
  



 



  



Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek  

po splatnosti ve společnosti Tawesco s.r.o.. Teoretická část specifikuje pohledávky, 

jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, účetního a ekonomického 

hlediska.  

V analytické části jsou analyzovány pohledávky po splatnosti u vybraného podnikatele. 

Ze získaných informací jsou následně předloženy návrhy na efektivní vymáhání 

pohledávek. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the issue of securing and collecting past due claims  

in the Tawesco s.r.o. company. The theoretical part defines receivables, how they are 

created and secured from the legal, tax, accounting and economic point of view.  

The analytical part then analyzes past due claims of a designated subject. Based  

on the gathered information, suggestions on more effective collection of claims are 

introduced. 
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ÚVOD 

Bakalářské práce se bude zabývat problematikou zajištění a vymáhání pohledávek  

z právního, ekonomického, účetního a daňového hlediska. Ve světě existuje velké 

množství podnikatelů, kteří kvůli dluhům museli ukončit svou podnikatelskou činnost. 

Jedna z příčin je ta, že jim nebyly řádně a včas uhrazeny jejich pohledávky. 

V teoretické části bakalářské práce budou vysvětleny důležité pojmy. Mezi ně patří 

pojem pohledávka, a to z právního, ekonomického, účetního a daňového hlediska, 

dlužník a věřitel. Dále budou podrobně vysvětleny možnosti zajištění pohledávek a 

způsoby, kterými lze předcházet problémovým pohledávkám. V neposlední řadě budou 

uvedeny způsoby vymáhání pohledávek.  

Po teoretické části bude následovat analýza současného stavu pohledávek podnikatele  

z právního, daňového, účetního a ekonomického hlediska. Zachycuje současné způsoby 

zajištění a vymáhání pohledávek u podnikatele.  

Ve vlastních návrzích bude na základě získaných znalostí z teoretické části a z výsledků 

provedené analýzy zhodnocena efektivnost systému zajištění a vymáhání pohledávek  

u daného podnikatele a navrženy změny na zvýšení efektivnosti zajištění a vymáhání 

pohledávek. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem bakalářské práce je na základě spolupráce s podnikatelem Tawesco s.r.o. provést 

analýzu jeho pohledávek v letech 2015 až 2017, způsobů jejich zajištění a vymáhání,  

a navrhnout řešení na zlepšení systému vymáhání pohledávek po splatnosti. 

Podnikatel je na českém trhu řadu let, ale stále se potýká s neuspokojením pohledávek 

po lhůtě splatnosti. Eviduje pohledávky, které mají po lhůtě splatnosti více jak 30 dní, 

což ovlivňuje podnikatelovu současnou finanční situaci. Tawesco s.r.o. je měsíčním 

plátcem DPH, to znamená, že musí odvést DPH i přesto, že mu nebyla pohledávka  

od dlužníka uhrazena včas, jinak se i on stává dlužníkem.  

Dílčí cíle bakalářské práce: 

- teoretická část bude vypracována na základě odborné literatury a bude obsahovat 

základní pojmy týkající se problematiky pohledávek, 

- v analytické části bude zjištěno na základě finanční analýzy, účetních výkazů  

a informací od zaměstnanců, zda se podnikatel snaží předcházet vzniku 

problémových pohledávek, 

- zjistit systém zajištění a vymáhání pohledávek u podnikatele,  

- pomocí získaných teoretických znalostí a provedené analýzy budou zpracovány 

návrhy na zlepšení systému vymáhání pohledávek,  

- návrhy budou předloženy podnikateli a zhodnoceny, zda jsou realizovatelné  

i v praxi.  

Bakalářská práce se bude zabývat analýzou pohledávek za roky 2015 až 2017, protože 

podnikatel má povinnost kontroly účetní závěrky auditem a data za rok 2018 má 

povinnost zveřejnit až v červenci 2019 (Lapčáková, 2018). 

Bakalářská práce bude rozdělena do několika částí. Teoretická část se bude zabývat 

teorií a pohledávky jsou vysvětleny z právního, ekonomického, účetního a daňového 

pohledu.  

V analýze současného stavu části je charakterizován podnikatel a jeho stávající způsob 

zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti. V poslední části jsou navrženy,  

na základě provedené analýzy současného stavu pohledávek u podnikatele, možná 

řešení problému se zajištěním a vymáháním pohledávek po splatnosti.  
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Nejprve byl osloven personální ředitel Tawesco s.r.o., zda je podnikatel ochoten 

poskytnout informace potřebné pro vypracování bakalářské práce. Na základě 

poskytnutých informací jsem dospěla k závěru, že je podnikatel vhodný pro navržení 

řešení na zlepšení systému vymáhání pohledávek po splatnosti. 

V této práci budou využity následující metody:  

- Literární rešerše – metoda slouží k vytvoření uceleného pohledu  

na problematiku za pomoci dostupné literatury zabývající se daným tématem. 

V bakalářské práci bude využita v teoretické části. 

- Analýza – představuje rozbor zkoumaného procesu na jednotlivé části. Umožňuje 

poznání určitého systému a odhalit jeho fungování. Metoda bude použita při 

analýze současného stavu pohledávek.  

- Syntéza – spojuje jednotlivé části v jeden celek. Metoda rozšiřuje znalosti 

o zkoumaném procesu a bude použita ve vlastních návrzích řešení. 

- Dedukce – vychází ze všeobecných předpokladů, prostřednictvím kterých dochází 

k zjištění konkrétních skutečností a k schopnosti vysvětlit zkoumaný jev. Metoda 

bude využita v analýze současného stavu pohledávek a ve vlastních návrzích řešení. 

- Finanční analýza – zkoumá vybrané ekonomické ukazatele, pro aplikaci této 

metody je třeba provést studium dokumentů – účetních výkazů. Metoda bude 

využita v analýze současného stavu pohledávek (Švarcová, Vaněček, 2009). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: 

POHLEDÁVKY Z PRÁVNÍHO, ÚČETNÍHO, 

DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá vymezením pojmů, které jsou důležité  

pro pochopení problematiky týkající se vzniku pohledávek, jejich zajištění, vymáhání, 

zániku a členění. První část teoretických východisek práce je zaměřena na právní 

aspekty pohledávek a základní pojmy. Druhá část je zaměřená na daňové, účetní  

a ekonomické aspekty pohledávek.  

2.1 Pohledávky z právního hlediska 

V této podkapitole budou rozebrány a vysvětleny pohledávky z právního pohledu  

a základní pojmy, které s nimi souvisí. 

2.1.1 Pohledávka  

Pohledávka je právo jedné či více osob (věřitelů) chtít peněžní či věcné plnění ze strany 

jiné osoby či osob (dlužníků) (Machková, Černohlávková, Sato a kolektiv, 2014,  

s. 130). Občanský zákoník uvádí: „Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité 

plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnosti toto právo splněním dluhu 

uspokojit.“ (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1721). 

2.1.2 Závazek 

Závazkové vztahy a závazky patří do každodenního života nejen podnikatele. Každý 

člověk prostřednictvím svého právního jednání nakupuje věci každodenní potřeby  

a utváří závazky (Novotný, Šašek, 2017, s. 11).  

2.1.3 Právní předpisy upravující pohledávky  

Do roku 2014 pojem pohledávky upravovaly dvě zákonné normy – zákon  

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, které 

byly nahrazeny novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.  

Nyní pohledávky upravují tyto zákonné normy: 

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („dále jen ZOZ“), 
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- Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („dále jen ZOK“),  

- Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách („dále jen ZoR“), 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví („dále jen ZÚ“), 

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („dále jen ZoDP“), 

- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád („dále jen OSŘ“), 

- Zákon č. 216/1964 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů  

(„dále jen ZoRŘ“), 

- Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení („dále jen IZ“), 

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

(„dále jen EŘ“),  

- Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou provázejí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví  

- České účetní standardy („dále jen ČÚS“).  

2.1.4 Věřitel a dlužník  

Z právního hlediska se pohledávka označuje jako právo, které vzniká jednomu 

účastníku vůči druhému účastníku. Tito účastníci jsou nazýváni jako věřitel a dlužník 

(Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

Dlužníkem je, pro účely bakalářské práce, zákazník nebo obchodní partner, který 

převzal službu či zboží a je povinen uhradit odebrané zboží nebo službu v plné výši 

nebo částečně. Také se tím rozumí dlužník, který není se svým závazkem v prodlení, 

stejně jako dlužník se závazkem po splatnosti. Věřitelem je, pro účely bakalářské práce, 

podnikatel, tím se rozumí tuzemská právnická nebo fyzická osoba, která podniká  

za účelem zisku, soustavně či obdobně, svým jménem a na svůj účet. Pokud dlužník 

nezaplatí pohledávku věřiteli řádně a včas (do splatnosti), má věřitel právo ji vymáhat 

zákonem stanovenými metodami (Drbohlav, Pohl, 2011, s. 17). 

2.1.5 Vznik pohledávky 

„Závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu, nebo z jiné právní skutečnosti,  

která je k tomu podle právního řádu způsobilá.“ (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, § 1723 odst. 1). 
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Jeden z důvodů vzniku závazku je smlouva, což je projev vůle dvou či více stran zřídit 

mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy. Lze ji navíc považovat za základní 

pilíř soukromého práva (Tintěra, 2013, s. 43). 

Uzavírání smluv je upraveno v novém občanském zákoníku.  

Bonita dlužníka - dlužník by měl mít dobrou platební historii (platit své závazky včas). 

Při zjišťování bonity se zkoumá výše příjmu dlužníka, eventuelně ručitelů a zda je 

schopen splácet jistinu i úroky (www.patria.cz). 

2.1.6 Správa pohledávek  

Správou pohledávek se rozumí postup podnikatele při hodnocení pohledávky  

a nakládání s ní až do doby jejího zániku, který směřuje k co největšímu uspokojení 

dané pohledávky. Věřitelům se zvětšuje objem pohledávek po splatnosti, které je stále 

obtížnější od dlužníků vymoci, ti zpravidla vědí, že mají zaplatit, ale k placení se nemají 

(Perthen, 2015, s. 32). 

2.1.7 Platební morálka 

Platební morálka je soubor ukazatelů, které vyjadřují platební chování subjektů, jako 

jsou podnikatelé či instituce, při plnění jejich finančních závazků. Ukazuje kolik dní  

po splatnosti nebo před splatností daný subjekt hradí své závazky nebo jaká je  

jejich obvyklá splatnost v daném odvětví (Perthen, 2015, s. 11). 

2.1.8  Zajištění pohledávek  

Při zajištění pohledávky lze snížit riziko její nedobytnosti. Lze použít některou formu 

zástavního práva, ručení, dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso, bankovní 

záruky a směnky (Hrdý, Krechovská, 2016, s. 184). 

Tyto formy jsou z hlediska zajištění pohledávek vysvětleny v následujících 

podkapitolách.  

Zástavní právo  

Umožňuje věřiteli v případě, že dlužník nesplní své závazky včas, domáhat se plnění 

pohledávky z věci zastavené. Při zajištění dluhu zástavním právem vnikne věřiteli 

oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení 

zástavy (Pevná, 2017, s. 101). 
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Ručení  

„Kdo věřiteli prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník věřiteli svůj dluh nesplní, stává se 

dlužníkovým ručitelem.“ (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2018). Takové 

prohlášení musí být výhradně v písemné formě a věřitel ho musí přijmout (Novotný, 

Šašek, 2017, s. 115).  Na základě ručení lze dosáhnout uhrazení pohledávky z majetku 

třetí osoby, která je odlišná od dlužníka. Ručitel je totiž povinen, při neuhrazení 

pohledávky dlužníkem, sám věřiteli pohledávku uspokojit (Bařinová, Vozňáková, 2007, 

s.20). 

Dokumentární akreditiv 

V zahraničním obchodu je dokumentární akreditiv nazýván jako nejdůležitější platební 

a zajišťovací instrument. Banka se na základě otevření akreditivu odběratelem zavazuje 

zaplatit dodavateli za dodané zboží. Pro banku nejsou důležité podmínky, které  

si odběratel a dodavatel stanovili ve smlouvě, ale relevantní jsou pouze akreditivní 

listiny. Platba může proběhnout na základě dokumentů, jako jsou například nákladní  

a přepravní listina, směnka, potvrzená faktura a další. Banka tedy zastává roli 

prostředníka mezi dodavatelem a odběratelem (Kislingerová, 2014, s. 489). 

Dokumentární inkaso  

U dokumentárního inkasa, stejně jako u dokumentárního akreditivu, vystupuje kupující, 

prodávající, banka kupujícího a banka prodávajícího. Prodávající požádá svou banku  

o zřízení dokumentárního inkasa a předá jí dokumenty, jejichž předání bylo ujednáno  

ve smlouvě s kupujícím. Pokud jsou dokumenty v pořádku, předá je banka 

prodávajícího bance kupujícího a žádá úhradu inkasa.  Jakmile kupující provede platbu, 

předá mu jeho banka získané dokumenty a následně je platba postoupena bance 

prodávajícího. Kupující tedy nezíská potřebné dokumenty, dokud inkaso neuhradí 

(Sato, 2018). 
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Finanční záruka 

„Zajištění formou finanční záruky vzniká prohlášením výstavce o tom, že uspokojí 

závazek věřitele do výše určité částky, jestliže dluh nesplní dlužník, anebo pokud dojde 

ke splnění jiných podmínek, které jsou v záruční listině uvedeny“ (Novotný, 2017,  

s. 103). 

Směnka 

Směnka je „dlužním příslibem,“ obecně je řazena mezi dlužnické cenné papíry. Dává 

svému majiteli možnost vyžadovat po dlužníkovi vyplacení předem stanovené částky  

ve stanovené lhůtě a v uvedeném místě zaplacení. Směnka vždy musí mít listinnou 

podobu. Platební směnka požaduje skutečné zaplacení dluhu, buď přímo směnkou,  

kdy dlužník směnku splatí, nebo prostřednictvím směnky (majitel směnku prodá,  

čímž získá dlužné peníze). Nový majitel směnky samozřejmě vyžaduje zaplacení dluhu 

stanoveného směnkou po původním dlužníkovi. Naopak zajišťovací směnka slouží jako 

ručení, že bude dlužníkem splněna jiná povinnost. V případě zajišťovací směnky je 

důležité, jaké podmínky jsou v ní nastaveny - za jakých okolností byla směnka 

vystavena a splnění jakých povinností se vlastně domáhá. Dlužník je povinen 

zajišťovací směnku zaplatit až tehdy, kdy nesplnil stanovenou zajišťovanou povinnost 

(Pelikán, 2017, s. 29). 

2.1.9 Utvrzení dluhu 

Utvrzení dluhu, stejně jako zajištění dluhu, slouží k posílení pozice věřitele a k motivaci 

dlužníka ke včasnému uhrazení dluhu. Dluh může utvrdit pouze dlužník a neposkytuje 

tím věřiteli žádnou jistotu (Kindl, 2016, s. 407 – 408). 

Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta bývá dohodnuta písemně ve smlouvě, ve které je uzavřen základní 

závazek. Je to závazek dlužníka na poskytnutí plnění při porušení smluvních povinností, 

i když věřiteli nevzniká škoda. Plnění může mít formu peněžní i naturální (Vondráková, 

2011, s. 46 - 47); (Zákon č. 89/2012 Sb., § 2048 - 2052). 
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2.1.10 Vymáhání pohledávek 

Pokud nastane situace, kdy dlužník není schopen nebo nechce dluh věřiteli uhradit, 

nastává vymáhání pohledávky. Věřitel si může vybrat, zda zvolí mimosoudní nebo 

soudní vymáhání. 

Inkasní politika – činnosti spojené s péčí o inkaso pohledávek. Zahrnuje evidenci 

pohledávek, upomínání dlužníků a vymáhání pohledávek. Tyto činnosti může 

podnikatelský subjekt vykonávat sám nebo za úplatu přenést na specializovaný subjekt, 

který se zabývá správou a vymáháním pohledávek (například advokátní kancelář nebo 

členové asociace inkasních kanceláří) (Pevná, 2017, s. 102). 

a) Upomínky, telefonní kontakt – nejprve věřitel využívá základní techniky vymáhání 

dluhů po lhůtě splatnosti, než přistoupí k radikálnějšímu řešení jako je soudní vymáhání 

(Pevná, 2017, s. 102). 

b) Inkasní agentura – věřitel může oslovit inkasní agenturu, která zajišťuje 

mimosoudní vymáhání pohledávek. Řešení je výrazně rychlejší než soudní spor a mají 

zkušenosti s vymáháním pohledávek. V České republice působí Asociace inkasních 

agentur (AIA), zájmová sdružení právnických osob, která spojuje významné české 

společnosti podnikajících v oboru správy a inkasa pohledávek (Pevná, 2017, s. 102). 

c) Faktoring - představuje postoupení krátkodobých pohledávek se splatností 1 rok  

a méně, které zajišťuje specializovaná faktoringová společnost. Ta uzavře s věřitelem 

smlouvu o postoupení pohledávky před dodáním zboží od věřitele k dlužníkovi. Věřitel, 

až odešle zboží dlužníkovi, předá faktoringové společnosti faktury a ta mu na účet 

připíše výnos z faktury. Dlužník nově musí uhradit svůj dluh faktoringové společnosti  

a ta v případě prodlení svou pohledávku od dlužníka vymáhá (Rejnuš, 2016, s. 81). 

d) Forfaiting - velmi podobný faktoringu, pouze s tím rozdílem, že u forfaitingu 

dochází k odkupu pohledávek s delší dobou splatnosti. Někdy i v rámci několika let 

(Vaigert, 2005, s. 240). 

e) Splátkový kalendář - podepsání splátkového kalendáře dlužníkem je bráno jako 

podepsání uznání dluhu. Splátkový kalendář lze sepsat i na promlčenou pohledávku. 

Promlčecí lhůta se stejně jako u uznání dluhu prodlužuje na deset let od podepsání, 

popřípadě ode dne stanoveného k zaplacení. Promlčecí lhůta běží pro každou 

stanovenou splátku zvlášť, a to vždy ode dne dospělosti dílčí splátky. Je-li dluh splatný 
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pro ztrátu výhody splátek, promlčecí lhůta začne běžet od tohoto okamžiku (Dohnal, 

2016, s. 174). Ztráta výhody splátek je upravena v § 1931 NOZ a uvádí, že věřitel má 

právo na vyrovnání celé pohledávky v případě nesplnění některé splátky, pokud si to 

strany ujednaly. Věřitel toto právo může uplatnit nejpozději do splatnosti nejbližší příští 

splátky (Zákon č. 89/2012 Sb., §1931).  

f) Rozhodčí řízení – upraveno v ZoRŘ. Ze zákona je zřízen nestranný Rozhodčí soud 

při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí 

řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy žaloba došla stálému rozhodčímu 

soudu nebo rozhodci (Zákon č. 2016/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů, § 14). 

Podání žaloby má tytéž právní účinky, jako kdyby byla v této věci podána žaloba 

k soudu. Rozhodci musejí být nezávislí a nestranní. Existuje seznam rozhodců, který je 

veřejně přístupný na internetových stránkách. Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí 

nález, který nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je 

soudně vykonatelný (respektive se stává exekučním titulem). Podmínkou pro možnost 

rozhodovat věc v rozhodčím řízení je existence rozhodčí doložky nebo smlouvy. 

Výhody rozhodčího řízení jsou rychlost, neveřejnost, jednoinstančnost, vymahatelnost 

rozhodčího řízení a nízké náklady (Pevná, 2017, s. 103). 

g) Soudní řízení - zahajuje se na návrh, který se nazývá žalobou a tu podává věřitel 

v případě, že nemá s dlužníkem ujednanou rozhodčí doložku a dlužník dobrovolně 

neuhradí pohledávku, případně nedodrží sjednané splátky. Věřitel musí s podáním 

žaloby uhradit soudní poplatek a v soudním řízení vystupuje jako žalobce, dlužník jako 

žalovaný. Doručený rozsudek je v právní moci a tudíž jej nelze napadnout odvoláním. 

Soud může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat platební 

rozkaz, pokud je v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky. V něm soud 

žalovanému uloží, aby do 15-ti dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil 

uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby podal v téže lhůtě odpor u soudu, 

který platební rozkaz vydal (Pevná, 2017, s. 103). Rozsudek je vykonatelný jakmile 

uplyne doba k plnění, nebyla-li uložena povinnost k plnění, je rozsudek vykonatelný, 

jakmile nabyl právní moci (Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, §161).  
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• Opravné prostředky – rozlišujeme na řádné a mimořádné, kritériem  

pro rozlišení těchto dvou skupin je okamžik právní moci opravným prostředkem 

napadeného rozhodnutí.  

A) Řádné opravné prostředky - jediným řádným opravným prostředkem 

je odvolání, v němž se odvolává proti rozhodnutí, které ještě nenabylo právní 

moc. 

B) Mimořádné opravné prostředky - žaloba pro zmatečnost, obnova řízení a 

dovolání (Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) 

Náklady na soudní řízení: 

Tabulka č.1: Náklady na soudní řízení  

Hodnota peněžního plnění  Listinný platební rozkaz Elektronický platební rozkaz  
do 10 000 Kč 1 000 Kč 400 Kč  
od 10 001 Kč do 20 000 Kč 1 000 Kč 800 Kč  
od 20 001 Kč do 40 000 000 
Kč 

5 % z hodnoty peněžního 
plnění  

4 % z hodnoty peněžního 
plnění  

od 40 000 000 Kč a výše 
2 000 000 Kč + 1 % z částky 

přesahující 40 000 000 Kč 
4 % z hodnoty peněžního 

plnění  
 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy zákona č. 549/ 1991 Sb., Zákon České národní rady o soudních 

poplatcích) 

2.1.11 Postoupení pohledávky 

Postupitel (věřitel), může pomocí smlouvy, celou pohledávku postoupit postupníkovi 

(jiné osobě). Postoupení pohledávky může proběhnout i bez souhlasu věřitele (Zákon  

č. 89/2012, občanský zákoník, § 1879).  

Postupník během postoupení pohledávky nabývá také její příslušenství a práva spojená 

s pohledávkou, včetně jejího zajištění. Postupitel je povinen vydat potřebné doklady  

o pohledávce a informovat postupníka o všem, co je k zapotřebí k uplatnění pohledávky 

(Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1880). 

2.1.12 Promlčení pohledávky  

Základní promlčecí lhůta je 3 roky, ale může se lišit u jednotlivých typů pohledávek.  

„Strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy 

právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví zákon, nejméně však v trvání 
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jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let“ (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

§630, odst.1.). 

„Je-li kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se  

k ujednání. Nepřihlíží se ani k ujednání kratší promlčecí lhůty, jde-li o právo na plnění 

vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví nebo o právo vzniklé z úmyslného 

porušení povinnosti“ (Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, §630, odst. 2.). 

2.1.13 Zánik pohledávky 

Jedná se o ukončení právního vztahu, který může zaniknout následujícími způsoby: 

a) Splněním pohledávky - jedná se o nejběžnější způsob zániku pohledávky.  

Pro věřitele je samozřejmě ideální, pokud je splnění realizováno v termínu splatnosti 

(Šteker, Otrusinová, 2016, s. 93). 

b) Promlčením pohledávky  

c) Úmrtím jedné ze smluvních stran 

d) Jinými způsoby zániku – existuje mnoho způsobů zániku pohledávky, příkladem 

může být:  

Zápočet pohledávky 

Započtení pohledávek a to jak jednostranným prohlášením, tak i započtením dohodou, 

jsou tedy řešeny občanským zákoníkem, konkrétně §1982 –1991. 

Je zde přímo uvedeno: „Pokud si strany dluží vzájemně plnění stejného druhu, může 

každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti 

pohledávce druhé strany“ (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §1982). 

K zániku nedochází hotovostní ani bezhotovostní formou, ale dochází k němu tehdy, 

když věřitel a dlužník mají mezi sebou vzájemné pohledávky stejného druhu.  

Tyto pohledávky poté zaniknou započtením do výše, do které se vzájemně kryjí (Zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §1982). 

2.2 Pohledávky z účetního a daňového hlediska 

V kapitole budou rozebrány pohledávky z účetního a daňového pohledu. Veškeré 

operace s pohledávkami mají dopad jak na účetnictví subjektu, tak i na jeho daňovou 
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povinnost. Dále se kapitola zabývá jejich členěním, účtováním, oceňováním, 

inventarizací a odepisováním.  

2.2.1 Dělení pohledávek z účetního hlediska 

Rozdělení pohledávek je následující: 

- Pohledávky z obchodních vztahů, 

- Pohledávky za zaměstnanci,  

- Pohledávky vůči institucím zdravotního a sociálního pojištění  

- Pohledávky z titulu daní a dotací 

- Pohledávky za společní  

- Jiné pohledávky (Müllerová, Šindelář, s. 113)  

Pro účely této práce je rozebrána především oblast pohledávek z obchodních vztahů.  

2.2.2 Členění pohledávek  

Nezákladnější členění pohledávek je dle splatnosti a podle ní se pohledávky dělí na: 

a) Krátkodobé – splatnost do 1 roku 

b) Dlouhodobé – splatnost déle jak 1 rok 

Pohledávky rozlišujeme podle časového horizontu – před splatností, po splatnosti a 

pohledávky dlouhodobě po splatnosti. Dále mohou být posuzovány z hlediska měny  

(v české koruně, v eurech, v dolarech…), povahy nebo místa vzniku (tuzemsko a 

zahraničí) (Vyhláška č. 500/2002 Sb.).  

2.2.3 Účtování pohledávek 

Základnímu postupu při účtování pohledávek a závazků se věnují ČÚS  

č. 017- Zúčtovací vztahy.  

U pohledávek z obchodních vztahů využíváme účtovou skupinu 31x. V této skupině  

se účtuje o pohledávkách za odběrateli.  

 

Faktura  

Tento pojem není definován v žádném právním předpisu. Z pohledu ZoÚ je faktura 

účetním dokladem. Vznikají obchodní činnosti podnikatele při poskytování obchodních 
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úvěrů svým odběratelům. Pokud není faktura uhrazena včas, je věřitel nucen upozornit 

na tuto skutečnost odběratele (dlužníka) (Müllerová, Šindelář, 2016, s. 110).  

Tabulka č. 2: Účtování vydané faktury  

Účetní případ  MD D 

Vydaná faktura za prodané zboží (služby) 311 604 (602) 

DPH 311 343 

Úhrada faktury na bankovní účet 221 311 

DPH 221 343 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.uctovani.net) 

221 – Bankovní účty 

343 – Daň z přidané hodnoty 

311 – Pohledávka z obchodních vztahů 

604 – Tržby za prodané zboží 

602 – Tržby za služby 

2.2.4 Skonto z ceny 

Skonto znamená slevu z prodejní ceny, kterou dodavatel poskytuje odběrateli 

za předčasné splacení faktury. Je to nástroj, pomocí kterého pobídne dodavatel 

odběratele k rychlejší úhradě (Mrkvička, Strouhal, 2014, s. 115). 

Pro dodavatele skonto znamená určité výhody:  

• je třeba financovat menší objem pracovního kapitálu (konkrétně pohledávek), 

• snižuje riziko vzniku pohledávek po splatnosti, případně nedobytných 

pohledávek, 

• snižují se náklady na sledování stavu pohledávky a eliminují se náklady na její 

případné vymáhání (Mrkvička, Strouhal, 2014, s. 115). 

2.2.5 Oceňování pohledávek 

Oceňování pohledávek upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

Účetní jednotky oceňují pohledávky: 

http://www.uctovani.net/
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a) k okamžiku uskutečnění účetního případu 

b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní 

závěrka 

Pohledávky můžeme ocenit pořizovací cenou, jmenovitou hodnotou, reálnou hodnotou 

nebo cizí měnou. Uvedené ocenění je účetní jednotka povinna zaznamenat v účetních 

knihách a zobrazit v rozvaze (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví). 

2.2.6 Inventarizace pohledávek 

Všechny účetní jednotky („dále jen ÚJ“) mají povinnost inventarizace. Během 

inventarizace se zjišťuje skutečný stav majetku, pohledávek a závazků, což se pak 

zaznamenává do inventarizačních soupisů. Tyto stavy mohou zjišťovat dvěma způsoby 

a to buď fyzickou inventurou, která se provádí u majetku, u kterého je možné vizuálně 

zjistit jeho existenci, nebo dokladovou inventurou, která se provádí u pohledávek, 

závazků a majetku, který není hmatatelný (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví). 

U pohledávek je potřeba zjistit, zda je stejný stav v účetnictví se stavem skutečným 

nebo zda je reálný stav jiný než jejich účetní hodnota. Toto porovnání se provádí  

ve vztahu ke splatnosti pohledávek. Pokud je po lhůtě splatnosti pohledávky, hodnotí se 

doba, která uplynula od splatnosti. Nesplacení pohledávky se vyjadřuje opravnou 

položkou (Hodinková, 2015, s.28)   

2.2.7 Zákonné opravné položky 

Tvorba dočasné opravné položky k pohledávkám představuje dočasné snížení hodnoty 

pohledávky. Zákonná opravná položka může být tvořena pouze u nepromlčených 

pohledávek. Tvorba opravných položek zvyšuje výši nákladů a jsou tedy daňově 

uznatelným nákladem (Zákon č.593/1992 Sb., o rezervách). 
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Tabulka č. 3: Účtování o zákonných opravných položkách  

Účetní případ MD D 

Tvorba opravné položky 558 391 

Zrušení opravné položky  391 558 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.uctovani.net) 

558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti 

391 – Opravná položka k pohledávkám 

 

Účetní opravné položky  

Vyjadřují reálnou hodnotu aktiv a tím předkládají věrný a poctivý obraz účetnictví 

(Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví).  

Postup účtování opravných položek k pohledávkám upravuje ČÚS č. 005.  

Jsou daňově neúčinným nákladem. Vlivem jejich tvorby se zvyšuje nebo snižuje 

výsledek hospodaření, který se promítá do základu daně z příjmu. (Zákon č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů). 

2.2.8 Zálohová faktura 

Pomocí zálohové faktury bývá zaplacená část, někdy i celá hodnota smluvené ceny. 

Výše zálohy záleží na smluvních podmínkách mezi věřitelem a dlužníkem.  
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Tabulka č. 4: Účtování o přijaté záloze  

Účetní případ MD D 

Vystavení zálohové faktury  - - 

Přijatá záloha na bankovní účet  221 324 

DPH    343 

Vystavená faktura 311 60x 

DPH    343 

Zaúčtování zálohy a faktury 324 311 

DPH  343   

Doplatek faktury 221 311 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.uctovani.net) 

221 – Bankovní účty 

324 – Přijaté provozní zálohy 

343 – Daň z přidané hodnoty 

311 – Pohledávka z obchodních vztahů 

60x – Tržby  

2.2.9 Odpis pohledávek  

Odpis pohledávky znamená trvalé a nezvratné snížení hodnoty pohledávky, je daňově 

uznatelným nákladem a musí být doložen průkaznými doklady, kterými mohou být 

například doklady o výsledku exekuce, doklady o výsledku veřejné dražby, usnesení 

soudu o zamítnutí nebo zrušení konkurzního řízení a další (Zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů). 

Účetní odpis pohledávek je daňově neuznatelným nákladem a provádí ho ÚJ dle 

vnitropodnikové směrnice (Vyhláška č. 500/2002 Sb.). 
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Tabulka č. 5: Účtování o odpisech pohledávky  

Účetní případ MD D 

Odpis pohledávky  546 311 

Odepsané, promlčené nebo nedobytné 

pohledávky 546 315 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.uctovani.net) 

546 – Odpis pohledávky  

311 – Pohledávky z obchodních vztahů  

315 – Ostatní pohledávky 

2.2.10 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek je pořizován a tvořen k tomu, aby podnikatel jako samostatný 

celek vůbec mohl existovat. Změny v majetkové struktuře mohou rozšiřovat či naopak 

zmenšovat již existující podnikatelskou činnost. Dlouhodobý majetek zpravidla 

nebývají určena k prodeji, ale k dlouhodobému užívání. Existuje však mnoho důvodů, 

proč současný dlouhodobý majetek prodávat a pořizovat nový. Jako příklad lze uvést: 

modernizaci výrobního ústrojí, obnovu vozového parku nebo změnu podnikatelské 

činnosti (Kovanicová, 2012, s. 10). 

2.3 Pohledávky z ekonomického hlediska 

V této části jsou vysvětleny pojmy, které budou následně použity v analytické části 

práce při finanční analýze podnikatele a při vlastních návrzích řešení. 

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat především z účetních 

výkazů, který poskytuje zhodnocení minulosti podnikatele, současnosti a předpovídá 

budoucí finanční podmínky. Hlavním smyslem finanční analýzy je získání podkladů pro 

kvalitní rozhodování o fungování podniku (Růčková, 2015, s. 9). 

2.3.1 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele vyjadřují určitý stav či výkonnost jisté položky ve srovnání 

s ostatními položkami ve finančních výkazech (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 

26). 
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Vertikální analýza 

Patří do skupiny stavových (absolutních) ukazatelů, která se zabývá majetkovou a 

finanční strukturou podniku (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 61). 

 

Obecný vzorec: 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘á𝑙𝑛í 𝑎𝑛𝑎𝑙ý𝑧𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 (𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣) =
𝑉𝑦𝑏𝑟𝑎𝑛á 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎)
* 100 

Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost dostát svým závazkům. Je obtížné určit 

správnou míru likvidity, protože manažer požaduje likviditu maximální kvůli snížení 

rizik na rozdíl od vlastníka, který ji vyžaduje minimální z důvodu výnosnosti (Růčková, 

2011, s. 47)  

Obecný vzorec:  

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐷𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑠 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑜𝑢 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í
 

 

Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje mezi 0,2 a 0,5, vyšší hodnoty značí 

o neefektivním využití volných peněžních prostředky (Růčková, 2011, s. 48). 

 

Obecný vzorec:  

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
(𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

 

Doporučená hodnota se pohybuje mezi 1 a 1,5, v případě nižší hodnoty musí podnikatel 

počítat s případnou nutností prodeje zásob (Růčková, 2011, s. 48). 

 

Obecný vzorec:  

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
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Doporučená hodnota běžné likvidity se pohybuje mezi 1,5 a 2,5. Při hodnotách okolo 1, 

tzn. v případě, že se oběžná aktiva a splatné závazky rovnají, je likvidita podnikatele 

značně riziková. Vysoká hodnota naopak značí o neefektivním hospodaření podnikatele 

(Růčková, 2011, s. 49). 

Ukazatelé pro řízení pohledávek 

Řízení pohledávek je pro podnikatele velmi důležité. Pohledávky představují úvěr 

poskytnutý zákazníkům, ze kterého společnost nemá žádný úrok, z tohoto pohledu by 

měla mít společnost úroveň pohledávek co nejnižší. Na druhou stranu bez poskytování 

odkladu splatnosti by prodeje byly velmi nízké a společnost by dosahovala nižšího 

zisku (Jáčová, Ortová, 2011, s. 126)  

Obecné vzorce:  

 

𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡ů 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦 (𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡)𝑧𝑎 𝑑𝑎𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 𝑧𝑎 𝑑𝑎𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛í 𝑑𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑒𝑘 𝑣 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
 

 

Ukazatel vyjadřuje období od okamžiku prodeje na fakturu se splatností (obchodní 

úvěr) po obdržení platby od odběratele, tzn. vyjadřuje kolik dní podnikatel čeká na 

inkaso peněžních prostředků (Jáčová, Ortová, 2011, s. 126). 

2.3.2 Pozitiva a negativa pohledávek  

Mezi pozitiva pohledávek patří zejména to, že při prodeji na dodavatelský úvěr je 

očekáván vyšší zájem odběratelů, jelikož odklad splatnosti je konkurenční výhodou. 

Obchodní úvěr působí jako zdroj financování odběratele, kterým mu dodavatel 

poskytuje možnost vlastního rozvoje a sobě zajišťuje odbyt vlastních výrobků. 

Naopak mezi negativa pohledávek patří zejména riziko nezaplacení. Pro dodavatele 

může být poskytnutí úvěru finančně nákladné, pokud mu jeho dodavatel sám 

neposkytne úvěr (Kislingerová, 2014, s. 463-464)  
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2.4 Shrnutí teoretické části 

Teoretická část bakalářské práce vymezuje základní právní předpisy, které upravují 

problematiku vymáhání pohledávek po splatnosti v České republice. Jsou vysvětleny 

základní pojmy, způsoby vniku pohledávek, zajištění pohledávek, zajišťovací 

instrumenty, příslušenství pohledávek, způsoby vymáhání pohledávek mimosoudní  

a soudní cestou a formy zániku pohledávky.  

V druhé časti je charakteristika daňových, účetních a ekonomických aspektů 

pohledávek. Teoretické znalosti jsou následně prakticky využity v ostatních částech  

práce. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU (PROBLÉMU) 

Z PRÁVNÍHO, DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO 

HLEDISKA 

Analytická část bakalářské práce je zaměřena na získání informací o věřiteli – 

společnosti Tawesco s.r.o., které umožní zpracovat návrhy řešení problému. Nejprve je 

představen podnikatelský subjekt. Další část se zabývá rozborem současného stavu 

zajištění a vymáhání pohledávek a přístupem věřitele k neuhrazeným pohledávkám. 

Následně, na základě informací poskytnutých z účetní závěrky věřitele a jejich příloh, je 

provedena vertikální analýza aktiv, analýza ukazatelů likvidity a také je porovnána doba 

obratu pohledávek a závazků. Dále jsou analyzovány pohledávky po splatnosti. 

Z důvodu povinnosti ověření účetní závěrky věřitele auditem, nejsou analyzovány 

pohledávky za rok 2018. Účetní závěrku a její přílohy, jež jsou k finanční analýze 

potřeba, věřitel zveřejňuje koncem června. Pro zpracování bakalářské práce je tedy den, 

kdy budou podklady zveřejněny v obchodním rejstříku, již po termínu odevzdání 

(Lapčáková, 2018). 

3.1 Základní informace  

Tawesco s.r.o. dodává své výrobky hlavně automobilovému průmyslu v České republice a 

zahraničí. Zajišťuje konstrukci, výrobu, údržbu a prodej veškerého sortimentu nářadí pro 

strojírenskou výrobu. Jedná se zejména o nástroje pro lisování plechů až do velikosti 5 

metrů a hmotnosti až 20 tun, upínací přípravky, montážní a svařovací přípravky, řezné 

nástroje a měřidla, induktory pro povrchové kalení a servisní nářadí. Konkurenční výhodou 

jsou vysoké praktické znalosti a dlouholeté zkušenosti pracovníků v oblasti kusové výroby 

nářadí, což dává záruku přizpůsobení se všem požadavkům na velikost, složitost, pracnost a 

přesnost vyráběného sortimentu. V roce 1998 byla nářaďovna rozšířená o lisovnu. Zvýšily 

se tak možnosti společnosti nabízet výrobu lisovacího nářadí spolu se zajištěním výlisků a 

svařenců podle potřeb zákazníků. V následujících letech byly výrobní kapacity postupně 

rozšiřovány zejména pořízením postupových lisů Schuler, transferového lisu Schuler, 

zkušebních lisů. Tímto opatřením došlo k osvojení nové technologie lisování. Dále bylo 

vybudováno a postupně je rozšiřované robotizované svařovací pracoviště pro sériovou 

výrobu svařenců zejména pro zákazníky působící v automobilovém průmyslu. Od roku 
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2005 převzala společnost Tawesco s.r.o. od své mateřské společnosti TATRA, a.s. provoz 

svařoven, ve kterých se vyrábí kabiny, rámy a svařovací díly pro nákladní automobily. 

V průběhu roku 2006 převzala i výrobu nosných rour, které se používají pro výrobu 

podvozků nákladních automobilů. V roce 2011 společnost Tawesco s.r.o. koupila 100% 

obchodní podíl od společnosti PROMET TOOLS a.s., jež patří do skupiny PROMET 

GROUP a.s., která se zaměřuje na slévárenský, ocelárenský a strojírenský průmysl 

(Tawesco s.r.o., Výroční zpráva, 2017).  

Obchodní jméno: Tawesco s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti: Kopřivnice, Areál Tatry 1449/6, 742 21 

Vznik: 5. ledna 1995 

Předmět podnikání: 

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

• obráběčství 

• zámečnictví, nástrojářství (Tawesco s.r.o., Výroční zpráva, 2017). 

3.2 Uzavírání smluv 

Podnikatel obchoduje s tuzemskými a zahraničními podnikateli. Oddělení prodeje 

uzavírá se zákazníky písemně kupní smlouvy na základě požadavků kupujících. 

Ve smlouvě musí být jednoznačně definovány kvalitativní požadavky na samotný 

výrobek, což je pak samostatná část smluvního ujednání. Dále musí být uzavřena 

v souladu s platným zněním zákona a musí obsahovat všechny údaje schválené 

zákazníkem (Lapčáková, 2018).  

Pflichtenheft – označení pro nedílnou součást kupní smlouvy, který detailně řeší a 

definuje veškeré požadavky zákazníka a řeší, jak a čím budou tyto požadavky 

realizovány. Obvykle se vystavuje u náročnějších a obsáhlých zakázek. Je závazný pro 

všechny pracovníky, kteří se podílejí na realizaci zakázek. Vedle technicko-

organizačních podmínek a nároků na kvalitu může také obsahovat:  

- nákupní podmínky, 
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- manuál kvality, 

- zvláštní nároky na logistiku, balení nebo dopravu, 

- požadavky na servis, 

- penále za nedodržení požadavků, 

- zvláštní garance, 

- a další v souladu s požadavky zákazníka (Lapčáková, 2018).  

Bonita zákazníka 

Nedílnou součástí uzavírání smluv je dostatečné prověřování dlužníka. Podnikatel si 

stanovil tzv. ekonomické kredity, které hodnotí zejména finanční situaci dlužníka a jsou 

doplněny o subjektivní hodnocení pracovníka managementu. Tento proces je 

uskutečněn před uzavřením kupní smlouvy a pověřený zaměstnanec posuzuje platební 

morálku, ochotu k jistícím instrumentům, sílu podniku, pravidelnost dodávek, ochotu 

k jednání a poskytování informací, staří podniku a úrovně managementu dlužníka. 

(Lapčáková, 2018).  

3.3 Zajištění pohledávek 

Podnikatel uzavírá smlouvy jak se stálými, tak i s novými zákazníky. Neužívá 

zajišťovací instituty dle občanského zákoníku, ale má pojištění pohledávek (Lapčáková, 

2018).  

Pojištění pohledávek 

Pojištěné pohledávky jsou pohledávky, které jsou pojištěny u nejmenované pojišťovny. 

Spoluúčast je v současné době 15 % na každé škodě. Minimální výše pohledávek, které 

mohou být předány pojišťovně k vymáhání a náhradě škody je 50 000 Kč. Jednotliví 

zákazníci se zahrnují do pojistné ochrany na základě žádosti o schválení pojistného 

limitu. Tato žádost je zpracována pověřeným pracovníkem, který ji zadá do systému 

pojišťovny (on-line nebo e-mailem).  Podnikatel rozděluje pojištění pohledávek do dvou 

skupin na základě výše pojistného limitu a to na:  

a) Nejmenovité pojištění – jedná se o pojištění do maximální výše pojistné ochrany 

500 000 Kč. Pokud pojišťovna nemá o zákazníkovi negativní informace, schválí 

jej okamžitě. V případě, že by byla překročena dodávková hranice 500 000 Kč, 

platnost limitu okamžitě zaniká a je třeba zažádat pojišťovnu o jmenovité 

pojištění.  



35 

 

b) Jmenovité pojištění – jedná se o běžné pojištění zákazníka, kde jsou plánovány 

dodávky větší než 500 000 Kč (Lapčáková, 2018).  

Vnitropodniková směrnice 

Podnikatel má vnitropodnikovou směrnici, která upravuje zajištění a vymáhání 

pohledávek, ale není již několik let aktualizovaná a některé body jsou v ní již zastaralé. 

S dlužníkem se neuzavírá další smlouva, pokud neuhradí pohledávku do 60 dnů  

po splatnosti a zároveň jsou pohledávky pojištěny. U dlužníka, u kterého nejsou 

pohledávky pojištěny, se další smlouva neuzavírá, pokud pohledávku neuhradí  

do 30 dnů po splatnosti.   Dále jsou ve směrnici zmíněny lhůty, kdy se neuhrazená 

pohledávka od odběratele předává právnímu oddělení. Je zde uvedeno, že 90 dní  

po splatnosti při pojištěných pohledávkách a 60 dní po splatnosti při nepojištěných 

pohledávkách (Lapčáková, 2018).  

3.4 Vymáhaní pohledávek 

V případě, že věřiteli není uhrazena pohledávka v termínu splatnosti, začíná věřitel 

dlužníka upomínat. První upomínka je zasílána e-mailem nebo poštou a věřitel zjišťuje, 

zda byla dlužníkovi doručena faktura. V případě, že dlužník nereaguje, je mu zaslána 

další upomínka, v pořadí již druhá. Pokud se dlužník stále nemá k uhrazení pohledávky, 

je mu účetní zaslána předžalobní upomínka (Lapčáková, 2018). 

3.5 Vedení účetnictví, inventarizace  

Podnikatel pracuje se softwarem QAD, což je ERP systém, který je určen zejména pro 

komplexní řízení výrobních podniků z oblastí elektroniky, strojírenství, automobilového 

průmyslu, potravinářského průmyslu, spotřebního zboží, farmaceutického a chemického 

průmyslu. Zahrnuje plánování a řízení výroby, prodej, nákup, skladové hospodářství, 

finanční řízení a řízení servisu. QAD se zaměřuje nejen na řízení toků materiálů  

a informací uvnitř podniku, ale i na vazby mezi subjekty rozsáhlého podniku a na řízení 

dodavatelského řetězce (http://www.ekonomicke-softwary.cz, 2019). 

Pomocí softwaru je řízeno fungování podnikatele – obchodní oddělení v něm tvoří 

objednávky na materiál, služby a zboží, které jsou potřeba k výrobě. Využívají ho 

účetní k zaúčtování závazků a pohledávek. Dále ho využívá controlling k tomu,  
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aby firma byla úspěšná i do budoucna a nakonec i prodejní oddělení, aby se vyrobené 

zboží a polotovary úspěšně posunuli k zákazníkům (Lapčáková, 2018).  

Podnikatel provádí každý rok inventarizaci pohledávek, kterou stanovuje zákon  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Vytvoří inventurní soupis všech dlužníků, který jim 

rozešle k odsouhlasení (Lapčáková, 2018). 

Fakturace 

Na základě přepravcem potvrzených dodacích listů vystaví podnikatel fakturu  

se splatností faktury 60 dní, kterou zašle zákazníkovi (Lapčáková, 2018).  

Faktura obsahuje:  

- číslo faktury, 

- adresu dodavatele vč. IČO, DIČ, bankovního spojení, 

- adresu odběratele vč. IČO, DIČ, 

- data vystavení, účtování, zdanitelného plnění a splatnosti,  

- označení fakturovaného výrobku vč. množství, jednotkové ceny a celkové ceny 

bez DPH  

- doplnění textu 

- analýzu a výpočet DPH  

- celkovou cenu vč. DPH (Lapčáková, 2018).  

Faktury kontroluje a podepisuje vedoucí oddělení prodeje a zpravidla je zaslána 

zákazníkovi doporučeně poštou (Lapčáková, 2018).  

3.6 Pohledávky po termínu splatnosti  

V následující tabulce je zachycen průběh pohledávek po splatnosti ve sledovaných 

letech 2015 - 2017.  

Tabulka č. 6:  Pohledávky po termínu splatnosti  

  
2015  

v tis. Kč 
 2016 

v tis. Kč 
2017 

v tis. Kč 

pohledávky po splatnosti 1-30 dní 39788  36545 27696 

pohledávky po splatnosti 30-180 dní  5322  4333 6377 

pohledávky po splatnosti více jak 180 dní 268  103 310 

celkem pohledávky po splatnosti  45378  40981 34383 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy) 
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Z tabulky je zřejmé, že největší část pohledávek tvořily pohledávky po splatnosti  

do 30 dní. Dále je patrné, že vzrostly pohledávky se splatností více jak 180 dní.  

V roce 2017 dokonce na trojnásobek oproti roku 2016 a tyto pohledávky se už dají 

přiřadit k nedobytným pohledávkám. 

 

Graf č. 1: Pohledávky po splatnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy) 

Z grafu je patrné, že pohledávky po splatnosti mají klesající tendenci,  

ale z výše uvedené tabulky je zřejmé, že pouze pohledávky se splatností do 30 dní 

klesly, kdežto ostatní pohledávky měly rostoucí tendenci, což se do celkového počtu 

pohledávek po splatnosti nepromítlo.  

3.7 Opravné položky k pohledávkám 

Podnikatel vytváří opravné položky k pohledávkám u těch pohledávek,  

které jsou považovány za nedobytné a také, u kterých hrozí riziko neuhrazení 

(Lapčáková, 2018). 
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Tabulka č. 7: Opravné položky k pohledávkám  

  
2015 

v tis. Kč 

2016 

v tis. Kč 

2017 

v tis. Kč 

opravné položky k pohledávkám  144 103 260 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy) 

3.8 Mimosoudní vymáhání pohledávek 

Pokud dlužník nehradí své závazky, telefonickou či písemnou urgenci plateb provádí 

účetní. Upomínání dlužníků probíhá v pravidelných časových intervalech. Svolení  

k urgenci dává finanční ředitel. Pro mimosoudní vymáhání užívá podnikatel několik 

nástrojů, mezi které patří zasílání upomínek nebo dohoda o jiném způsobu zániku 

pohledávek, např. vzájemné započtení (Lapčáková, 2018).  

3.9 Soudní vymáhání pohledávek 

V současné době nevede Tawesco s.r.o. žádný soudní spor (Lapčáková, 2018). 

3.10 Pohledávky z ekonomického hlediska 

V této části je provedena finanční analýza prostřednictvím poměrových ukazatelů  

se zaměřením na vertikální analýzu aktiv, ukazatele likvidity, do kterých spadá běžná, 

pohotová a okamžitá likvidita a na ukazatele aktivity, do kterých spadá doba obratu 

pohledávek a doba obratu závazků. Podnikatel pomocí výpočtů zjistí, jestli je schopen 

uhradit své závazky nebo za jak dlouho jim (v průměru) dlužníci uhradí pohledávku. 
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3.10.1 Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza nám udává procentní podíl složek v podniku.  

Tabulka č. 8: Vertikální analýza  

položka  

2015  

v tis. Kč  

2016  

v tis. Kč  

2017  

v tis. Kč  

AKTIVA CELKEM 1156112 100,00% 1471833 100,00% 1704769 100,00% 

Dlouhodobý majetek 338998 29,32% 491977 33,43% 683905 40,12% 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 12136 1,05% 30317 2,06% 31654 1,86% 

Dlouhodobý hmotný majetek 326862 28,27% 381410 25,91% 521801 30,61% 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% 80250 5,45% 130450 7,65% 

Oběžná aktiva 815353 70,53% 968801 65,82% 1015945 59,59% 

Zásoby 327 284 28,31% 234 903 15,96% 252976 14,84% 

Pohledávky 384 435 33,25% 633 995 43,08% 570987 33,49% 

Peněžní prostředky 103 634 8,96% 99 903 6,79% 191982 11,26% 

Časové rozlišení aktiv 1761 0,15% 11055 0,75% 10936 0,64% 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Rozvahy za rok 2015, 2016 a 2017) 

Lze vidět, že podnikatel má vysoká oběžná aktiva, což je u subjektu, který podniká ve 

výrobním průmyslu neobvyklé, protože by měl mít finanční prostředky vázané hlavně 

v dlouhodobém majetku. Důvodem je vysoký stav dlouhodobých a krátkodobých 

pohledávek. 

 

Graf č. 2: Podíl oběžných aktiv a dlouhodobého majetku  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Rozvahy za rok 2015, 2016, 2017) 
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Z grafu lze vyčíst, že oběžná aktiva tvoří dokonce více jak 60 % celkových aktiv a 

v průběhu let se nijak výrazně nemění. Jak již je uvedeno výše pro výrobní podnik je 

tato situace neobvyklá, protože by měly být peněžní prostředky investovány  

do výrobních zařízení, protože cena těchto zařízení se pohybuje v řádech milion korun.  

 

Graf č. 3: Podíl dlouhodobého majetku a pohledávek za rok 2015  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Rozvahy za rok 2015) 

V roce 2015 pohledávky tvořili více jak 33 % celkových aktiv. Z grafu lze vyčíst, že 

největší část tvořily krátkodobé pohledávky se splatností do 1 roku.

 

Graf č. 4: Podíl dlouhodobého majetku a pohledávek za rok 2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování: dle Rozvahy za rok 2016)  

V roce 2016 pohledávky tvořily pohledávky bez mála 50 % celkových aktiv. 
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Graf č. 5: Podíl dlouhodobého majetku a pohledávek za rok 2017  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Rozvahy za rok 2017) 

V roce 2017 můžeme pozorovat nárůst dlouhodobého hmotného majetku na celkovém 

podílu aktiv, protože podnikatel investoval do modernizace výrobních zařízení. 

3.10.2 Ukazatelé likvidity 

Tabulka č. 9: Likvidita  

  2015 2016 2017 

Běžná likvidita 1,31 1,88 1,79 

Pohotová likvidita 0,78 1,58 1,53 

Okamžitá likvidita  0,62 1,45 1,33 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát za rok 2015, 2016, 2017) 

U podnikatele je likvidita velice nízká, ale je to z toho důvodu, že podnikatel má vysoké 

krátkodobé závazky vůči dodavatelům. Při porovnání pohotové likvidity oproti běžné 

likviditě, je výsledek výrazně nižší a to je z toho důvodu, že je u podnikatele vysoké 

množství zásob, protože se jedná o výrobní podnik, který potřebuje mít dostatečné 

množství materiálu. Okamžitá likvidita je příliš vysoká, to znamená, že peněžní 

prostředky, které má podnikatel povětšinou na bankovních účtech nedokáží pokrýt 

krátkodobé závazky (u podnikatele jsou považovány za krátkodobé závazky - závazky, 

které mají splatnost do jednoho roku). 
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Graf č.6: Běžná, pohotová a okamžitá likvidita  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát za rok 2015, 2016, 2017) 

Doporučená hodnota u běžné likvidity je od 1,8 do 2,5. Z tabulky i grafu je jasně patrné, 

že tuto hodnotu podnikatel dosáhl pouze v roce 2016 a tento jev byl způsoben přírůstem 

krátkodobých závazků.  

Doporučená hodnota u pohotové likvidity je od 1 do 1,5. Tyto hodnoty společnost 

nedosáhla ani v jednom z analyzovaných roků. Pouze se k nim přiblížila v letech 2016-

2017. Je to způsobeno tím, že si podnikatel musí dělat dostatečné zásoby materiálu, aby 

měl z čeho vyrábět své výrobky.  

Doporučená hodnota u okamžité likvidity je od 0,2 do 0,5, čehož podnikatel nedosáhl 

ani v jednom z analyzovaných roků. Podnikatel tedy nedokáže pokrýt krátkodobé 

závazky peněžními prostředky, které má k dispozici.  

3.10.3 Ukazatelé pro řízení pohledávek a závazků 

Pomocí doby obratu pohledávek sleduje podnikatel platební morálku svých zákazníků, 

na druhou stranu by měl sledovat i svou platební morálku, kterou udává doba obratu 

závazků. 
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Tabulka č. 10: Doba obratu pohledávek a závazků  

  2015 2016 2017 

doba obratu pohledávek (ve dnech) 99 143 117 

rychlost obratu pohledávek  0,27 0,39 0,32 

doba obratu závazků (ve dnech) 175 192 212 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát za rok 2015, 2016, 2017) 

 

V tabulce jsou hodnoty uvedené ve dnech a ukazují, jak průměrně dlouho trvá věřiteli 

dosáhnout zaplacení pohledávek a naopak jak dlouho věřiteli trvá uhradit své závazky.  

 

Graf č. 7: Doba obratu pohledávek a závazků  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát za rok 2015, 2016, 2017) 

U podnikatele je doba obratu pohledávek za rok 2015 99 dní a doba obratu závazku 175 

dní. Splatnost faktur je obvykle 30 dní. Znamená to, že měl podnikatel v roce 2015 řadu 

pohledávek, které byly zaplaceny po splatnosti. Naopak on sám nehradil své závazky 

včas. V roce 2016 doba obratu pohledávek vzrostla dokonce na 143 dní a doba obratu 

závazku na 192 dní. V roce 2017 doba obratu pohledávek výrazně klesla na 117 dní a 

doba obratu závazků vzrostla na 212 dní. Doba obratu závazků by měla být vyšší než 

doba obratu pohledávek, což podnikatel splňuje ve všech letech.  
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3.11 Shrnutí analýzy současného stavu 

Na základě provedené analýzy současného stavu za období v letech 2015 až 2017 bylo 

zjištěno, že podnikatel zajišťuje své pohledávky minimálně. Nevyužívá žádného  

ze zajišťovacích institutů dle občanského zákona, pouze některé pohledávky pojišťuje. 

Analýza doby obratu odhalila, že doba obratu závazků u věřitele je delší než doba 

obratu pohledávek, z čehož vyplývá, že podnikatel platí své závazky později, protože 

nejprve potřebuje získat na ně peněžní prostředky od svých odběratelů.  

Z analýzy věřitelových pohledávek, že pohledávky tvoří značnou část jeho aktiv, což by 

nemělo být u výrobního podniku.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VČETNĚ JEJICH 

EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

V této kapitole bude věřiteli navrhnuto, jak nejlépe zefektivnit proces vymáhání  

a zajištění pohledávek na základě zjištěné aktuální situace v analytické části. Největší 

podíl pohledávek po splatnosti tvoří pohledávky, které jsou po splatnosti 1-30 dní.  

Pro podnikatele je důležité, aby pohledávky byly hrazeny včas, protože v nich má  

své peněžní prostředky, které může investovat do inovace výrobních strojů. 

Dále budou zhodnoceny klady a zápory těchto návrhů a rozebrány z účetního, daňového 

a ekonomického hlediska. Závěr kapitoly zhodnocuje jejich aplikovatelnost v praxi.  

4.1 Uzavření smlouvy 

Před samotným vznikem pohledávky, kdy obchodní zástupce uzavře kupní smlouvu,  

je důležité, aby měl k dispozici jednoznačné a srozumitelné informace o tom, jak má 

postupovat. K tomu slouží vnitropodniková směrnice, která upravuje správnou funkci 

podnikatelského subjektu.  

4.1.1 Upravení směrnice  

V aktuální vnitropodnikové směrnici je zmíněno, že dlužníkovi s pojištěnými 

pohledávkami, které nejsou uhrazeny do 60 dnů po splatnosti, bude zastavena dodávka 

zboží. Nové znění směrnice by mělo tuto lhůtu snížit na polovinu. Pokud pohledávka 

bude pojištěná a nebude uhrazena do 30 dnů po splatnosti, budou dlužníkovi 

pozastaveny další dodávky zboží.  

Při neuhrazení faktury, kdy jsou pohledávky nepojištěny, jsou dodávky zboží zastaveny 

30 dní po splatnosti faktury. Tato lhůta by se opět měla v kupní smlouvě snížit 

na 0 dní. Tedy pokud věřiteli nebude uhrazena pohledávka do data splatnosti, nebude již 

dále dlužníkovi dodávat zboží.  

Pokud věřitel zakomponuje tento návrh do smlouvy, neporuší tím smlouvu při zastavení 

dodávky. Dlužník bude nucen fakturu včas uhradit nebo pozastavit svou výrobu, 

protože nebude mít potřebný materiál.   

Na druhou stranu dlužník nemusí na toto ujednání přistoupit a může si sjednat dodávku 

zboží s jiným věřitelem.  
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Hodnocení bonity dlužníka  

Směrnice postrádá prověřování dlužníka před uzavřením smlouvy v registru dlužníků, 

popřípadě zjišťování jeho platební schopnosti. Platební morálka při hodnocení dlužníka 

znamená ve směrnici lhůtu, za jakou dobu byly od dlužníka uhrazeny faktury  

v minulosti, nikoli zda má dlužník dostatečné množství finančních prostředků  

na uhrazení svého závazku v současné době.  

Dále není zmíněno, že pokud dlužník nedosáhne aspoň určitou výši ekonomických 

kreditů dle směrnice, nebude s ním uzavřena smlouva. Směrnice pouze odkazuje,  

aby bylo zváženo toto riziko  

Navrhuji podnikateli, aby ověřovací metodu před uzavřením smlouvy s novým 

obchodním partnerem pomocí CEE.  

Centrální evidence exekucí (CEE) 

Centrální evidence exekucí je systém informací, na který je nutné provést registraci.  

Do systému se lze přihlásit a vyhledávat údaje o dlužníkovi před uzavřením smlouvy 

po přidělení hesla.  

„Nahlížení do systému Centrální evidence exekucí ČR (dále jen CEE) je dle vyhlášky  

č. 329/2008 Sb., O centrální evidenci exekucí, zpoplatněno za každé poskytnutí 

elektronického údaje z CEE částkou 60,- Kč včetně DPH (1. – 1000. poskytnutý údaj). 

Výše částky za poskytnutí elektronického údaje se dále snižuje v závislosti na tom,  

kolik bylo žadateli v daném kalendářním roce poskytnuto elektronických údajů. Údaje 

poskytnuté v množstevním rozsahu 1 001 – 10 000 jsou zpoplatněný částkou 30,- Kč 

včetně DPH, v rozsahu 10 001 – 1 000 000 jsou zpoplatněný částkou 15,- Kč včetně 

DPH a od 1 000 001. poskytnutého údaje je cena za každý dotaz do databáze CEE 

stanovena na 6,- Kč včetně DPH“ (Ceník Centrální evidence exekucí). 

Tabulka č. 11: Ceník CEE 

Počet poskytnutých údajů  Cena za 1 poskytnutý údaj 

1 - 1 000 60 Kč 

1 001 - 10 000 30 Kč 

10 001 - 1 000 000  15 Kč 

1 000 001 a více 6 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Ceníku Centrální evidence exekucí) 
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Podnikatel si může prověřit každého dlužníka již před uzavřením smlouvy. Pokud by se 

dlužník v evidenci nacházel, může se podnikatel rozhodnout, zda s ním smlouvu uzavře 

či nikoli. Dlužníkovi, který se v evidenci nachází, by byly určeny jiné podmínky pro 

uzavření smlouvy.  

Například:  

- zálohová faktura nebo platba při převzetí zboží, 

- zkrácená doba splatnosti,  

- vyšší smluvní úrok z prodlení. 

Evidence poskytuje informace za poplatek, proto není z ekonomického hlediska 

výhodné vyhledávat informace o všech dlužnících.  

Doporučuji podnikateli prověřit dlužníka u sjednané dodávky zboží nad hodnotu 

500 000 Kč, popřípadě při každé pochybnosti o solventnosti dlužníka. 

4.1.2 Skonto z ceny 

Skonto z ceny představuje slevu z celkového plnění, kterou obdrží dlužník za včasné 

uhrazení faktury. Sleva musí mít takovou výši, aby dokázala motivovat dlužníka  

ke včasnému uhrazení pohledávky a zároveň, aby věřitel nebyl nijak poškozen. 

Podnikatel má splatnost vystavené faktury obvykle 60 dní, tedy bych doporučila více 

slev, které by byly odstupňovány podle počtu dní, které uplynuly od vzniku pohledávky.   

Tabulka č. 12: Výše skonta uvedená v procentech 

počet dnů po vzniku pohledávky  výše skonta 

30 2,00 % 

15 3,50 % 

7 5,00 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle úvahy) 

Při úhradě faktury do 7 dnů od vzniku pohledávky navrhuji skonto z ceny ve výši 5 % 

z celkového plnění. Pokud by byla pohledávka uhrazena do 15 od vzniku, skonto z ceny 

by dosahovalo výše 3,5 % z celkového plnění. Při úhradě pozdější jak 30 dní po vzniku 

pohledávky až do splatnosti pohledávky bych navrhovala slevu 2 % z celkového plnění.  

Ideální způsob, jak mít pohledávku uhrazenou včas. Pokud podnikatel nastaví správnou 

výši skonta tak, aby byla pro odběratele výhodná, vyinkasuje tak finanční prostředky 
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před splatností, tím pádem nebudou vázány v pohledávkách. Skonto z ceny může být 

pro dlužníky výhodnější než úvěr od banky.  

Nevýhodou může být, že i přes správně nastavenou výši skonta z ceny, nebude  

pro dlužníka dostatečně motivující závazek uhradit včas.  

4.1.3 Úrok z prodlení  

Úrok z prodlení bude odběratel hradit v případě, že uhradí pohledávku po splatnosti. 

Výše takového úroku by neměla být příliš vysoká, ale ani nízká, aby motivovala 

odběratele včas uhradit závazek.  

Doporučuji, aby se úrok z prodlení pohyboval v rozmezí 0,03 % - 0,2 % z celkové 

částky za každý započatý den po splatnosti faktury a musí být písemně stanovený  

ve smlouvě. V případě, že by úrok z prodlení nebyl stanovený v kupní smlouvě, 

doporučuji, aby byl žádán zákonný úrok z prodlení, který je aktuálně 9,75 % p.a. pro 

první pololetí roku 2019 (Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.). 

Pro podnikatele je výhodnější uzavřít smlouvu s výši úroku z prodlení, kterou si sám 

určí a rozhodně by úrok měl přesahovat 12% p.a., protože je pro dlužníka nevýhodné, 

aby úrok z prodlení byl vyšší než úrok, který mu nabízí bankovní instituce při úvěru. 

4.1.4 Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta se ujednává již při uzavření smlouvy, a to pro případ nedodržení 

smluveného data splatnosti. Pokud by tedy odběratel zaplatil svou pohledávku po datu 

splatnosti musel by uhradit nějakou částku jako kompenzaci toho, že dodavatel musel 

čekat delší dobu na uhrazení jeho pohledávky. Výše smluvní pokuty není zákonem 

přesně upravena, avšak měla by být v takové výši, aby neodradila nové odběratele 

uzavřít novou nebo další smlouvu s podnikatelem.  

Doporučila bych podnikateli nastavit výši smluvní pokuty podle výše kupní ceny  

a bonity dlužníka. Podnikatel se rozhodne sám, zda tuto pokutu bude určovat fixně nebo 

procentuálně. Jedna z možností výše smluvní pokuty je fixní výše, což může být 

výhodné u kupní ceny do hodnoty 500 000 Kč a to 500 Kč za každý den po splatnosti. 

Možné je také procentuální nastavení pokuty a to navrhuji u kupní ceny,  

která překročí výši 500 000 Kč ve výši 0,1 % - 0,5 % z celkové částky za každý den  

po splatnosti. 
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4.1.5 Zálohová faktura 

Další možností, jak zabránit pohledávkám po splatnosti, je vystavením zálohové faktury 

již před dodáním zboží. Podnikatel uzavře smlouvu s dlužníkem pouze při sjednání 

zálohové faktury. Vychází zároveň při sjednávání podmínek z bonity dlužníka, která je 

ve vnitropodnikové směrnici. 

Zálohová faktura by měla být u dlužníků, kteří již v minulosti měli problém s platební 

morálkou 

Procentuální doporučení pro zálohovou fakturu: 

- 25 % z celkové částky pro nového odběratele s dostatečným počtem 

ekonomických kreditů nebo pro odběratele, který hradí své závazky do 10 dnů 

po splatnosti faktury,  

- 50 % z celkové částky pro nového odběratele s průměrným počtem 

ekonomických kreditů nebo pro odběratele, který hradí své závazky do 30 dnů 

po splatnosti faktury, 

- nad 50 % z celkové částky pro nového zákazníka s nízkým počtem 

ekonomických kreditů nebo pro odběratele, který hradí své závazky nad 30 dní 

po splatnosti faktury. 

Doporučená výše procent odpovídá výši rizika, které podnikatel postupuje v případě 

neuhrazení pohledávky včas.  

4.2 Mimosoudní vymáhání  

Z mimosoudního vymáhání využívá podnikatel pouze zasílání upomínek.  

Doporučila bych, aby byl v případě, kdy dlužník nemůže z nějakých důvodů uhradit 

svůj závazek najednou, s dlužníkem sjednán písemně splátkový kalendář. Výše splátek 

by měla být sjednána dohodou mezi oběma stranami, aby nebyly dlužníkovi navrhnuty 

příliš vysoké splátky, které by nebyl schopen splácet.  

Podnikateli doporučuji sjednat splátkový kalendář s tzv. ztrátou výhod splátek.  

Výhodou je, že v případě, kdy dlužník neuhradí v příslušném období splátku, může 

věřitel uplatnit svůj nárok v exekuci a dlužník by ztratil možnost splácet závazek 

prostřednictvím splátkového kalendáře. Nevýhodou je, že dlužník na tyto podmínky 

nemusí přistoupit.  
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Pokud věřitel uzavře splátkový s dlužníkem na částku 200 000 Kč, při úrokové sazbě  

10 % p.a. a měsíční splátka je 17 438 Kč. Pohledávka je věřiteli uhrazena za 12 měsíců 

a celkově navýšení úvěru je 10 996 Kč. 

Pro věřitele je nevýhoda, že se prodlouží splatnost pohledávky o dalších 12 měsíců. Na 

druhou stranu je pro něj kompenzací úrok, který mu dlužník uhradí současně 

s jednotlivými splátkami.  

4.2.1 Vymáhání pohledávek inkasní agenturou 

V případě, že není efektivní zasílání upomínek účetní ani vymáhání pohledávek 

mimosoudní cestou, navrhuji, aby podnikatel oslovil inkasní agenturu.  

Podnikatel nalezne seznam dostupných inkasních agentur na webových stránkách 

www.aiacz.cz, kde je uvedený registr ověřených inkasních agentur. 

 Tuto metodu navrhuji použít jen v případě nepojištěných pohledávek, protože u 

pojištěných pohledávek si vymáhání pohledávky zařizuje pojišťovna, u které je 

pohledávka pojištěna.  

Tabulka č. 13: Přehled poplatků u vybraných inkasních agentur  

Název inkasní agentury  poplatek za službu  

SAFIN INVEST, s.r.o. 6 - 30% z pohledávky  

VYMŮŽEME POHLEDÁVKY, 

s r.o. 30 % z pohledávky + náklady  

Legally cz, s.r.o. 15 - 20% z pohledávky 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle aktuálních ceníků inkasních agentur) 

V uvedené tabulce jsem uvedla poplatky vybraných inkasních agentur. V případě, že by 

se podnikatel rozhodl pro oslovení inkasní agentury, je potřeba si zjistit konkrétní 

cenovou nabídku. Na místě podnikatele bych neváhala oslovit inkasní agenturu ohledně 

individuální cenové nabídky, protože jeho pohledávky se pohybují v milionech Kč.  

Výše poplatku za služby inkasní agentury se odvíjí od výše pohledávky, počtu dní po 

splatnosti a také, jakým způsobem pohledávky byly zajištěny. Cena za služby úměrně 

klesá podle počtu opatření, které podnikatel provedl před uzavřením smlouvy s 

dlužníkem.  
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4.2.2 Zasílání upomínek  

Upomínky zasílá účetní, která má na starosti příchozí a odchozí platby. Na základě 

výpisu z bankovního účtu, pokud nebyla uhrazená faktura od odběratele ve splatnosti, 

zasílá upomínky v intervalech, které jsou:  

Tabulka č. 14: Přehled o zasílání upomínek odběrateli  

15 dní po splatnosti  1. upomínka 

30 dní po splatnosti  2. upomínka 

60 dní po splatnosti  Předžalobní upomínka  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle informace od účetní) 

Účetní musí sledovat počet dnů po splatnosti. Navrhuji tedy, aby bylo toto upomínání 

nastaveno v rámci systému QAD a bylo zautomatizováno.  

Vzhled upomínek by mohl vypadat následovně a byl by generován systémem QAD 

s automatickým doplňováním údajů a dat neuhrazené faktury: 

Upomínka č. 1  

Vážený odběrateli, dovolujeme si Vám připomenout, že na základě smlouvy, jste dosud 

neuhradili naši fakturu č. XX, ze dne dd.mm.rr, která byla splatná dne dd.mm.rr, na 

částku XXX Kč. Věříme, že se tato situace stala nedopatřením a dlužná částka bude 

uhrazena do X dnů ode dne doručení upomínky.  

Upomínka č. 2  

Vážený odběrateli, dovolujeme si Vám opět připomenout, že na základě smlouvy jste 

dosud neuhradili naši fakturu č. XX, ze dne dd.mm.rr, která byla splatná dne dd.mm.rr, 

na částku XXX Kč, kterou jsme upomínali již dd.mm.rr.  

Věříme, že naši pohledávku obratem uhradíte a to nejpozději do dd.mm.rr. Pokud ani v 

tomto termínu fakturu neuhradíte, budeme bohužel nuceni dlužnou částku navýšit o 

úrok z prodlení.  

Upomínka č. 3 – Předžalobní upomínka  

Vážený odběrateli, již dvakrát jsme Vás upomínali, že na základě smlouvy jste dosud 

neuhradili naši fakturu č. XX, ze dne dd.mm.rr, splatnou dd.mm.rr, na částku XXX Kč. 

Věříme, že naši pohledávku obratem uhradíte a to nejpozději do dd.mm.rr. Celkovou 

částku faktury zvyšujeme o úrok z prodlení ve výši X % z celkové částky za každý 

započatý den po datu splatnosti. 
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Pokud ani v tomto termínu částku neuhradíte, budeme nuceni dlužnou částku vymáhat 

soudní cestou. 

4.3 Soudní vymáhání pohledávek  

Po neúspěšném mimosoudním vymáhání následuje soudní vymáhání, které je nákladně 

a časově náročnější. Podnikatel v současné době nevede s nikým soudní spor 

(Lapčáková, 2018). 

Nalézací řízení 

Nalézací řízení se zahajuje podáním žaloby na dlužníka. Nejvýhodnější variantou je 

zkrácené civilní řízení, kdy je následně vydán platební rozkaz.  

Pokud je pohledávka nepřesáhla milion korun včetně jejího veškerého příslušenství, tak 

je možné vydat elektronický platební rozkaz.  

V tabulce jsou srovnány poplatky za listinný a elektronický platební rozkaz.  

Tabulka č. 15: Poplatky za listinný a elektronický platební rozkaz 

Hodnota peněžního plnění Listinný platební rozkaz Elektronický platební rozkaz 

do 10 000 Kč 1 000 Kč 400 Kč 

od 10 001 Kč do 20 000 Kč 1 000 Kč 800 Kč 

od 20 001 Kč do 40 000 000 Kč 

5 % z hodnoty peněžního 

plnění  

4 % z hodnoty peněžního 

plnění 

od 40 000 000 Kč a výše 

2 000 000 Kč + 1 %  

z částky přesahující 40 000 

000 Kč 

4 % z hodnoty peněžního 

plnění 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb.) 

Je zřejmé, že v případě vymáhání pohledávky, je méně nákladná varianta 

elektronického platebního rozkazu.  

Rozhodčí doložka 

Musí být ujednána v kupní smlouvě. Sporem se zabývá rozhodce, kterého si mohou 

účastníci sporu sami zvolit. Výhodou je, že je možnost vedení sporu on-line.  

Výše poplatků za rozhodčí řízení při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky činí 5 % z hodnoty sporu, nejméně však 11 000 Kč. On – line 

rozhodčí řízení má základní výši poplatku 3 % z hodnoty sporu, nejméně však 7 000 

Kč. Maximální výše poplatku může být 1 000 000 Kč (www.soud.cz).  
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Doporučuji podnikateli on-line rozhodčí řízení, protože je méně nákladné než běžné 

rozhodčí řízení.  

Tabulka č. 16: Srovnání nákladů na nalézací řízení a rozhodčí doložku 

Hodnota peněžního 
plnění  

Listinný platební 
rozkaz 

Elektronický 
platební rozkaz 

Rozhodčí 
řízení 

On-line 
rozhodčí řízení 

10 000 Kč 1 000 Kč 400 Kč 11 000 Kč 7 000 Kč 

20 000 Kč 1 000 Kč 800 Kč 11 000 Kč 7 000 Kč 

50 000 Kč 2 500 Kč 2 000 Kč 11 000 Kč 7 000 Kč 

100 000 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč 11 000 Kč 7 000 Kč 

175 000 Kč 8 750 Kč 7 000 Kč 11 000 Kč 7 000 Kč 

200 000 Kč 10 000 Kč 8 000 Kč 11 000 Kč 7 000 Kč 

220 000 Kč 11 000 Kč 8 800 Kč 11 000 Kč 7 000 Kč 

250 000 Kč 12 500 Kč 10 000 Kč 12 500 Kč 7 500 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.soud.cz a Přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb.) 

Pokud podnikateli nastane soudní vymáhání pohledávek, kdy pohledávky nepřesáhnou 

hodnotu 100 000 Kč, tak je výhodnější využít civilní soudní řízení, jehož výsledkem je 

elektronický platební rozkaz. Náklady civilního soudního řízení jsou 400 Kč při 

pohledávce do 10 000 Kč, 800 Kč při pohledávce do 20 000 Kč. Pokud hodnota 

pohledávky přesáhne 175 000 Kč, stává se pro podnikatele nejvýhodnější využít on-line 

rozhodčího řízení.   

4.4 Daňové, účetní a ekonomické aspekty pohledávek  

Jak je uvedeno v analytické části Tawesco s.r.o. vytváří účetní i daňové opravné 

položky k pohledávkám. Daňové opravné položky jsou tvořeny dle ZoR, aby mohla být 

optimalizována daňová povinnost. Pohledávky jsou při splnění podmínek ZoDP 

odepisovány daňově. V případě, že podmínky ZoDP nejsou splněny, odepisuje subjekt 

své pohledávky i účetně, aby zachoval poctivý a věrný obraz účetnictví. S tímto 

postupem souhlasím.  

4.5 Zhodnocení návrhů a posouzení jejich realizovatelnosti v praxi  

Prostřednictvím teoretických a analytických poznatků bylo podnikateli navrhnuto řešení 

jeho současného problému s vymáháním a zajištěním neuhrazených pohledávek. 

Vzhledem k tomu, že podnikateli Tawesco s.r.o. stále narůstá výše neuhrazených 

pohledávek po splatnosti, měl by se o problematiku zajištění a vymáhání pohledávek 

více zajímat.  
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Před uzavřením smlouvy by se měl podnikatel více zajímat o to, s kým smlouvu 

uzavírá. K tomu je výhodné využít systém CEE. Dále by měl upravit znění smlouvy a 

zahrnout do něj aspoň jeden z výše doporučených návrhů jako je úrok z prodlení nebo 

skonto z ceny při včasné platbě. V rámci smlouvy bych taktéž doporučila sjednání 

rozhodčí doložky, která snižují celkovou nákladovost budoucích sporů.  

Pokud se věřitel rozhodne uzavřít smlouvu s dlužníkem, jehož dobrá platební morálka je 

v ohrožení, je nezbytné, aby využil zálohovou fakturu a zboží dodal až po jejím 

uhrazení.  

V případě soudního vymáhání pohledávky menší než milion korun, doporučuji využít 

zkrácené civilní řízení, jehož výsledkem bude elektronický platební rozkaz.  

Návrhy byly předloženy podnikateli. Dle návrhů se podnikatel zaměří na úpravu 

směrnice, ve které budou doplněny další body, za které může dlužník získat 

ekonomické kredity.  Dále také zváží úpravu smluv a zavede smluvní pokuty a úroky 

z prodlení u dlužníků, u kterých evidoval v minulosti uhrazenou pohledávku až po lhůtě 

splatnosti nebo u nových dlužníků. Při případných soudních sporech využije méně 

nákladné řešení, které závisí na výši pohledávky (Lapčáková, 2019).  
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ZÁVĚR  

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout způsoby pro zlepšení zajištění a 

vymáhání pohledávek u podnikatele Tawesco s.r.o. 

Prvním dílčím cílem práce bylo teoreticky vymezit základní pojmy v oblasti 

pohledávek. Následně byl analyzován současný stav podnikatele, přičemž byly zjištěny 

nedostatky, které má podnikatel v oblasti neuhrazených pohledávek. Dalším dílčím 

cílem práce bylo poskytnout podnikateli návrhy, prostřednictvím kterých podnikatel 

může vyřešit současnou i budoucí situaci se zajištěním a vymáháním pohledávek. 

Nakonec byly navrhované varianty předloženy podnikateli.  

V teoretické části práce byly nastíněny zásadní pojmy týkající se pohledávek, zejména 

takové, které bylo možné následně využít v analýze současného stavu. Pohledávky byly 

rozděleny z hlediska povahy na právní, účetní, daňové a ekonomické. Mezi důležité 

právní pojmy patří především věřitel, dlužník a smlouva a způsoby jejich zajištění a 

vymáhání soudní a mimosoudní cestou. Následně byly pohledávky rovněž vysvětleny 

z účetního a daňového hlediska. Také byly v této části práce vysvětleny základní 

ekonomické pojmy, které jsou spojeny s pohledávkami, a které sloužily jako podklad 

pro výpočty hodnot v analýze současného stavu pohledávek.  

Při analýze současného stavu pohledávek v letech 2015 až 2017 bylo zjištěno, že měl 

podnikatel zastaralou vnitropodnikovou směrnici a neprověřoval dostatečně dlužníky 

před uzavřením smlouvy. Dále, že nezahrnoval do smlouvy žádné výhody za uhrazení 

faktury včas ani sankce za uhrazení faktury po splatnosti. Podnikatel nevedl žádné 

soudní spory a z mimosoudního vymáhání využíval pouze upomínky a započtení 

pohledávky. 

Na závěr byly podnikateli předloženy návrhy, které mohou přispět ke zlepšení současné 

situace týkající se zajištění a vymáhání pohledávek. Hlavní návrh na změnu spočíval v 

doplnění znění stávajících smluv, kde budou zahrnuty sankce za případnou opožděnou 

platbu za fakturu. Podnikateli bylo toto doporučeno jako jeden z nejefektivnějších 

způsobů řešení současného problému. Mezi další návrhy, které byly podnikateli 

předloženy, patří rovněž ověřování nových odběratelů, změna systému upomínání 

dlužníků a v neposlední řadě také řešení vymáhání pohledávek co nejefektivnější 

způsoby, a to jak mimosoudním, tak soudním způsobem.  
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Myslím si, že jsem splnila cíl bakalářské práce, protože podnikatel má v plánu mé 

návrhy realizovat i v praxi.  
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