 Kč. Třetí největší podíl 15 % zaujímají pohledávky po 

splatnosti nad 360 dní v celkové hodnotě 31 209,00 Kč. Zbývající částka ve výši 

9 456,00 Kč, která představuje pohledávky po splatnosti v rozmezí 91 - 180 dní tvoří 

zbývající 4 % celkových pohledávek po splatnosti (40). 
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Graf č. 9: Rozčlenění pohledávek dle dní po splatnosti k 31.12.2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 36) 

2.5.4 Analýza pohledávek v roce 2018 

V roce 2018 hodnota pohledávek dosáhla výše 4 999 523,00 Kč celkem. K 31.12.2018 

podnikatel XY obdržel úhradu ve výši 4 457 723 Kč, procentuálně 89 % celkových 

pohledávek. Částka 541 800 Kč, procentuálně 11 % celkových pohledávek, představuje 

neuhrazené pohledávky (41). 

Tabulka č. 8: Dělení celkových pohledávek v roce 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 41)  

Pohledávky celkem Uhrazené pohledávky Nehrazené pohledávky 

4 999 523,00 Kč 4 457 723,00 Kč 541 800 Kč 
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Graf č. 10: Členění pohledávek v roce 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 41) 

Následující graf znázorňuje neuhrazené pohledávky, které jsou rozděleny podle 

splatnosti. Celková výše pohledávek před uplynutím doby splatnosti dosahuje 61 % z 

celkových neuhrazených pohledávek, v peněžním vyjádření 332 219,00 Kč. Zbývající 

část 39 % z celkových neuhrazených pohledávek 541 800,00 Kč zaujímají pohledávky 

po splatnosti (42). 

 

Graf č. 11: Členění pohledávek dle splatnosti k 31.12.2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 42) 

Dále jsou pohledávky po splatnosti rozděleny podle počtu dní po splatnosti. Největší 

skupinou pohledávek jsou pohledávky po splatnosti do 30 dnů v celkové výši  
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95 523,00 Kč, procentuálně 46 % pohledávek po splatnosti. Druhou nejpočetnější 

skupinou zaujímající 32 % pohledávek po splatnosti jsou pohledávky po splatnosti  

31 - 90 dní ve výši 67 199,00 Kč. Pohledávky po splatnosti nad  365 dní dosahují výše 

40 705,00 Kč, procentuálně 19 % pohledávek po splatnosti. 2 % pohledávek po 

splatnosti ve výši 3 691,00 Kč zaujímají pohledávky po splatnosti v rozmezí 181 – 360 

dní. Nejmenší část, 1 % pohledávek po splatnosti, představují pohledávky po splatnosti 

v rozmezí 91 - 180 dní v celkové výši 2 405,00 Kč (42). 
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Graf č. 12: Rozčlenění pohledávek dle dní po splatnosti k 31.12.2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

42) 

2.5.5 Srovnání pohledávek v letech 2015 – 2018 

Tato podkapitola obsahuje srovnání analýz pohledávek k rozvahovému dni za roky  

2015 – 2018. Tabulka znázorňuje především srovnání hodnot pohledávek po splatnosti 

z celkového množství pohledávek v jednotlivých letech. Z výsledků je patrné, že 

hodnota celkových pohledávek je proměnlivá. Nejvyšší hodnoty dosahovala v roce 

2018, a to výše 4 999 523,00 Kč. V tomto roce dosahují pohledávky před splatností a po 

splatnosti nejvyšší hodnoty, protože podnikatel vystavil větší počet faktur než v letech 

minulých. Nejpočetnější skupinou pohledávek po splatnosti jsou v tomto roce 

pohledávky po splatnosti do 30 dní. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří pohledávky po 

splatnosti v rozmezí 31 – 90 dní.  
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Tabulka č. 9: Rozdělení pohledávek v letech 2015 – 2018 v Kč (Zdroj: Vlastní zpracování dle 37 – 42) 

 
Rok 

2015 2016 2017 2018 

 Pohledávek 3 554 340,10 3 612 804,25 4 867 070,00 4 999 523,00 

Před splatností 232 292,10 258 116,00 258 761,00 332 219,00 

Po splatnosti 179 962,01 239 651,00 213 079,00 541 800 

Počet dní po 

splatnosti: do 30 
54 213,00 54 293,00 60 115,00 95 523,00 

31 – 90 dní 49 508,00 67 738,00 60 013,00 67 199,00 

91 – 180 dní 67 327,00 87 503,00 9 456,00 2 405,00 

181 – 365 dní 6 309,00 17 611,00 52 286,00 3 691,00 

nad 365 dní 2 605,01 12 506,00 31 209,00 40 705,00 

Následující grafy znázorňují srovnání neuhrazených pohledávek k rozvahovému dni za 

období 2015 – 2018. První graf znázorňuje procentuální vyjádření pohledávek po 

splatnosti na celkovém množství pohledávek v jednotlivých letech. 

Graf č. 13: Srovnání pohledávek dle splatnosti v letech 2015 – 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 37-

42) 
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Graf č. 14: Členění pohledávek dle dní po splatnosti v letech 2015 – 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle 37 – 42) 

Vývoj pohledávek po splatnosti podle dní je za sledované období velmi proměnlivý. 

Přesto z výsledků vyplývá, že nejpočetnějšími skupinami v letech 2015 – 2018 jsou 

pohledávky se splatností do 30 dní, v rozmezí 31 – 90 dnů. V prvních dvou sledovaných 

letech je početná i skupina pohledávek po splatnosti v rozmezí 91 – 180 dnů. Tato 

změna k lepšímu stavu v letech 2017 a 2018 byla způsobena snahou podnikatele o 

častější upomínání dlužníků. Výraznou pomoc přinesla také změna účetního softwaru, 

která nastala v únoru roku 2017. Tento software umožňuje přehlednější systém správy 

pohledávek. 

2.5.6 Analýza vývoje pohledávek po splatnosti v roce 2018 

V následující analýze je zachycen měsíční vývoj pohledávek v roce 2018. Rok 2018 je 

zvolen kvůli největšímu počtu objemu pohledávek za sledované období. V tomto roce 

byl také zaznamenán nejvyšší počet pohledávek po splatnosti do 30 dnů. Domnívám se, 

že podnikateli dluží stále stejní objednatelé, kteří nejsou schopni uhradit své závazky do 

konce lhůty splatnosti. Podnikatel vystavuje faktury se splatností 14 dnů od data 

vystavení faktury. V roce 2018 dosahují pohledávky po splatnosti do 30 dnů 46 % 
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z celkových pohledávek po splatnosti.  V následující tabulce je znázorněno, kolik % 

pohledávek je v jednotlivých měsících po splatnosti a kolik % těchto pohledávek tvoří 

pohledávky po splatnosti do 30 dnů. Z výsledků je patrné, že v sedmi měsících 

pohledávky po splatnosti do 30 dnů tvoří více než 50 % na celkovém objemu 

pohledávek po splatnosti. Dle mého názoru by pro podnikatele bylo výhodné prodloužit 

dobu splatnosti faktur, neboť se domnívám, že v tak krátkém časovém intervalu nejsou 

objednatelé schopni včas hradit své závazky. 

Tabulka č. 10: Měsíční vývoj pohledávek po splatnosti v roce 2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 44) 

Měsíc  pohledávek 

v Kč 

Před 

splatností 

v Kč 

Po 

splatnosti 

v Kč 

% po 

splatnosti 

Po 

splatnosti 

do 30 dnů 

v Kč 

% po 

splatnosti 

do 30 dnů 

Leden 462 803,00 443 982,00 18 821,00 4 % 156,00 0,83 % 

Únor 588 808,00 377 862,00 210 946,00 36 % 172 561,00 82 % 

Březen 484 784,00 338 063,00 146 721 30 % 83 694,00 57 % 

Duben 677 924,00 461 323,00 216 601,00 32 % 103 283,00 48 % 

Květen 527 575,00 329 377,00 198 198,00 38 % 111 077,00 56 % 

Červen 475 955,00 326 853,00 149 102,00 31 % 48 930,00 33 % 

Červenec 614 329,00 446 801,00 167 528,00 27 % 86 396,00 52 % 

Srpen 718 683,00 439 512,00 279 171,00 39 % 196 657,00 70 % 

Září 799 661,00 484 109,00 315 552,00 40 % 201 676,00 64 % 

Říjen 1 360 828,00 962 562,00 398 266,00 29 % 197 908,00 50 % 

Listopad 898 612,00 395 312,00 503 300,00 56 % 202 498,00 40 % 

Prosinec 554 535,00 341 240,00 213 295,00 39 % 107 904,00 51 % 
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Graf č. 15: Měsíční vývoj pohledávek po splatnosti do 30 dnů na celkovém měsíčním objemu pohledávek po 

splatnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle 44) 

2.6 Pohledávky z ekonomického hlediska 

Tato kapitola obsahuje výpočty ekonomických ukazatelů uvedených v kapitole 1.10. 

Výpočty provádím za jednotlivé roky 2015 – 2018.  

2.6.1 Ukazatel likvidity 

Výpočty pro ukazatele běžné likvidity, pohotové likvidity a okamžité likvidity jsou 

uvedeny v kapitole 1.10.1. Pro výpočty jsou potřeba údaje z účetních závěrek za období 

2015–2018. Tyto údaje jsem shrnula do tabulky č. 11. 

 

Tabulka č. 11:  Údaje z účetních závěrek pro výpočet likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

 Rok 

2015 2016 2017 2018 

Oběžná aktiva (v tis. Kč) 1288 875 1040 2 538 

Krátkodobý finanční majetek (v 

tis. Kč) 

695 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky (v tis. 

Kč) 

469 526 526 1 347 

Krátkodobé cizí zdroje (v tis. 

Kč) 

1101 517 1 283 1 856 
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Tabula č. 12: Ukazatel likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

 Rok 

2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita 1,17 1,69 0,81 1,37 

Pohotová likvidita 1,06 1,02 0,41 0,73 

Okamžitá 

likvidita 

 0,63 1,02 0,41 0,73 

Ukazatel běžné likvidity dosahuje ve sledovaném období doporučených hodnot 1,5-2,5 

pouze v roce 2016. V letech 2015, 2017 a 2018 se vypočtené hodnoty přibližují spodní 

hranici rozmezí doporučených hodnot. Kvůli tomu by mohl podnikateli nastat problém 

s platební schopností, nemusel by být schopen dostát svým závazkům.   

Pohotová likvidita má v prvních třech sledovaných letech klesající tendenci. 

Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 1-1,5, kterých je dosahováno v letech 2015 

a 2016. V roce 2017 pohotová likvidita výrazně klesla a v roce 2018 se začala mírně 

zvyšovat. Nižší hodnoty pohotové likvidity v posledních dvou letech nejsou pro 

podnikatele příliš příznivé. Způsobují menší schopnost hradit krátkodobé závazky, které 

v těchto letech nabývají vyšších hodnot, na rozdíl od roku 2015 a 2016. Domnívám se, 

že tato situace nastala kvůli krátké době splatnosti vystavených faktur. V tomto období 

je také evidován vyšší počet celkových pohledávek oproti roku 2015 a 2016. 

Ukazatel okamžité likvidity v letech 2015-2018 dosahuje doporučených hodnot pro 

Českou republiku 0,2-1,1 v celém sledovaném období. Má stejné výsledky jako 

ukazatel pohotové likvidity, kromě roku 2015, ve kterém měl podnikatel krátkodobý 

finanční majetek. V ostatních letech již tato položka rozvahy nevykazuje žádný 

zůstatek. Na základě těchto výsledků, usuzuji, že podnikatel efektivně využívá své 

finanční prostředky.  

2.6.2 Ukazatele aktivity 

Výpočty pro ukazatele aktivity jsou uvedeny v kapitole 1.10.2. Pro výpočet doby obratu 

pohledávek a doby obratu závazků v letech 2015-2018 jsou nezbytné údaje z výkazu 
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zisku a ztráty a z rozvahy, které jsou součástí účetní závěrky. Údaje jsou uvedeny 

v tabulce č. 13. 

Tabulka č. 13: Údaje z účetních závěrek pro výpočet aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

 Rok 

2015 2016 2017 2018 

Pohledávky (v tis. Kč) 469 526 526 1 347 

Závazky (krátkodobé v 

tis. Kč) 

1101 517 1 283  1 856 

Tržby (v tis. Kč) 2792 5920 6 756 8 263 

 

Tabula č. 14: Ukazatel aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

 Rok 

2015 2016 2017 2018 

Doba obratu 

pohledávek (ve dnech) 

60,47 31,99 28,03 58,69 

Doba obratu závazků 

(ve dnech) 

141,96 31,44 68,37 80,86 

Doba obratu závazků by měla mít stejnou nebo vyšší hodnotu než doba obratu 

pohledávek. Toto pravidlo je zachováno ve všech letech s výjimkou roku 2016, kde je 

ovšem minimální rozdíl. Podnikatel je tedy v podstatě ve všech letech ve výhodě, neboť 

poskytuje obchodní úvěr na menši počet dnů, než na kolik čerpá provozní úvěr od 

dodavatelů.  
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Graf č. 16: Doba obratu pohledávek a závazků ve dnech (Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

2.7 Shrnutí analytické části 

Z analýzy současného stavu zajištění pohledávek podnikatele XY, s.r.o. vyplývá, že své 

objednatele žádným způsobem neprověřuje. Vymáhání pohledávek v současné době 

provádí vlastními silami a v minulosti využil služby inkasní agentury. Analýza 

pohledávek odhalila, že nejvíce pohledávek po splatnosti se vyskytuje do 30 dnů po 

splatnosti, proto by podnikatel měl zvážit změnu doby splatnosti vystavovaných faktur 

pro objednatele, kteří nejspíše kvůli zdlouhavému oběhu účetních dokladů nejsou 

schopni včas uhradit vlastní závazky. Dále mám za to, že by podnikatel měl změnit 

systém vymáhání a zajištění pohledávek, aby byli dlužníci více motivováni ke včasným 

úhradám. Ukazatel běžné a pohotové likvidity se nenachází ve větší části sledovaného 

období v doporučených hodnotách, ale ukazatel okamžité likvidity dosahuje příznivých 

hodnot v celém sledovaném období. Z analýzy ukazatelů aktivity vyplývá, že doba 

obratu závazků dosahuje vyšších anebo stejných hodnot jako doba obratu pohledávek 

téměř v celém sledovaném období. Výjimkou je rok 2016, kde je ovšem zaznamenán 

minimální rozdíl hodnot těchto dvou ukazatelů. 

 



61 

 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VČETNĚ JEJICH 

EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

V kapitole vlastní návrhy řešení se na základě teoretické a analytické části zaměřím na 

návrhy předcházení vzniku problematických pohledávek a efektivnější správy 

pohledávek včetně vhodnější úpravy zasílání upomínek, dále jejich zajištění a 

vymáhání. Nejdříve podnikateli doporučím způsoby, jak předcházet vzniku 

problematických pohledávek, poté uvedu několik návrhů soudního i mimosoudního 

vymáhání pohledávek. Závěr kapitoly se věnuje zhodnocení realizovatelnosti návrhů 

v praxi a uvádí stanovisko podnikatele k předloženým návrhům. 

3.1 Způsoby předcházení vzniku problematických pohledávek 

Prevence vzniku problémových pohledávek je velmi důležitá a podnikatel XY s.r.o. by 

jí měl věnovat více pozornosti. V kapitole jsou uvedeny návrhy a doporučení pro 

efektivnější správu pohledávek. 

3.1.1 Prověření zákazníků 

Předcházení vzniku problematických pohledávek může podnikatel ovlivnit kontrolou 

svých potenciálních zákazníků. Jak již bylo vysvětleno v teoretické části v kapitole 1.3., 

podnikatel může získat informace z několika zdrojů. Těchto služeb ovšem v současné 

době nevyužívá. Doporučuji začít ověřovat především nové klienty alespoň pomocí 

bezplatných informačních zdrojů, které uvádím níže. 

Jedním ze základních informačních zdrojů je justiční portál pro Ministerstvo 

spravedlnosti a jeho organizační složky, soudy a státní zastupitelství, dostupný na 

stránkách www.justice.cz. Hlavní výhodou portálu je široká škála poskytovaných 

informací. Nejpoužívanější rejstříky jsou umístěny na hlavní stránce portálu. Jedná se o 

centrální registr oznámení, veřejný rejstřík a insolvenční rejstřík, který obsahuje 

informace o osobách, na které byl podán insolvenční návrh. Další výhodou tohoto 

informačního zdroje je již výše zmíněná skutečnost, že vyhledávání v těchto rejstřících 

a seznamech není zpoplatněno. Za nedostatek považuji to, že se zde podnikatel 
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nedozví žádné informace o fyzických osobách podnikajících, neboť zde najdeme 

informace pouze o obchodních korporacích (45). 

Dalším zdrojem veřejných informací, který lze bezplatně využívat je administrativní 

registr ekonomických subjektů, který je známý pod zkratkou ARES. Přehledně 

zpřístupňuje údaje, přebírané ze zdrojových registrů a současně umožňuje přímé 

přepnutí do www aplikací orgánů veřejné správy, pokud tyto aplikace již existují. Mezi 

zdrojové registry patří například veřejný rejstřík, registr plátců daně z přidané hodnoty, 

insolvenční rejstřík nebo centrální evidence úpadců. Nevýhodou tohoto zdroje je 

skutečnost, že všechny údaje mají jen informativní charakter a nemají charakter úřední 

listiny, proto nemohou být použity jako průkazní podklad pro soudní řízení. 

Současně na jejich základě nemůže být požadována náhrada škody, která by vznikla 

jejich využitím. Cílem tohoto webu je poskytovat každodenní aktuálnost všech údajů, 

což považuji za velkou výhodu, neboť neaktuální informace již nemusí být pravdivé. 

Na rozdíl od obchodního rejstříku zde není možné získat informace z účetních závěrek a 

výročních zpráv (46).  

Vhodným, ale již placeným zdrojem informací je také Centrální registr dlužníků 

České republiky, který poskytuje výraznou kontrolu a prevenci před vznikem 

neplatičů. CEDR zajišťuje správu nahlášených neuhrazených plateb od věřitelů a má za 

úkol informovat širokou veřejnost o nesplněných závazcích. Poskytuje tak dostatek 

informací o průběžné platební morálce právnických a fyzických osob pro velké, střední, 

malé ekonomické subjekty a živnostníky, ale i občany. Mezi poskytované služby náleží 

například kontrola vlastních závazků a závazků jiných subjektů, odprodej pohledávky, 

využití osvědčených inkasních agentur a možnost nahlížení do seznamu subjektů, které 

poškozují svým chováním jiné subjekty. Nalezneme zde i bezplatné služby, mezi které 

patří například burzy pohledávek, osoby v pátrání a kontrola majetku. Mezi výhody 

patří komplexnost poskytovaných služeb ke správě pohledávek a služeb pro řešení 

dluhů a velmi přehledný portál, ve kterém se lze rychle zorientovat a najít potřebnou 

službu. Negativním jevem by pro podnikatele mohla být vyšší časová náročnost a 

náklady spojené s užíváním tohoto registru oproti výše zmíněným informačním 

zdrojům. Zpoplatněné služby jsou poskytovány podnikajícím osobám dle tarifů 

uvedených v následující tabulce (47). 
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Tabulka č. 15: Ceník tarifů CEDR (Zdroj: Vlastní zpracování dle 47) 

Tarif Poplatek Podmínky 

KREDIT 
50 Kč za každé hledání v databázích 

CEDR + 50 Kč za každý vklad dlužníka 

Nabití kreditu na  

min. 1 000 Kč 

BASIC 
Přístup na 1 rok formou splátek  

1 000 Kč / měsíc 
x 

FULL 
Přístup na 1 rok  

10 000 Kč / rok 
x 

PROMO Přístup na 1 rok /2 000 Kč 
Umístění loga CEDR na 

své www stránky 

RECIPROCAL Přístup na 1 rok /1 000 Kč 

Povinnost vkladu všech 

dlužníků s platbou po 

splatnosti delší než 30 

dní 

Mám za to, že by pro podnikatele byl nejvýhodnější tarif KREDIT vzhledem k jeho 

nízkým poplatkům a skutečnosti, že podnikatel má individuální počet nových 

objednatelů každý měsíc. Z tohoto tarifu se platí poplatky jen tehdy, pokud se 

v databázi skutečně vyhledává. Ostatní tarify s měsíčními splátkami by pro něj mohly 

být značně neekonomické, neboť se za ně platí, ikdyž se v databázi nevyhledává.  

3.1.2 Hromadná fakturace 

V současné době podnikatel rozesílá každou vystavenou fakturu objednateli zvlášť, 

prostřednictvím e-mailu na jeho adresu. Podle mého názoru je tato forma rozesílání 

značně neefektivní. Může se stát, že omylem pošle fakturu na jinou e-mailovou adresu, 

než má objednatel. Hlavní nevýhodou této fakturace je její časová náročnost. 

V současné době proces samotného vystavování faktur probíhá okolo 2 dnů a jejich 

odesílání zabírá téměř další 2 hodiny práce (50).  

Podnikateli bych doporučila, aby začal využívat ekonomický software PREMIER 

SYSTÉM, který mu umožní eliminovat chyby, a také přinese značnou časovou 

úsporu, což považuji za hlavní přínosy mého doporučení. Další výhodou je, že není 
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potřeba dokoupit žádný upgrade softwaru, neboť systém poskytuje veškeré funkce ve 

verzi, kterou má podnikatel zakoupenou. U podnikatele mi byla umožněna realizace 

návrhu. Celý proces vystavení včetně kontroly trval 5 hodin a proces odesílání 1 hodinu. 

Soudím, že efektivita je značná. 

V programu se nejdříve u každého klienta vyplní správná e-mailová adresa. Poté se 

vytvoří několik typů šablon podle poskytovaných služeb. Může nastat situace, že 

některý případ se nedá šablonou postihnout, proto je výjimečně potřeba manuální zásah, 

což se může jevit jako nevýhoda návrhu. Na příslušnou šablonu se vytvoří vzor faktury 

se všemi náležitostmi, které budou automaticky vyplněné. Jedná se o jméno 

objednatele, banku, položky faktury včetně předkontace apod. Podnikatel na základě 

takto definované šablony bude moci vytvářet vydané faktury. V softwaru lze jednou 

operací hromadně vystavit velký počet faktur na základě výběru předdefinovaných 

šablon (48). 

Tento model umožňuje přehlednou historii odchozích zpráv s fakturami. Pokud 

objednatel ani po opětovném zaslání faktury neuhradí svůj závazek, podnikatel může 

zahájit upomínání. 

Pro lepší představu přikládám fotografie ze softwaru. 

 

Obrázek č. 1: Ukázka šablon PREMIER (Zdroj: Vlastní zpracování dle 48) 
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Obrázek č.2: Ukázka šablon PREMIER (Zdroj: Vlastní zpracování dle 48) 

3.1.3 Určení lhůty splatnosti 

V analytické části bylo zjištěno, že podnikatel XY s.r.o. má nejvíce neuhrazených 

pohledávek po splatnosti do 30 dnů. V současné době je termín splatnosti faktury 14 

kalendářních dnů od data vystavení faktury. Samotnému podnikateli činí problém 

uhradit své závazky ve lhůtě 14 dnů. Příčinou je zdlouhavý proces fakturace, který často 

způsobí doručení faktury protistraně v den, který již může být termínem splatnosti. 

Objednatelé tak jsou ne vždy vlastní vinou opakovaně v prodlení s úhradou závazku, 

proto navrhuji, aby byl termín splatnosti 14 dnů od doručení faktury objednateli. 

Soudím, že se tak podstatně sníží počet faktur po splatnosti a podnikateli tato změna 

nepřinese žádné dodatečné náklady, proto hodnotím návrh velmi kladně. Domnívám 

se, že uvedený návrh má jediný negativní dopad. Vystavená faktura již má uveden 

termín splatnosti, který se odvíjí od datumu vystavení. Pokud se tato splatnost bude 

počítat od doručení faktury objednateli, a ten ji obdrží se zpožděním, tak se termíny 

nebudou shodovat. K takové situaci by však mělo dojít pouze zřídka, neboť podnikatel 

zasílá faktury prostřednictvím e-mailu. Pokud si tedy nesplete e-mailovou adresu 

objednatele, měla by být faktura doručena včas. 

3.2 Zajištění pohledávek 

Dalším opatřením, které podnikatel může využít jsou zajišťovací instrumenty. Tyto 

instrumenty by měly motivovat dlužníka, aby včas hradil své závazky. Uvádím několik 
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návrhů zajišťovacích instrumentů, které jsou dle mého názoru pro podnikatele XY s.r.o. 

vhodné a zároveň podnikatel nemusí vynaložit žádné náklady v porovnání s náklady 

vynaloženými na soudním řízení.   

3.2.1 Zálohové platby  

Prvním zajišťovacím instrumentem, který bych podnikateli XY s.r.o. doporučila, jsou 

zálohové platby, které podnikatel zatím nevyužívá. Provedla jsem analýzu účtu  

324 – Přijaté provozní zálohy a zjistila jsem, že po splatnosti hradí opakovaně stejní 

klienti. Vybíráním záloh od těchto klientů by podnikatel předešel riziku opětovného 

neuhrazení pohledávek, což považuji za nejdůležitější přínos návrhu. Za negativní 

jev návrhu by se podnikateli mohla jevit zvýšená administrativní náročnost, která se 

projeví tím, že kromě konečných faktur bude muset podnikatel hlídat splatnost i 

zálohových faktur, a poté provádět jejich vyúčtování. Po konzultaci s podnikatelem 

navrhuji, aby výše zálohy činila 50 % individuálně sjednané paušální platby každého 

klienta, nebo by se výše záloh mohla odvíjet od průměrných normohodin, které má 

podnikatel individuálně stanovené pro každého klienta dle časové náročnosti.  

V následujícím odstavci doporučuji text, který by podnikatel mohl přidat do smluv 

s objednateli, v případě, že by se rozhodl využívat zálohové platby. 

„Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli smlouvy zálohu na 

zdanitelné plnění (dále jen „zálohovou platbu“) v celkové výši xxx Kč bez DPH, která 

bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v 

platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Právo vystavit zálohovou fakturu 

na platbu vzniká zhotoviteli následující den po podpisu této smlouvy oběma smluvními 

stranami.“  

„Na základě tohoto ujednání zhotovitel vystaví zálohovou fakturu ve výši xxx Kč bez 

DPH, kterou zašle objednateli. Lhůta splatnosti zálohové faktury je stanovena na 14 dnů 

od doručení zálohové faktury objednateli. Zálohová faktura se považuje za uhrazenou 

okamžikem připsání platby na účet zhotovitele.“  

„Po připsání zálohové platby na účet zhotovitele je zhotovitel povinen vystavit daňový 

doklad (potvrzení o přijetí zálohové platby) a tento zaslat neprodleně objednateli. 

Daňový doklad musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními 
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předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny 

stanovené v § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude daňový doklad 

obsahovat zejména číslo této smlouvy a odpovídající cenové údaje této smlouvy. 

Daňový doklad doručí zhotovitel objednateli na e-mailovou adresu objednatele.“ 

„Právo vystavit konečný daňový doklad (fakturu) vzniká zhotoviteli následující 

pracovní den po ukončení měsíčních sjednaných pracích. Na tomto konečném daňovém 

dokladu (faktuře) bude zúčtována zálohová platba ve výši xxx Kč bez DPH. Lhůta 

splatnosti konečné faktury je stanovena na 14 dnů od doručení konečné faktury 

objednateli.“ 

3.2.2 Smluvní pokuta 

Nejčastěji používaným právním instrumentem sloužícím k motivování dlužníka, aby 

splnil svoji povinnost je právě smluvní pokuta, kterou podnikateli doporučuji 

zakomponovat do smluv, které uzavírá s objednateli. Výši smluvní pokuty podnikatel 

může stanovit jako jednorázovou částku za každé porušení povinnosti, anebo sjednat 

určitou částku za každý den prodlení vyjádřenou procenty z dlužné částky. Výška 

smluvní pokuty musí být obhajitelná a měla by v sobě zahrnovat všechny škody, které 

lze v době sjednání očekávat. Návrh textu, který by podnikatel ve smlouvách mohl 

použít, uvádím v následujícím odstavci. 

,,Obě smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výší 0,01 % z dlužné částky za 

každý den prodlení. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli tuto smluvní pokutu i 

v případě, že porušení právní povinnosti nezavinil. Tato smluvní pokuta je splatná ve 

lhůtě 30 dnů od doručení faktury objednateli. I po zaplacení smluvní pokuty je 

objednatel nadále povinen splnit svůj dluh.“ 

Výši 0,01 % smluvní pokuty z dlužné částky podnikateli doporučuji vzhledem ke 

zjištěným cenám poskytovaných služeb. Domnívám se, že tato částka by neměla být 

považována za nepřiměřenou a v rozporu s dobrými mravy. Mám za to, že mezi zápory 

smluvní pokuty patří především skutečnost, že v případě soudního sporu je zde riziko, 

že sjednaná smluvní pokuta může být posouzena soudem jako nepřiměřená nebo 

v rozporu s dobrými mravy. V takovém případě může soud smluvní pokutu snížit až 
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do výše vzniklé škody. Jako podklad pro posouzení, zda je smluvní pokuta přiměřená či 

nikoli, může sloužit např. dosavadní bohatá rozhodovací praxe soudů. Výhodou 

smluvní pokuty je skutečnost, že není třeba prokazovat jakékoliv zavinění ze strany 

dlužníka. Ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou tedy stačí, že ke splnění 

nedošlo. V případě podnikatele a objednatele se jedná o skutečnost, že nedošlo 

k zaplacení pohledávky. Za další klad považuji, že v případě zaplacení smluvní pokuty 

dlužník není zbaven povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 

3.2.3 Úrok z prodlení 

Dalším zajišťovacím instrumentem, který bych podnikateli doporučila začít využívat, je 

úrok z prodlení. Úrok z prodlení nastupuje ze zákona zcela automaticky i bez smluvního 

ujednání. Výše zákonného úroku je stanovena vládním nařízením, a odpovídá ročně 

výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, 

v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Sazba 1,75 % platná od 2. 

11.2018do 2. 5. 2019 se použije pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku, ty tak 

celkově činí 9,75 %. Úroky z prodlení může věřitel dlužníkovi počítat již od 1. dne 

prodlení, tedy ode dne následujícího po dni, ke kterému mělo být zaplaceno, do 

uspokojení pohledávky, tedy do dne zaplacení včetně (53). 

Pokud by podnikatel nechtěl využívat zákonný úrok z prodlení, doporučila bych mu 

ujednat úrok z prodlení v uzavíraných smlouvách. Domnívám se, že zavedení úroku 

z prodlení do smluv by mohlo zlepšit platební morálku objednatelů. Výši úroku 

doporučuji u každého objednatele individuálně sjednat ve smlouvě, dle ceny 

poskytovaných služeb tak, aby byla zachována zásada dobrých mravů, která 

představuje jedinou limitaci dle OZ (53). Hlavním předpokladem zmíněné zásady je 

vzájemné respektování a nepoškozování obecných zájmů slušnosti. Lze tedy platně 

sjednat sazbu, která nebude stačit na kompenzaci škody podnikatele, a stejně tak platně 

a účinně sazbu, která bude několikanásobně vyšší než vzniklá škoda. Navrhuji zvolit 

sazbu rozmezí od 0,03 - 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

Do uzavíraných smluv navrhuji přidat následující text. 

,,Smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že bude-li objednatel v prodlení 

s úhradou vystavené faktury zhotovitelem, bude povinen zaplatit dohodnutý úrok 
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z prodlení od prvního dne prodlení,  ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. “ 

Dále navrhuji přidání následujícího textu do vystavovaných faktur. 

,,Zdvořile si Vás dovolujeme upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti 

uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné/dohodnuté výši a 

smluvní pokutu (byla-li sjednána).“ 

Souběh úroku z prodlení a smluvní pokuty je možný. Pokud je sjednána smluvní 

pokuta zajišťující peněžitou pohledávku a nejsou sjednány smluvní úroky z prodlení, 

uplatní se zákonné úroky z prodlení (6, s. 166). 

Podnikatel se rozhodne, zda s objednatelem sjedná smluvní úrok z prodlení, nebo zda 

využije zákonný a také zda ve smlouvách s objednateli ujedná smluvní pokutu. Podle 

toho text do faktury přizpůsobí.  

Kladně hodnotím především možnost souběhu smluvní pokuty a úroku z prodlení, dále 

nárok na úhradu ze zákonného úroku z prodlení, který nastává zcela automaticky 

v případě prodlení dlužníka s platbou. Není třeba jej nijak vyzývat nebo poskytovat 

dodatečnou lhůtu k úhradě. V případě namítnutí nepřiměřeně vysokého, nebo nízkého 

smluvního úroku z prodlení se uplatní zákonná výše, což je pro podnikateli další 

výhodou. Vždy má jistotu, že dlužník bude plnit v jeho prospěch. Za možnou 

nevýhodu lze považovat situaci, kdy v případě namítnutí nepřiměřeně vysokého úroku 

z prodlení bude uplatněn nižší (zákonný) úrok z prodlení a podnikatel tak obdrží nižší 

částku z této sankce. Tato situace ovšem nenastane, pokud podnikatel využije výše 

zmíněné rozmezí úrokových sazeb, který považuji v souladu s dobrými mravy.  

3.3 Mimosoudní řešení 

Pokud zajišťovací instrumenty nezajistí včasnou úhradu podnikatelovy pohledávky, 

navrhuji nejdříve mimosoudní vymáhání. Podnikatel v současné době nemá jednotný 

systém ani odpovědného zaměstnance, který by se touto problematikou zabýval. Vše u 

něj probíhá nepravidelně. 
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3.3.1 Vymáhání vlastními silami 

Navrhuji určit odpovědného zaměstnance z řad současných zaměstnanců, který se bude 

systémem zabývat ve své stávající kapacitě. Bude tak zajištěna pravidelnost kontroly 

neuhrazených pohledávek, a současně návrh podnikateli nepřinese žádné dodatečné 

náklady. Podnikatel tak bude mít stále přehled o tom, kdo a kolik mu dluží. Tuto 

kontrolu doporučuji provádět alespoň jednou za 2 týdny. 

Pokud odpovědný zaměstnanec zjistí, že je objednatel v prodlení s úhradou, nejdříve u 

něj ověří, zda od podnikatele obdržel vystavenou fakturu. Navrhuji telefonické ověření, 

především kvůli jeho rychlosti. Pokud fakturu neeviduje, zašle mu ji znova a požádá o 

okamžitou úhradu. Nedojde-li k úhradě během jednoho týdne od odeslání faktury, 

doporučuji zaslat první upomínku. Neobdrží-li v této lhůtě podnikatel platbu, odešle 

druhou upomínku s náhradním termínem placení. Pokud ani po dvou týdnech neobdrží 

platbu, zašle třetí upomínku, ve které bude obsaženo i sdělení o následujícím vymáhání 

pohledávky.  

Veškeré upomínky navrhuji odesílat z ekonomického softwaru PREMIER, protože 

umožňuje pořizovat, tisknout a evidovat upomínky k vydaným fakturám na základě data 

splatnosti uvedeného na vydané faktuře a lhůtě pro upomínky. Vystavením upomínky 

na vydanou fakturu automatizovaně podle návrhu vzniká vazba na příslušnou fakturu. 

Prostřednictvím těchto vazeb je možné prohlížet všechny upomínky, které byly na 

vydanou fakturu vystaveny. Program navrhne přehled faktur, pro které je možno 

vystavit první upomínku, případně druhou atd. Pokud po odeslání první upomínky není 

faktura v systému evidována jako uhrazená, program nabídne druhou upomínku. 

Opakovací cyklus určuje prodlevu mezi první upomínkou a zaplacením. Pokud již byla 

faktura částečně uhrazena, systém nabízí k upomínce pouze zbylou část neuhrazené 

částky.  

V případě prodlení s placením, systém umožňuje výpočet sankční částky u faktur, které 

ještě nebyly uhrazeny a jsou již po dni splatnosti nebo byly uhrazeny po dni splatnosti.  

Nabídka umožňuje provést výpočet sankce k dlužné částce ,,ke dni“ nebo ,,ode dne“, 

což umožňuje zasílat k jednotlivým pohledávkám i částečné sankční faktury. Podklady 

pro sazbu sankce může podnikatel zvolit z faktur nebo si může nastavit předvolby. 

Tento dokument lze vytisknout nebo připojit jako přílohu k penalizační faktuře. Je zde 
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uvedeno číslo faktury, měna, částka, ze které je sankce vypočtena, kolik dnů je faktura 

v prodlení, smluvní úrok a celkové výše sankce (54). Podnikatel si tak může nastavit 

výše navrhované zajišťovací instrumenty.  

Pro lepší představu přikládám fotografie ze softwaru. 

 

Obrázek č. 3:  Ukázka upomínek PREMIER (Zdroj: Vlastní zpracování dle 48) 

 

Obrázek č. 4: Ukázka výpočet sankce PREMIER (Zdroj: Vlastní zpracování dle 48) 
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Podnikateli tento návrh nepřinese žádné dodatečné náklady, neboť současný 

zakoupený software umožňuje veškeré výše zmíněné funkce, které podnikatel zatím 

nevyužívá, což je pro tento návrh hlavní výhodou. Některé klienty sjednání sankcí 

může odradit od uzavření smlouvy, což považuji za nedostatek návrhu. 

Tento systém by výrazně usnadnil práci odpovědnému zaměstnanci za správu 

pohledávek, pokud by se podnikatel pro tento návrh rozhodl.  

Dále doporučuji v programu vložit odlišný text pro Upomínku č. 1 Upomínku č. 2 a 

Upomínku č. 3. Mé návrhy uvádím v následujícím textu. 

Upomínka č.1 

Vážený odběrateli, do dnešního dne Vámi nebyla uhrazena faktura číslo xx se splatností 

dne dd.mm.rr. na částku xx Kč. Tímto Vás chceme požádat o její uhrazení nejpozději do 

5 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění. Pokud jste ji však již uhradili, sdělte 

nám datum platby a považujte tuto upomínku za bezpředmětnou. 

Upomínka č.2 

Vážený odběrateli, do dnešního dne Vámi nebyla uhrazena faktura s číslem xx se 

splatností dne dd.mm.rr. na částku xx. Dne dd.mm.rr. jsme Vám zaslali upozornění na 

skutečnost, která byla bez odezvy. Věříme, že naši pohledávku obratem uhradíte, a to 

nejpozději do dd.mm.rr. Pokud ani v tomto termínu platbu neobdržíme, budeme nuceni 

dlužnou částku navýšit o úrok z prodlení a smluvní pokutu. 

Upomínka č.3 – předžalobní výzva 

Vážený odběrateli, již dvakrát jsme Vás upomínali, že jste dosud neuhradil naši fakturu 

č. xx, splatnou  dd.mm.rr. na částku xx Kč. Žádáme Vás o okamžitou úhradu částky 

zvýšené o úrok z prodlení a smluvní pokutu nejpozději do dd.mm.rr. Pokud ani v tomto 

termínu částku neuhradíte, budeme nuceni dlužnou částku vymáhat soudní cestou. 

V případě, kdy má dlužník snahu splatit svůj dluh, ale nachází se v tíživé finanční 

situaci, doporučuji dohodnout se na možnosti splátek, nebo splátkového kalendáře.  
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3.3.2 Vymáhání pohledávek inkasní agenturou  

Pokud selže upomínání a vymáhání vlastními silami, nebo pokud se u podnikatele 

nenajde, žádný pracovník, který by se správou pohledávek mohl zabývat, navrhuji začít 

využívat specializovaných služeb inkasní agentury. Hlavní výhodou je úspora 

podnikatelova času. Nevýhodou jsou značně vyšší náklady, ve srovnání s vymáháním 

vlastními silami. Agentury monitorují dlužníky, zasílají upomínky a poté zajistí soudní 

vymáhání prostřednictvím advokátů či exekutorů. Vyhledání ceníku se mi povedlo 

pouze u jediné inkasní agentury. Prostřednictvím e-mailu jsem kontaktovala šest 

inkasních agentur působících na území ČR. Z nichž mi odpověděly pouze tři. Dvě mi 

zaslaly obecný ceník a jedna odpověděla, že záleží na dohodě s klientem, proto uvádím 

jen níže uvedený ceník. Například inkasní kancelář Česká kreditní, a.s. si účtuje 10 – 

30% z vymožené částky a náklady související s vymáháním. Inkasní kancelář SAFIN 

INVEST s.r.o. má nastavený systém odměn, který se odvíjí od výše a stáří pohledávky. 

Tabulka č.16: Ceník provize vymáhání pohledávek SAFIN INVEST (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

49) 

Výše 

pohledávky 

Stáří 

pohledávky 

1-2 měsíce 

Stáří 

pohledávky 

3-6 měsíců 

Stáří 

pohledávky 

6-12 měsíců 

Stáří 

pohledávky 

12-24 měsíců 

Stáří 

pohledávky 

nad 24 

měsíců 

Do 50 000 10 %  17 % 20 % 23 % 30 % 

50 – 100 000 8,5 % 15 % 17 % 20 % 28 % 

100 – 150 000 7,5 % 12 % 15 % 18 % 25 % 

150 – 200 000 6 % 10 % 13 % 15 % 23 % 

Nad 200 000 dohodou dohodou dohodou dohodou dohodou 

3.4 Vymáhání pohledávek soudní cestou 

Jak již bylo zmíněno v analytické části, podnikatel prozatím nevyužívá soudní 

vymáhání pohledávek. Tento proces nastupuje v případech, kdy je mimosoudní 

vymáhání neúspěšné.  Podnikatel není obeznámen se všemi možnostmi soudního 

vymáhání, a proto v této kapitole navrhuji další možné způsoby soudního vymáhání.  
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3.4.1 Nalézací řízení  

Nalézací řízení je popsáno v kapitole 1.7.2. Podnikateli bych doporučila využít 

elektronický platební rozkaz u dlužníků, kteří disponují datovou schránkou, neboť 

náklady elektronického platebního rozkazu jsou nižší než listinného platebního rozkazu. 

Pokud podnikateli dluží fyzická osoba nepodnikající, která nedisponuje datovou 

schránkou, lze využít listinný platební rozkaz. Mezi výhody elektronického platebního 

rozkazu náleží především jeho rychlost, protože již ve lhůtě 30 dnů od podání návrhu je 

soudem vydán. Dále nižší soudní poplatek, který u ostatních řízení činí standardně 5 

%.  Pak jeho transparentnost, neboť stav řízení lze sledovat i online na stránkách 

www.justice.cz. Za poslední výhodu považuji, že vše probíhá elektronicky, bez 

nutnosti docházet na soud. Nevýhodou elektronického platebního rozkazu je, že ho lze 

využít jen u pohledávek do jednoho milionu korun (50). 

V následující tabulce uvádím výše poplatků za listinný a elektronický platební rozkaz. 

Tabulka č. 17: Ceník elektronického platebního rozkazu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 10) 

Elektronický 

platební rozkaz – 

hodnota plnění 

Výše 

poplatku 

Listinný 

platební rozkaz 

– hodnota plnění 

Výše poplatku 

Do částky 10 000 včetně 400 Kč do částky 20 000 Kč 1 000 Kč 

v částce vyšší než 10 000 

do 20 000 Kč včetně 

800 Kč  vyšší než 20 000 Kč 

do 40 mil Kč 

5 % z této částky 

v částce vyšší než 20 000 

Kč 

4 % z této 

částky 

v částce vyšší než 

40 mil Kč 

2 mil Kč a 1 % z částky 

přesahující 40 mil Kč; částka 

nad 250 mil Kč se nezapočítává 

 

3.4.2 Rozhodčí řízení  

Podnikatel má ve svých smlouvách sjednanou rozhodčí doložku, jak již zmiňuji 

v kapitole zajišťovacích instrumentů a analytické části práce. Mezi hlavní výhody 
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rozhodčího řízení patří krátká doba trvání sporu, nižší náklady ve srovnání se 

soudním řízením a možnost vedení sporu on-line. V případě, kdy bude rozhodovat 

rozhodce, kterého si podnikatel zvolí, hrozí riziko, že příslušný rozhodce nemusí mít 

dostatek zkušeností. Pro podnikatele by tato skutečnost mohla představovat významnou 

procesní nevýhodu, což považuji za nevýhodu tohoto řízení. Usuzuji, že další 

nevýhodou řízení je nemožnost využít opravný prostředek bez výslovné dohody stran.  

V České republice nyní působí tři stálé rozhodčí soudy. Rozhodčí soud při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, který má jako jediný 

obecnou působnost, dále Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, 

rozhoduje jen spory z obchodů s investičními instrumenty, a posledním soudem je 

Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno, který rozhoduje jen spory 

z obchodů, uzavřených na Českomoravské komoditní burze Kladno a na Obchodní 

burze Hradec Králové (51).  

V následující tabulce uvádím sazebníky nákladů Rozhodčího soudu při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky rozhodčího řízení pro 

tuzemské spory a rozhodčího řízení pro on-line spory.  

Na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti je uveden seznam rozhodců, kteří 

mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů. Podnikatel si zde tedy 

může vybrat kteréhokoliv rozhodce. Nevýhodou těchto stránek je, že nejsou uvedeny 

poplatky, proto pro srovnání výše nákladů uvádím ceník rozhodce, který je součástí 

zmíněného seznamu, avšak ceny poplatků rozhodčího řízení jsou veřejně dostupné na 

jeho soukromých webových stránkách. Tento ceník byl jako jediný veřejně dostupný, 

proto neuvádím více možností. 
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Tabulka č. 18: Ceník rozhodčího řízení soudu s rozhodce ze seznamu rozhodců (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle 51 a 56) 

Soud při HK ČR a AK ČR Rozhodce 

Výše 

částky 

sporu v 

Kč 

Rozhodčí 

řízení soudu 

Rozhodčí řízení 

on-line 

Výše částky 

sporu v Kč 

JUDR. Jaroslav 

Jenerál - rozhodce 

Do 50 mil 5 % z hodnoty 

sporu, nejméně 

11 000 Kč 

3 % z hodnoty 

sporu 

(nejméně 7 000 

Kč a maximálně 

1 000 000 Kč) 

Do 5 mil 2 % z hodnoty sporu 

(nejméně 4 000 Kč + 

DPH) 

Do 250 

mil 

2 500 000 Kč a 

1 % z hodnoty 

sporu 

převyšující 50 

000 000 Kč 

3 % z hodnoty 

sporu 

Nad 5 mil 100 000 Kč a 1 % + 

DPH z částky hodnoty 

sporu přesahující 

částku 5 000 000 Kč 

(max výše poplatku 

činí 1 000 000 Kč + 

DPH) 

Do 1 mld 4 500 000 Kč a 

0,5 % z hodnoty 

sporu 

převyšující 250 

000 000 Kč 

3 % z hodnoty 

sporu 

Urychlené 

řízení 

(vydání 

konečného 

rozhodnutí 

do 3 měsíců 

od zaplacení 

poplatku za 

urychlené 

řízení) 

50 % základního 

poplatku 

Nad 1 

mld 

8 250 000 Kč a 

0,25 % z 

hodnoty sporu 

převyšující 1 

000 000 000 Kč 

3 % z hodnoty 

sporu 

Případné 

vícenáklady 

Poplatek za provedení 

jednoho ústního 

jednání – 2 000 Kč + 

DPH 

Podnikateli doporučuji využít služeb výše zmíněného rozhodce kvůli cenové výhodnosti 

poskytovaných služeb, oproti soudnímu poplatku, který činí 5 % z hodnoty sporu, 

kdežto sazba rozhodce začíná na 2 % hodnoty sporu. Dalším důvodem, proč doporučuji 

zmíněného rozhodce je skutečnost, že podnikatel nemá uzavřenou písemnou rozhodčí 

doložku ve prospěch soudu při HK ČR a AK ČR, což je nezbytnou podmínkou, aby 

soud mohl rozhodovat (51). 
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3.4.3 Vykonávací řízení  

Podnikatel si může zvolit mezi výkonem rozhodnutí podle občanského soudního řádu 

nebo exekučního řádu. Navrhuji možnost využití podle exekučního řádu, neboť soudím, 

že je tato možnost efektivnější a rychlejší a není potřeba hradit žádný soudní 

poplatek. Veškeré náklady vedení exekuce jsou účtovány dlužníkovi a vymáhány nad 

rámec dlužné částky, což považuji za další výhodu exekučního řízení. Podnikatel má 

možnost vybrat si sám soudního exekutora. V následující tabulce uvádím náklady na 

exekuci. Je nutné zohlednit i DPH, které v tabulce není zahrnuto.  

Tabulka č. 19: Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle zdroje 16, § 6)  

Hodnota plnění Odměna bez DPH 

minimální výše 3 000 Kč 

do 3 mil Kč základu 15 %  

z přebývající částky až do 40 mil Kč 

základu 
10 % 

z přebývající částky až do 50 mil Kč 

základu 
5 % 

z přebývající částky až do 250 mil Kč 

základu 
1 % 

3.5 Pohledávky z účetního, daňového a ekonomického hlediska 

Jak je uvedeno v analytické části, podnikatel netvoří účetní ani daňové opravné položky 

k pohledávkám. Podnikateli bych doporučila začít tvořit zákonné opravné položky na 

účet 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti a tím 

si snížit základ daně a výslednou daňovou povinnost. Tyto opravné položky jsou 

tvořeny dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 

Pokud jsou splněny podmínky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném 

znění, je možné nedobytné pohledávky daňově odepsat. V opačném případě jsou 

odepisované pohledávky považovány za náklady, které nesnižují základ daně. 

Z ekonomického hlediska bylo v analytické části zjištěno, že podnikatel má problém 

s běžnou a pohotovou likviditou. Doporučených hodnot dosahuje pouze zřídka. 

Ukazatel okamžité likvidity dosahuje doporučených hodnot v celém sledovaném 

období. Co se týče ukazatelů doby obratu pohledávek a doby obratu závazků, bylo 
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zjištěno, že doba obratu závazků dosahuje vyšších anebo stejných hodnot jako doba 

obratu pohledávek. Výjimku tvoří pouze rok 2016, u kterého se tak nestalo. Tento stav 

se obecně považuje za přijatelný, proto nemám co vytknout.  

3.6 Zhodnocení návrhů a jejich realizovatelnost v praxi 

Podnikatel XY s.r.o. by se dále měl více zajímat o problematiku zajištění a vymáhání 

pohledávek. Po provedení analýzy současného stavu zajištění pohledávek, jsem zjistila, 

že podnikatel své zákazníky nijak neprověřuje. Nevyužívá ani bezplatné informační 

zdroje, proto jsem mu tuto možnost navrhla. Využívání těchto služeb podle mého 

názoru může eliminovat problémové pohledávky. Veškeré návrhy jsem podnikateli 

předložila a v následujícím textu uvádím, se kterými souhlasí a hodlá začít využívat. 

S návrhem na kontrolu svých potencionálních zákazníků podnikatel souhlasil a 

v budoucnu začne využívat bezplatných informačních zdrojů (57). 

Vzhledem ke zjištěnému stavu jeho pohledávek by se také měl zaměřit a zefektivnit 

systém správy pohledávek. Pověřila bych některého z jeho zaměstnanců, aby pravidelně 

kontroloval úhrady pohledávek a případně kontaktoval a upomínal dlužníky, kteří jsou 

s platbou v prodlení. Podnikatel souhlasí a podnikne patřičné kroky k určení stávajících 

zaměstnanců, kteří budou mít na starosti správu, zajištění a vymáhání pohledávek (57). 

Dále považuji za nezbytné používání záloh, neboť podnikateli dluží nejčastěji ti samí 

dlužníci. Sjednáním smluvní pokuty a úroku z prodlení ve svých smlouvách s klienty by 

podnikatel výrazně motivoval své zákazníky ke včasným úhradám. Podnikatel využije 

nabízené možnosti a do faktur zahrne smluvní pokuty. Využívat této možnosti však 

bude podle svého uvážení. Rozhodčí řízení využije pouze v případě ukončení 

spolupráce s klientem za předpokladu, že veškeré ostatní možnosti vymožení 

pohledávky budou neúspěšné. Považuje to tedy za krajní řešení (57). 

Pro vymáhání pohledávek vlastními silami jsem podnikateli navrhla kompletní a 

efektivní postup, který u něj dosud chyběl. Uvedla jsem návrhy textů pro úpravu faktur 

a také pro vydávání Upomínky 1 - 3. Jako alternativní řešení jsem uvedla vymáhání 

pohledávek inkasní agenturou. Podnikatel souhlasí s návrhy správy pohledávek pomocí 

ekonomického softwaru a podnikne patřičné kroky k nastavení celého systému 

fakturace, distribuce a vymáhání pohledávek (57). V případě soudního vymáhání 
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pohledávek, jejichž hodnota je menší než 1 mil. Kč, doporučuji zkrácené civilní řízení, 

jehož výsledkem je elektronický platební rozkaz. Pokud je dlužník v prodlení s úhradou 

dluhu, přestože mu byla povinnost uložena soudem, může se podnikatel rozhodnout, 

zda využije výkon rozhodnutí dle občanského soudního řádu nebo exekuci dle 

exekučního řádu. Podnikateli jsem doporučila výkon rozhodnutí dle exekučního řádu, 

především kvůli jeho výhodám vysvětlených v návrhu. Podnikatel tuto variantu 

shledává jako krajní řešení obdobně jako rozhodčí řízení (57). 

V problematice opravných položek bych doporučila tvorbu zákonných opravných 

položek pro účely snížení základu daně a minimalizaci ztrát z neuhrazených a 

nedobytných pohledávek. Vzhledem ke kategorizaci účetní jednotky podnikatele 

doporučuji pouze tvorbu zákonných opravných položek, která se zpravila řeší pouze 

k rozvahovému dni, při zpracování daňového přiznání k DPPO. Podnikatel s tvorbou 

zákonných opravných položek souhlasí, ale pouze k takovým pohledávkám, které 

vyhodnotí jako nedobytné. U ostatních se bude snažit alespoň o částečnou úhradu (57). 

 

Nad rámec výše zmíněných návrhů bych podnikateli doporučila, aby začal využívat 

sjednané odstoupení od smlouvy, v případech, kdy bude dlužník v prodlení s úhradou 

více než 30 dní, nebo aby své smlouvy upravil. Uvedený postup v analýze, který 

podnikatel v současné době uplatňuje není v souladu s právními předpisy. Podnikateli 

hrozí pokuta v případě, že by se klienti v budoucnu proti tomuto postupu ohradili.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout efektivní způsob správy, zajištění a 

vymáhání pohledávek u podnikatele XY s.r.o. Prvním dílčím cílem bylo vymezení 

základních teoretických pojmů, a to z několika hledisek, z právního, účetního, daňového 

a ekonomického. Z právního hlediska byl vysvětlen vznik a zánik pohledávek, druhy 

zajištění a způsoby vymáhání. Z účetního a daňového hlediska bylo objasněno účtování, 

odepisování a tvorba opravných položek k pohledávkám. Z ekonomického hlediska 

byly definovány vybrané ekonomické ukazatele likvidity a aktivity. 

V analytické části bylo dílčím cílem nejprve představení podnikatelského subjektu, 

uvedení stávajících způsobů zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti, a dále 

rozbor pohledávek v jednotlivých letech 2015 až 2018 početně i graficky. Analýza 

rozdělila pohledávky na uhrazené a neuhrazené. Neuhrazené pohledávky byly dále 

děleny podle počtu dnů po splatnosti a srovnány v jednotlivých letech sledovaného 

období. Pomocí finanční analýzy byly vypočteny vybrané ekonomické ukazatele, 

konkrétně ukazatele likvidity a aktivity. V závěru této části byly rozebrány pohledávky 

z účetního a daňového hlediska.  

V části návrhů řešení problematiky pohledávek, byla na základě teoretické a analytické 

části podnikatelskému subjektu předložena taková řešení, která jsou dle mého názoru 

vhodná k vyřešení jeho současné nepříznivé situace.  

Podnikatel XY by se měl nejvíce zaměřit na správu a zajištění pohledávek. Byl 

doporučen efektivní systém vedení správy pohledávek, využívání zálohových plateb 

stávajících klientů a další způsoby zajištění pohledávek. Následně byly navrženy 

možnosti vymáhání pohledávek.  

Pokud podnikatel začne využívat mé návrhy a doporučení, měl by se pohledávkám po 

splatnosti vyhnout, ještě před samotným vznikem pohledávky.  

Mám za to, že cíle této bakalářské práce byly splněny. 
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