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Abstrakt  

Bakalá!ská práce se zab"vá vymáháním a zaji#t$ním pohledávek. Konkrétn$ jde 

 o pohledávky, jejich% lh&ta splatnosti ji% vypr#ela. Teoretická 'ást definuje pohledávky  

z právního, ú'etního, da(ového a ekonomického hlediska. Analytická 'ást zachycuje 

sou'asn" stav pohledávek a jejich rozbor. V práci jsou také obsa%eny návrhy na !e#ení 

dané problematiky. 

Klí!ová slova 

pohledávka, v$!itel, dlu%ník, vymáhání pohledávek, zaji#t$ní pohledávek  

Abstract 

The bachelor thesis focuses on the issue of debt collection and securing of receivables. 

Specifically it is about receivables whose due date has expired. The theoretical part 

defines receivables of legal, accounting, tax and economic terms. The analytical part 

shows the current state of receivables and their analysis. The thesis also contains 

suggestions for solving this issue. 
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debt, creditor, debtor, debt collection, securing receivables 
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ÚVOD 

Bakalá!ská práce se zam$!uje na problematiku vymáhání a zaji#t$ní pohledávek. 

Pohledávky tvo!í d&le%itou 'ást ob$%ného majetku – p!íjem pen$%ních prost!edk&. 

Nejv$t#í problém shledávám v neuhrazení pohledávky b$hem doby splatnosti. V dne#ní 

dob$ je 'ast" jev, %e dlu%níci své závazky nehradí v'as. V takovém p!ípad$ v$!itel nemá 

k dispozici pen$%ní prost!edky, které pot!ebuje na úhradu sv"ch závazk&. Proto by m$l 

mít v$!itel své pohledávky vhodn$ zaji#t$né. 

V teoretické 'ásti práce jsou pohledávky rozebrány z ú'etního, ekonomického, právního 

a da(ového hlediska. D&le%ité je znát zp&soby zániku pohledávek, zaji#t$ní a jejich 

p!ípadné vymáhání.  

V analytické 'ásti jsou uvedeny základní informace o podnikateli. Dále je provedena 

anal"za pohledávek v letech 2015 a% 2018 na základ$ v"kaz& podnikatele. V bakalá!ské 

práci není uvedena anal"za za rok 2019, jeliko% podnikatel nemá vyhotovené v"kazy  

za tento rok. Z toho d&vodu jsem tento rok nemohl analyzovat. Tato 'ást se také zab"vá 

v"po'tem ekonomick"ch ukazatel& – likvidity a doby obratu pohledávek a závazk&, které 

podnikatel eviduje.  

V záv$ru práce zhodnotím vlastní návrhy !e#ení, které by mohly zlep#it sou'asnou situaci 

podnikatele v rámci jeho pohledávek. 
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1.!CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Pro tuto práci jsem si vybral podnikatele XYZ, s. r. o., jde o právnickou osobu, která je 

zapsána v obchodním rejst!íku. Rozhodl jsem se vypracovat bakalá!skou práci, její% 

hlavní cíl je anal"za pohledávek po splatnosti podnikatele a také p!edlo%ení návrh& na 

zlep#ení vymáhání pohledávek.  

Díl'ími cíli bakalá!ské práce jsou:  

"! vypracování teoretické 'ásti na základ$ odborné literatury, 

"! zam$!ení se na anal"zu pohledávek a vy'íslení ekonomick"ch ukazatel&, 

"! návrh vhodného !e#ení ke zlep#ení systému vymáhání pohledávek podnikatele, 

"! zhodnocení p!ínos& návrhu a p!edlo%ení jej podnikateli. 

Metody, které byly pou%ity p!i vypracování bakalá!ské práce jsou anal"za, porovnání, 

indukce a dedukce. Anal"za je proces rozd$lení slo%itého celku na jednodu##í 'ásti. 

Metoda porovnání znamená stanovení podobn"ch a rozdíln"ch znak&. Indukce je 

logickou metodou, p!i které dochází k vyvození záv$ru z jednotliv"ch poznatk&. Oproti 

tomu dedukce vyvozuje ze stanoveného obecného záv$ru jednotlivé d&sledky. (11, s. 63-

66) 

Celá teoretická 'ást je zpracována na základ$ odborné literatury. Nejprve byl osloven 

podnikatel, kter" mi ochotn$ sd$lil údaje pot!ebné pro vypracování analytické 'ásti 

bakalá!ské práce. P!edal mi ti#t$né v"kazy, které je mo%né dohledat na internetov"ch 

stránkách www.justice.cz. Pomocí t$chto podklad& jsem zjistil, %e podnikatel má velké 

mno%ství pohledávek, které ka%d"m rokem nar&stají.  

Na základ$ anal"zy podnikatelov"ch pohledávek budou navr%eny !e#ení, které by mohly 

p!isp$t k vymáhání a zaji#t$ní pohledávek.  
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2.!TEORETICKÁ V!CHODISKA PRÁCE: POHLEDÁVKY

 Z PRÁVNÍHO, EKONOMICKÉHO, Ú"ETNÍHO A 

DA#OVÉHO HLEDISKA 

V teoretické 'ásti bude rozebráno, co pohledávka znamená a jak vzniká, dále budou 

vysv$tleny dal#í právní pojmy, které se k tématu vztahují. Z právnického hlediska bude 

popsáno vymáhání, zaji#t$ní i zánik pohledávek. Dále se 'ást zam$!uje na ú'etní a da(ové 

hledisko pohledávek, kde je vysv$tlena problematika ú'tování, odepisování, oce(ování  

a opravn"ch polo%ek. Je zmín$no i ekonomické hledisko, které obsahuje ekonomické 

ukazatele (ukazatel likvidity a dobu obratu).  

2.1.! Pohledávky z právního hlediska 

Tato kapitola je zam$!ena na pohledávky a jejich 'len$ní, poté na vymáhání pohledávek, 

které m&%e b"t soudní nebo mimosoudní. Dále se v$nuje zaji#t$ní pohledávek a jejich 

zánik. 

2.1.1.! Vymezení pohledávky  

Pohledávky spolu se závazky se v obchodních korporacích !adí do zú'tovacích vztah&. 

Pohledávka je v$!itelovo právo domáhat se ur'itého pln$ní od dlu%níka. Ka%dá 

pohledávka udává dobu splatnosti, která je zahájena p!i vzniku pohledávky. (41) 

Pojem pohledávka je chápán jako obchodní úv$r, kter" podnikatel poskytuje svému 

zákazníkovi a o'ekává uskute'n$ní úhrady v budoucím období. Tak vzniká pohledávka. 

Stává se v#ak, %e zákazník (=dlu%ník) pohledávku neuhradí ve sjednaném termínu. (12, 

s. 88) 

Jestli%e se zpozdí úhrada pohledávky z r&zn"ch d&vod&, m&%e se podnikateli stát, %e 

nebude mít v danou chvíli dostatek finan'ních prost!edk&, se kter"mi m&%e disponovat. 

Je n$kolik d&vod&, pro' se úhrada zpozdí. Nap!. dlu%ník nemá dostatek finan'ních 

prost!edk&, proto%e se nachází ve stejné situaci – jeho dlu%ník se zpozdil s úhradou 

faktury. (29) 
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2.1.2.! Právní úprava 

Pohledávky a závazky jsou upraveny v zákonech: 

-! '. 563/1991 Sb., o ú'etnictví  

-! '.89/2012 Sb., ob'ansk" zákoník 

-! '. 593/1992 Sb., o rezervách pro zji#t$ní základu dan$ z p!íjm& 

-! '. 99/1963 Sb., ob'ansk" soudní !ád 

-! '. 216/1994 Sb., o rozhod'ím !ízení 

-! '. 182/2006 Sb., insolven'ní zákon 

-! '. 120/2001 Sb., exeku'ní !ád 

-! '. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (9, s. 84)  

A v dal#ích p!edpisech: 

-! vyhlá#ce '. 500/2002 Sb., k provedení zákona o ú'etnictví, ve zn$ní pozd$j#ích 

p!edpis& 

-! vyhlá#ce '. 330/2001 Sb., ministerstva spravedlnosti o odm$n$ a náhradách 

soudního exekutora, o odm$n$ a náhrad$ hotov"ch v"daj& správce podniku  

a o podmínkách poji#t$ní odpov$dnosti za #kody zp&sobené exekutorem 

-! 'eském ú'etním standardu pro podnikatele (9, s. 84) 

2.1.3.! P%íslu#enství pohledávky 

P!íslu#enství pohledávky upravuje zákon '. 89/2012 Sb. „P$íslu!enství v"ci je vedlej!í 

v"c vlastníka u v"ci hlavní, je-li ú%elem vedlej!í v"ci, aby se jí trvale u&ívalo spole%n" 

s hlavní v"cí v rámci jejich hospodá$ského ur%ení. Byla-li vedlej!í v"c od hlavní v"ci 

p$echodn" odlou%ena, nep$estává b't p$íslu!enstvím.“ (45, §510) 

Jedná se o: 

-! úroky 

-! úroky z prodlení 

-! náklady spojené s jejím uplatn$ním (13, s. 130), (45, §510) 

Úroky 
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Smluvené úroky jsou úplatou za u%ívání p&j'ené jistiny. V"#e úroku se ur'í jako procento 

z jistiny za ur'itou dobu, obvykle to b"vá 1 rok. Zpravidla se objevují v záp&j'kách. (13, 

s. 130) 

Úroky z prodlení 

Úroky z prodlení p!edstavují sankci za poru#ení povinnosti. V$!itel se m&%e domáhat 

jejich uhrazení i kdy% nebyly stanoveny ve smlouv$ – plynou z nep!íznivého právního 

d&sledku (prodlení dlu%níka u pen$%itého dluhu). Pokud dlu%ník neuhradí sv&j závazek 

!ádn$ a v'as, je v prodlení. (13, s. 130) 

Náklady spojené s uplatn$ním pohledávky 

V$!itel má nárok na náhradu náklad&, pokud byla v soudním !ízení jejich náhrada 

úsp$#n$ uplatn$na. Tyto náklady nelze samostatn$ %alovat. Jedná se nap!. o v"lohy 

právního zástupce. (13, s.130)  

2.2.! Zaji#t$ní pohledávek 

Zaji#t$ní pohledávek je upraveno zákonem '. 89/2012 Sb. V p!ípad$ neuhrazení 

pohledávky dlu%níkem je d&le%ité mít pohledávky !ádn$ zaji#t$né. K tomu slou%í nap!. 

tyto instrumenty:  

2.2.1.! Ru!ení 

Ru'ení vzniká smlouvou mezi dv$ma stranami – v$!itelem a ru'itelem. Ru'itel je t!etí 

osoba, která v p!ípad$ nepln$ní dlu%níkova dluhu, vyhoví v$!iteli. Ru'ení m&%e b"t 

sjednáno tak, %e se vztahuje bu2 na cel" závazek, nebo na jeho 'ást. Prohlá#ení v$!itele 

je p!evá%n$ v písemné form$, av#ak p!ijetí ru'itele m&%e b"t provedeno v kterékoliv 

form$. V praxi se s ru'ením setkáme tehdy, pokud dlu%ník nemá k dispozici dostatek 

finan'ních prost!edk& nebo jiného majetku, aby mohl uspokojit v$!itele v p!ípad$ 

nepln$ní dluhu ze strany dlu%níka. Zp&sobil" ru'itel je ze zákona osoba, která m&%e b"t 

%alována v tuzemsku a která má vhodn" majetek. (25, s. 102), (26, s. 219), (45)  
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2.2.2.! Finan!ní záruka 

Finan'ní záruka je prohlá#ení v"stavce, %e uspokojí v$!itele do v"#e ur'ené pen$%ní 

'ástky. Prohlá#ení je v podob$ záru'ní listiny, která má písemnou formu. (25, s. 103), 

(10, s. 1265), (13, s.150) 

Pod finan'ní záruku spadá i bankovní záruka. M&%e ji poskytnout tuzemská, zahrani'ní 

nebo spo!itelní banka a úv$rní dru%stvo. Existují r&zné druhy bankovních záruk – na úv$r, 

na placení, na spln$ní, na dodání, na splátku nebo na konosament. (26, s. 223), (13, s. 

149-150) 

V"stavce ru'í za spln$ní zaji#t$ného dluhu do konkrétní v"#e a za ur'it"ch podmínek, 

které jsou jasn$ a srozumiteln$ obsa%eny v záru'ní listin$. Finan'ní záruka zji#,uje 

pohledávky pen$%ité i nepen$%ité. (13, s. 150) 

Finan'ní záruka se vystavuje na dobu neur'itou, ale m&%e se také 'asov$ omezit, pokud 

v$!itel neuplatní svá práva v&'i v"stavci ve sjednané dob$. (26, s. 224), (25, s. 104)  

2.2.3.! Zástavní právo 

Jestli%e dlu%ník nemá dostatek finan'ních prost!edk&, aby zaru'il uhrazení svého dluhu, 

ujednává se zástavní právo. Zaji#,ují se jím pen$%ité i nepen$%ité závazky. Zástavou  

se rozumí ka%dá v$c, se kterou lze obchodovat. M&%e se jednat o v$c movitou  

i nemovitou, soubor v$cí, pohledávky, obchodní podíly nebo cenné papíry. (26, s. 235), 

(18, s. 93) 

Zástavní právo je vyhrazeno zástavní smlouvou, ve které si smluvní strany ur'í, co je 

p!edm$tem zástavy a pro kter" dluh je zástavní právo stanoveno. V p!ípad$ více dluh&  

se vymezí nejvy##í mo%ná v"#e jistiny. (26, s. 236)  

2.2.4.! Zaji#&ovací p%evod práva 

Zaji#,ovací p!evod práva nastane, kdy% dlu%ník nebo t!etí osoba zaji#,uje sv&j dluh 

do'asn"m p!evodem sv"ch práv. Jakmile se splní v#echny podmínky, v$!itel vrátí 

dlu%níkovi p!edm$t p!evedeného práva zp$t, proti náklad&m, které s cel"m v"konem 

souvisí. Tím se celé právo automaticky ru#í. (10, s. 1272) 
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2.3.! Utvrzení závazk' 

Utvrzení závazk& nezaji#,uje pohledávky v$!itele jako zaji#,ovací instrumenty. Má 

p&sobit motiva'n$ tak, aby dlu%níka p!im$lo plnit dluh ve stanovené lh&t$ splatnosti. (18, 

s. 407) 

2.3.1.! Smluvní pokuta 

Smluvní pokutou se upev(uje postavení v$!itele. Smluvní strany si v p!ípad$ poru#ení 

závazku mohou stanovit smluvní pokutu. Plní funkce sank'ní, preven'ní, kompenza'ní  

a utvrzovací. „Smluvní pokuta utvrzuje jak pen"&it', tak nepen"&it' závazek.“ (18, s. 433)  

Smluvní pokuta m&%e mít ústní i písemnou formu nap!. e-mail bez elektronicky 

zaru'eného podpisu. V p!ípad$ sporu je v#ak vhodná písemná forma, jeliko% 

zjednodu#uje d&kazní situaci. Smluvní pokuta nepat!í mezi p!íslu#enství pohledávky ani 

závazku. (26, s. 258), (18, s. 434)  

2.3.2.! Uznání dluhu 

Zákon ur'uje písemnou formu uznání dluhu. Dlu%ník písemn$ utvrzuje, %e dluh v rozsahu 

a v dob$ trvá. (25, s. 106). Blí%e se stanoví dluh, nap!. „pohledávka z kupní smlouvy  

ze dne 13. dubna 2015“ a v"#e dluhu, nap!. „pohledávka ve v"#i 50 000 K'“. Obsahuje 

ozna'ení v$!itele a dlu%níka, v opa'ném p!ípad$ není uznání dluhu platné. Konkrétní 

termín úhrady dlu%níkem nemusí b"t uveden. (26, s. 256)  

2.4.! Vymáhání pohledávek 

Podnikatel m&%e vyu%ít bu2 mimosoudní nebo soudní cestu vymáhání pohledávek. (18, 
s. 54)  

2.4.1.!Mimosoudní vymáhání pohledávek 

Do mimosoudního vymáhání pohledávek m&%e zasáhnout sám v$!itel nebo se m&%e 

obrátit na inkasní agenturu. (18, s. 54)  

Vymáhání v$%itelem 

Jestli%e dlu%ník nesplatí pohledávku do stanovené lh&ty splatnosti, m&%e v$!itel 

postupovat následovn$: 
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a)! Ov$!í si p!ímo u dlu%níka, zdali do#la faktura p!ímo do dlu%níkov"ch rukou nebo 

t!etí osob$, která má fakturu uhradit. P!i nejasnostech v$!itel za#le kopii faktury. 

(28, s. 35) 

b)! Jestli%e faktura dlu%níkovi v po!ádku do#la, a p!esto stále nebyla uhrazena  

– v$!itel zasílá upomínku. Formou zaslání m&%e b"t nap!. elektronická po#ta nebo 

na tuto skute'nost m&%e v$!itel dlu%níka upozornit telefonicky. (28, s. 35)  

c)! Pokud dlu%ník stále neuhradil fakturu v náhradním termínu i p!es upomínky, 

p!ichází v$!itel s písemnou upomínkou, kde je dané datum splatnosti, kdy v$!itel 

o'ekává úhradu. (28, s. 35)  

d)! Jestli%e dlu%ník nedostojí sv"m závazk&m ani v dal#ím náhradním termínu, m&%e 

v$!itel poslat dal#í písemnou upomínku, ve které je nutné nazna'it dlu%níkovi, %e 

se jedná ji% o poslední upomínku a #anci to stále !e#it mimosoudn$. V této chvíli 

by m$l v$!itel vyvinout dostate'n" psychologick" tlak na dlu%níka. (28, s. 35) 

Vymáhání pohledávek inkasní agenturou 

V$!itel se m&%e obrátit na inkasní agenturu kdykoliv b$hem trvání prodlení dlu%níka. 

Je d&le%ité, aby podnikatel p!edal celou v$c agentu!e co nejd!íve. *ím je pohledávka 

star#í, tím klesá úsp$#nost jejího vymáhání. Naopak provize po%adovaná inkasní 

kancelá!í se stá!ím pohledávky stoupá. (13, s. 132), (28 s. 33)  

Inkasních kancelá!í a agentur, zab"vajících se vymáháním je n$kolik, a proto jsou r&zná 

kritéria pro její v"b$r. Existují rozdíly mezi inkasními kancelá!emi: 

-! ve v"#i provize  

-! v povinnosti hradit registra'ní poplatek, 

-! v povinnosti hradit vynalo%ené náklady i v p!ípad$, %e se inkasní kancelá!i 

nepoda!í dluh vymoci apod. (13, s. 133) 

Dal#ími kritérii, které by mohly pomoci p!i rozhodování, jsou: 

-! styl práce (kancelá!e, kde s v$!itelem jednají osobn$ jsou d&v$ryhodn$j#í), 

-! kde mají kancelá!e zdroje a kontakty (jsou kancelá!e, které p&sobí na území *R  

i v zahrani'í), 

-! slu%by kancelá!e (webové stránky, ocen$ní pohledávek, návrhy !e#ení atd.). (13, 

s. 133) 
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Spolupráce mezi v$!itelem a inkasní kancelá!í by m$la b"t v%dy p!ínosná a kancelá! by 

m$la b"t spolehlivá a poctivá – provizi si nárokovat a% po vymo%ení pohledávky. (13, s. 

134)  

P!i p!edávání informací poskytuje v$!itel inkasní kancelá!i dostatek doklad&, které 

dokazují existenci pohledávky. Jedná se o doklady – faktury, smlouvy, protokoly  

o p!edání a p!evzetí, sm$nky atd. Poté by ka%dá inkasní kancelá!, která se pova%uje  

za poctivou, m$la pe'liv$ projít ve#keré dokumenty získané od v$!itele a v p!ípad$ 

v"skytu nedostatk& v dokumentech na to v$!itele upozornit. Konkrétn$ to m&%e b"t 

prekluze nebo proml'ení. Na základ$ t$chto nedostatk& toti% pohledávka nemusí b"t v%dy 

vymahatelná. Dále si inkasní kancelá! zjistí, jestli dlu%ník právn$ existuje, není jeho 

majetek v konkursu apod. V#echny tyto úkony jsou v$t#inou bezplatné. Pokud inkasní 

kancelá! ov$!í, %e je pohledávka mimosoudn$ vymahatelná, dohodne se s v$!itelem  

na spolupráci. (13, s. 135) 

2.4.2.! Soudní vymáhání pohledávek 

Podnikatel (v$!itel) m&%e zahájit soudní vymáhání, jestli%e nebyla pohledávka uhrazena 

dobrovoln$ a neusp$l ani s mimosoudním vymáháním pohledávek (vymáhaní v$!itelem 

nebo inkasní agenturou). Tato varianta je ur'it$ náro'n$j#í z 'asového i finan'ního 

hlediska.  

Vychází z: 

-! ob'anského soudní !ádu (zákon '. 99/1963 Sb., dále jen OS-) 

-! zákona o rozhod'ím !ízení (zákon '. 216/1994 Sb., dále jen ZoR-) 

-! exeku'ního !ádu (zákon '. 120/2001 Sb., dále jen E-) 

-! insolven'ního zákona (zákon '. 182/2006 Sb., dále jen IZ)   

Nalézací soudní %ízení dle OS( 

Zahajuje se na podn$t v$!itele, kter" je ozna'ován jako %alobce. Dlu%ník v$!itele  

se ozna'uje jako %alovan". V návrhu musí b"t jasn$ stanoveno, 'eho se %alobce do%aduje. 

Musí také obsahovat informace o ú'astnících !ízení, d&kazech a popis rozhodujících 

skute'ností. Nalézací !ízení zapo'íná dnem, kdy se návrh doru'í k místn$ a v$cn$ 

p!íslu#nému soudu. (14) 
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0alobce nese d&kazní b!emeno, to znamená, %e má povinnost tvrdit rozhodující 

skute'nosti, které dolo%í sv"mi d&kazy. Ty jsou p!edlo%eny jak v elektronické, tak  

i v listinné podob$. D&kazní prost!edky jsou upraveny v § 125 OS-. „Za d#kaz mohou 

slou&it v!echny prost$edky, jimi& lze zjistit stav v"ci, zejména v'slech sv"dk#, znaleck' 

posudek, zprávy a vyjád$ení orgán#, fyzick'ch a právnick'ch osob, notá$ské nebo 

exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a v'slech ú%astník#. Pokud není zp#sob 

provedení d#kazu p$edepsán, ur%í jej soud.“ (46, §125), (14) 

Soud usiluje o soudní smír mezi ú'astníky !ízení. Rozhoduje také, zda smír schválit. 

Jestli%e smír není schválen, pokra'uje se dále v !ízení. Pokud je schválen, má ú'inek 

pravomocného rozsudku. Pokud se !ízení ukon'í smírem nebo bylo zastaveno – nikdo 

z ú'astník& nemá právo na náhradu náklad& !ízení. V opa'ném p!ípad$ zde platí zásada 

úsp$chu ve v$ci. Jestli%e m$l ú'astník !ízení ve v$ci pln" úsp$ch, obdr%í náhradu náklad& 

od ú'astníka, kter" úsp$ch nem$l. (14) 

V následující tabulce jsou uvedeny poplatky nalézacího soudního !ízení dle OS-. 

Tabulka 1: Poplatky za nalézací soudní $ízení dle OS( (Zdroj: Vlastní zpracování dle 42) 

 

Jsou 3 formy soudního rozhodnutí: 

Rozsudek je vymezen v §§ 152 - 166 OS-. „Rozsudkem rozhoduje soud o v"ci samé. 

Zákon stanoví, kdy soud rozhoduje ve v"ci samé usnesením. Rozsudkem má b't 

rozhodnuto o celé projednávané v"ci. Jestli&e to v!ak je ú%elné, m#&e soud rozsudkem 

rozhodnout nejd$íve jen o její %ásti nebo jen o jejím základu.“ (46, §152) 

„Doru%en' rozsudek, kter' ji& nelze napadnout odvoláním, je v právní moci. Rozsudek je 

vykonateln', jakmile uplyne lh#ta k pln"ní.“ (46, §§159-161) 

Pen$)ité pln$ní 
Elektronick* platební 
rozkaz 

Listinn* platební rozkaz 

Do 10 000 K' 400 K' 1 000 K' 
10 001 – 20 000 K' 800 K' 1 000 K' 
20 001 – 1 000 000 K' 4 % z 'ástky 5 % z 'ástky 
1 000 001 – 40 000 000 K' - 5 % z 'ástky 

>40 000 000 K' - 
2 000 000 K' + 1 % 

z 'ástky nad 4 000 000 
K', 
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Usnesení je zakotveno v §§ 167–171 OS-. Rozhoduje se jím nap!. o zastavení nebo 

p!eru#ení !ízení, nákladech !ízení nebo o odmítnutí, zm$n$ nebo vzetí návrhu zp$t. Lh&ta 

za'íná b$%et od doru'ení usnesení. A% lh&ta uplyne, je usnesení vykonatelné. (46) 

Platební rozkaz definují §§ 172–175 OS-. Platební rozkaz lze vydat ve zkráceném 

civilním !ízení. Pokud je v %alob$ uplatn$no právo na uhrazení pen$%ité 'ástky a soud má 

k dispozici ve#keré podklady, m&%e vydat platební rozkaz i bez v"slovné %ádosti %alobce 

a sly#ení %alovaného. Soud m&%e vydat elektronick" platební rozkaz, ale jeho pln$ní 

nesmí p!esáhnout hodnotu 1 000 000 K'. (46), (14) 

Platební rozkaz musí b"t doru'en p!ímo %alovanému do vlastních rukou, jiná forma 

doru'ení není mo%ná. 0alovan" m&%e podat odpor. Je-li podán v'as, zru#í se tím platební 

rozkaz a je zahájeno jednání. V opa'ném p!ípad$ soud usnesením odpor odmítne.  (46) 

V §§ 201–243 OS- jsou definovány opravné prost!edky. D$lí se na !ádné a mimo!ádné.  

Odvolání je !ádn" opravn" prost!edek a podává se proti rozhodnutí soudu 1. stupn$, a to 

do patnácti dn& od doru'ení. Odvolání nelze podat, kdy% je pen$%ité pln$ní do 10 000 K'. 

Aby bylo platné, musí obsahovat nále%itosti uvedené v § 205 OS-. (46) 

Mezi mimo!ádné opravné prost!edky pat!í )aloba na obnovu %ízení, )aloba  

pro zmate!nost a dovolání. Lze jimi napadnout pravomocné usnesení i pravomocn" 

rozsudek. (14) 

0aloba na obnovu !ízení se vyu%ije tehdy, kdy se objeví nové skute'nosti nebo d&kazy, 

které nemohly b"t pou%ity v p&vodním !ízení. 0alobu pro zmate'nost lze pou%ít, jestli%e 

rozhodoval nap!. vylou'en" soudce. Dovoláním se m&%e napadnout rozhodnutí 

odvolacího soudu, kdy% to p!ipustí zákon. Nelze ho vyu%ít v p!ípadech uveden"ch  

v § 238 OS-. V"hodou soudního !ízení m&%e b"t vyu%ití opravn"ch prost!edk&. 

Nev"hoda spo'ívá v délce trvání sporu nebo ve vy##ích nákladech. (14)  

Rozhod!í %ízení 

Rozhod'í !ízení je definováno zákonem '. 216/1994 Sb., o rozhod'ím !ízení a o v"konu 

rozhod'ích nález&. Upravuje majetkové spory a probíhá, kdy% se na tom ob$ strany 

dohodnou. Je ústní a neve!ejné, jestli%e se ú'astníci nerozhodnou jinak. Zahajuje  

se podáním %aloby a je zahájeno v den, kdy do#la rozhodci nebo rozhod'ímu soudu. M&%e 

b"t sjednána rozhod'í smlouva nebo rozhod'í dolo%ka. Smlouva je uzavírána pouze 
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písemn$, v opa'ném p!ípad$ se pova%uje za neplatnou. „Tvo$í-li v!ak rozhod%í dolo&ka 

sou%ást podmínek, jimi& se $ídí smlouva hlavní, k ni& se rozhod%í dolo&ka vztahuje, je 

rozhod%í dolo&ka platn" ujednána i tehdy, jestli&e písemn' návrh hlavní smlouvy 

s rozhod%í dolo&kou byl druhou stranou p$ijat zp#sobem, z n"ho& je patrn' její souhlas 

s obsahem rozhod%í smlouvy.“ (41, §2) 

Strany mají právo se dohodnout na postupu, kter"m mají rozhodci vést rozhod'í !ízení. 

Rozhodce m&%e b"t ob'an *eské republiky, kter" ale musí b"t svéprávn", bezúhonn" a 

zletil". M&%e rozhodovat podle zásady spravedlnosti, pokud se na tom strany dohodnou. 

V"sledkem jeho rozhodnutí je rozhod'í nález. Toto !ízení je jednoinstan'ní – je 

nep!ezkoumatelné jin"mi rozhodci a nelze se proti n$mu bránit opravn"mi prost!edky. V 

§ 27 ZoR- je ale definována v"jimka. Jedna ze stran m&%e po%ádat o p!ezkoumání 

rozhod'ího nálezu jin"m rozhodcem. 0ádost o p!ezkoumání musí b"t odeslána druhé 

stran$ nejpozd$ji do 30 dn& ode dne, kdy byl %ádající stran$ o p!ezkoumání doru'en 

rozhod'í nález. V"hodou je oproti nalézacímu !ízení dle OS- délka trvání !ízení. 

Z transparentního hlediska mezi nev"hody pat!í neve!ejnost !ízení. (41) 

V tabulce ní%e jsou vypsány náklady na rozhod'í !ízení a on-line rozhod'í !ízení. 

Tabulka 2: Náklady na rozhod%í $ízení (Zdroj: Vlastní zpracování dle 32) 

 

Tabulka 3: Sazebník pro rozhod%í $ízení on-line (Zdroj: Vlastní zpracovaní dle 32) 

V*#e poplatku Minimáln$ Maximáln$ 
3 % z hodnoty p!edm$tu sporu 7 000 K' 1 000 000 K' 

 

Pen$)ité pln$ní V*#e poplatku 

Do 50 000 000 K' 5 % z hodnoty sporu, av#ak minimáln$ 11 000 K' 

Do 250 000 000 K' 
2 500 000 K' + 1 % z hodnoty sporu vy##ího ne% 
50 000 000 K' 

Do 1 000 000 000 K' 
4 500 000 K' + 0,5 % z hodnoty sporu vy##ího ne% 
250 000 000 K' 

Nad 1 000 000 000 K' 
8 250 000 K' + 0,25 % z hodnoty sporu vy##ího ne% 
1 000 000 000 K' 
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Vykonávací %ízení 

Ve vykonávacím !ízení vystupují dv$ strany. Povinn" a oprávn$n". Povinn" je osoba, 

která má dluh a oprávn$n" je ten, kdo vlastní pohledávku. (46) 

Soudní v*kon rozhodnutí dle OS( 

Oprávn$n" m&%e podat návrh na soudní v"kon rozhodnutí, jestli%e povinn" nesplní 

dobrovoln$, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí. V § 258 OS- jsou uvedeny zp&soby, 

kter"mi lze uhradit pen$%itou 'ástku. Jedná se nap!. o srá%ky ze mzdy, p!ikázání 

pohledávky, prodej movit"ch a nemovit"ch v$cí. Existují rozhodnutí, které ukládají 

uhrazení nepen$%itou formou. M&%e to b"t vyklizení, odebrání v$ci, provedení práce  

a v"kon&. (46), (15) 

Tabulka 4:Poplatky vykonávacího $ízení dle OS( (Zdroj: Vlastní zpracování dle 46) 

Hodnota p%edm$tu sporu V*#e poplatku 

Do 20 000 K' 1 000 K' 

20 001 – 40 000 000 K'  5 % z 'ástky 

>40 000 000 K' 2 000 000 K' + 1 % z 'ástky p!esahující 

hodnotu 40 000 000 K' 

 

Exeku!ní %ízení dle E( 

Na základ$ exeku'ního titulu, kter" je zakotven v § 40 v E- m&%e b"t na!ízena exekuce. 

Místn$ p!íslu#n"m exeku'ním soudem se stává soud, kde má povinn" trval" pobyt. V$cn$ 

p!íslu#n"m exeku'ním soudem je okresní soud. Oprávn$n" (v$!itel) si m&%e zvolit 

soudního exekutora provád$jícího exekuci. Tuto skute'nost musí ale uvést do exeku'ního 

návrhu. Exekutor zapí#e exekuci do rejst!íku zahájen"ch exekucí a zvolí si zp&sob, 

kter"m provede exekuci a na základ$ toho vydá exeku'ní p!íkaz. Tyto zp&soby jsou 

uvedeny v § 58 E-. (39) 

Odm$na exekutora je zobrazena v tabulce ní%e. Stanovuje ji § 6 vyhlá#ky '. 330/2001 Sb. 

Ministerstva spravedlnosti o odm$n$ a náhradách soudního exekutora, o odm$n$  

a náhrad$ hotov"ch v"daj& správce podniku a o podmínkách poji#t$ní odpov$dnosti  

za #kody zp&sobené exekutorem. (36) 
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Tabulka 5:Odm"na exekutora (Zdroj: Vlastní zpracování dle 36) 

Hodnota sporu Odm$na exekutora 

Do 3 000 000 K' 15 % z 'ástky 

3 000 001 – 40 000 000 K' 10 % z 'ástky 

40 000 001 – 50 000 000 K' 5 % z 'ástky 

50 000 001 – 250 000 000 K' 1 % z 'ástky 

 

V dal#í tabulce jsou uvedeny odm$ny za exekuci ukládající jinou povinnost ne% uhrazení 

pen$%ité 'ástky. Zakotvují je §§ 7–10 Vyhlá#ky '. 330/2001 Sb.) 

Tabulka 6:V'!e odm"n exekuce jin'ch ne& uhrazení pen"&ité %ástky (Zdroj: Vlastní zpracování dle 15 a 
36) 

Forma exekuce V*#e odm$ny 

Vyklizení 
10 000 K' za ka%dou vyklizenou 

nemovitost, stavbu, byt nebo místnost 

Odebrání v$ci 
15 000 K' za ka%dou odebranou v$c nebo 

soubor v$cí, minimáln$ ale 2 000 K' 

Rozd$lení spole'né v$ci 

1)! V p!ípad$ prodeje spole'né v$ci a 

v"t$%ek bude p!erozd$len 

spoluvlastník&m – v"#e odm$ny se 

stanoví dle tabulky v"#e 

2)! V p!ípad$ p!erozd$lení spole'né 

v$ci jinak ne% prodejem - v"#e 

odm$ny 'iní 6 000 K' za ka%dou 

v$c 

 

Provedení práce a v"kon& 
6 000 K' za ka%dou provedenou práci 

nebo v"kon 

 

Insolven!ní %ízení 

Dal#í mo%ností soudního vymáhání je insolven'ní !ízení, které je zakotveno 

v insolven'ním zákon$ (zákon '. 182/2006 Sb., o úpadku a zp&sobech jeho !e#ení). Je 

zahájeno na návrh, kter" m&%e podat v$!itel, ale i dlu%ník. Zahajuje se dnem, kdy  
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se doru'í návrh v$cn$ p!íslu#nému soudu. Ten poté rozhoduje, zda je dlu%ník v úpadku 

nebo ne. V rámci !ízení je posouzen dlu%ník&v vznikl" úpadek nebo úpadek, kter" mu 

hrozí a zp&soby jeho !e#ení. (28, s. 43) 

Prvním ze zp&sob& !e#ení sou'asného 'i nastávajícího úpadku je konkurs. Definují ho 

§§ 244–315 IZ. Dlu%ník p!ichází o mo%nost nakládat (disponovat) se sv"m majetkem. 

Zpen$%í ho insolven'ní správce a dochází jen k pom$rnému uspokojení pohledávek 

v$!itele. Jestli%e je dlu%ník fyzická osoba, neuspokojené pohledávky tímto nezanikají. 

(23, s. 144), (40) 

Druh"m zp&sobem je reorganizace. Je uvedena v §§ 316–364 IZ. K !e#ení úpadku 

dlu%níka reorganizací musí b"t spln$na alespo( jedna z následujících podmínek: 

a)! celkov" obrat podnikatele za poslední ú'etní období, které p!edcházelo 

insolven'nímu návrhu, byl minimáln$ 50 000 000 K' 

b)! podnikatel zam$stnává alespo( 50 zam$stnanc& (23, s. 162) 

Jestli%e se jedná o právnickou osobu, která je v likvidaci, nelze vyu%ít tento zp&sob. 

Ú'elem je postupné uspokojování v$!itelov"ch pohledávek, nikoli likvidace. (10, s. 204), 

(31) 

T!etí mo%nost !e#ení úpadku je oddlu)ení. Stanovují ho §§ 389–418 IZ. Jedná se  

o formu, která se t"ká nepodnikatel& – tzn. fyzické osoby bez dluh& z podnikání  

a právnické osoby, které není dle zákona pova%ována za podnikatele a taky nemají dluhy 

z podnikání. Oddlu%ení lze vykonat pomocí splátkového kalendá!e nebo zpen$%ením 

majetku. Ú'el je osvobození dlu%níka od dluh&. Návrh na povolení oddlu%ení podává 

dlu%ník. V rámci splátkového kalendá!e se dlu%ník zavazuje hradit ur'itou pen$%itou 

'ástku v$!itel&m, m$sí'n$ a po dobu 5 let. Musí splatit minimáln$ 30 % závazk&. Jestli%e 

dlu%ník splní hranici 30 %, zbyl"ch 70 % pohledávek zaniká. V opa'ném p!ípad$ bude 

dlu%ník p!eveden do konkursu. (23, s. 162), (40) 

2.5.! Zánik závazk' 

Je mnoho zp&sob&, jak mohou závazky zaniknout. Nejtypi't$j#ím zp&sobem je soluce. 

Dal#ími zp&soby mohou b"t odstoupení od smlouvy, narovnání, dohoda o prominutí 

dluhu, splynutí, uplynutí doby, smrt dlu%níka nebo v$!itele apod. Zp&soby zániku 

pohledávek vymezuje § 1908 a následující v ob'anském zákoníku. (10, s. 833), (45)  



 

25 
 

2.5.1.! Spln$ní dluhu (soluce) 

Jde o jednání dlu%níka nebo t!etí osoby, která je zmocn$na za dlu%níka plnit to, co je 

p!edm$tem závazku. Soluce je nej'ast$j#ím a nejvhodn$j#ím zp&sobem zániku dluhu. 

Povinnost plnit dluh má hlavn$ dlu%ník, ov#em i v$!itel je povinen souhlasit s pln$ním, 

které mu se souhlasem dlu%níka nabídne t!etí osoba. (10, s. 838), (13, s. 142) 

 Jsou p!ípady, ve kter"ch plní dluh pouze dlu%ník a to tehdy, kdy se domluví v#echny 

strany. Druhá mo%nost, kdy plní pouze dlu%ník, nastává, kdy% z povahy závazku jasn$ 

vychází, %e spln$ní je vázáno pouze na dlu%níka (nap!. nikdo nem&%e za um$lce vytvo!it 

um$lecké dílo, proto%e je to um$lc&v závazek) (10, s. 838)  

I zástupce dlu%níka, kter" je stanoven smluvn$ 'i zákonem, m&%e plnit dluh. Zde ale  

za v'asné a !ádné spln$ní dluhu odpovídá sám dlu%ník, nikoliv jeho zvolen" zástupce. 

Stejné tak to platí pro zástupce v$!itele. Také poji#,ovna m&%e plnit dluh za dlu%níka. 

Zakotvuje to právní p!edpis nebo pojistná smlouva. Na místu pln$ní dluhu se domluví 

ob$ strany – v$!itel a dlu%ník. Jestli%e není ur'eno místo pln$ní, stává se jím bydli#t$ nebo 

sídlo dlu%níka v dob$ splatnosti dluhu. (10, s. 838), (13, s. 143)  

2.5.2.! Odstoupení od smlouvy 

Závazek m&%e zaniknout odstoupením od smlouvy, pokud si to smluvní strany zakotví 

ve smlouv$, nebo je-li to stanoveno zákonem. (25, s. 99), (13, s. 147)  

2.5.3.! Narovnání 

Narovnání zabra(uje dal#ím spor&m. Odstraní se p&vodní závazek, kde se spor objevil  

a nahradí se nov"m závazkem. Vzniká tehdy, kdy se v$!itel a dlu%ník dohodnou, %e mezi 

nimi sporná nebo pochybná práva a povinnosti budou up!esn$na. (22, s. 197) 

Dohoda o narovnání se v#ak nemusí vztahovat pouze na jednu pohledávku. V tomto 

p!ípad$ se hovo!í o systému vzájemn"ch vztah&, kde se ú'astníci objevují jak na stran$ 

dlu%níka, tak na stran$ v$!itele. (22, s. 198)  

2.5.4.! Dohoda o prominutí dluhu 

Ob$ smluvní strany (dlu%ník a v$!itel) se mohou dohodnout na zru#ení dluhu bez náhrad. 

Tato dohoda musí mít písemnou formu. (10, s. 1113), (13, s. 147) 
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Dohoda o prominutí dluhu by nebyla platná, jestli%e by se jedna ze stran vzdala sv"ch 

práv, které je#t$ nevznikly, ale mohou vzniknout v budoucnu. (10, s. 1113)  

2.5.5.! Zapo!tení 

Tento zp&sob zániku závazku nastává tehdy, kdy se vzájemn$ kryjí v$!itelovi  

a dlu%níkovi pohledávky. P!edpokladem pro zapo'tení jsou vzájemné pohledávky, které 

jsou stejného druhu a jsou splatné. Po%adavek vzájemnosti je spln$n mezi dlu%níkem  

a v$!itelem, jestli%e ka%dá ze stran je u jedné z pohledávek dlu%níkem a u druhé v$!itelem. 

(13, s. 146), (10, s. 1114) 

Mo%né je zapo'tení jednostrann"m prohlá#ením nebo dohodou. Jednostranné prohlá#ení 

nastává tehdy, kdy zapo'ítávající strana vlastní splatnou pohledávku v&'i druhé stran$.  

U dohody lze zapo'íst v#echny pohledávky s v"jimkou pohledávky v"%ivného  

na nezletilého, kter" není svéprávn". (13, s. 146)  

2.5.6.! Splynutí 

Splynutí je upraveno v ob'anském zákoníku, konkrétn$ v § 1993. „Splyne-li jak'mkoli 

zp#sobem právo s povinností v jedné osob", zaniknou právo i povinnost, nestanoví-li 

zákon jinak.“ (45, §1993) „Splyne-li právo v"$itele s povinností toho, kdo závazek 

zaji!)uje, nezaniká tím hlavní dluh.“ (45, §1993)  

2.5.7.! Smrt dlu)níka nebo v$%itele 

Smrtí práva a povinnosti ze závazkov"ch vztah& nezanikají, ale p!ená#ejí se na právního 

nástupce. Zanikají jen tehdy, kdy se vztahují na konkrétního v$!itele, nap!. právo 

poskytování slu%eb v$!iteli nebo povinnost namalování um$leckého díla dlu%níkem. 

Jestli%e nastane smrt v$!itele, zaniká i právo na bolestné. (13, s. 148)  

2.5.8.! Proml!ení 

Proml'ením dochází k oslabení subjektivního práva díky marnému uplynutí 'asu, tj. 

proml'ecí lh&ty. Oslabení práva znamená, %e pokud je u soudu namítnuto proml'ení  

- nelze proml'enou pohledávku p!iznat a dlu%ník musí sv&j závazek uhradit. „Právo se 

proml%í a dlu&ník není povinen plnit, nebylo-li právo vykonáno v proml%ecí lh#t"“. (13, 

s. 47) 
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Existují dv$ proml'ecí lh&ty:  

Subjektivní proml'ecí lh&ta je stanovena na dobu t!í let a rozhodujícím dnem je den, kdy 

se oprávn$n" dozv$d$l o okolnostech, které jsou podstatné pro uplatn$ní jeho práva. (13, 

s. 47) 

Objektivní proml'ecí lh&ta je stanovena na dobu deseti let a rozhodujícím dnem je den, 

kdy právo mohlo b"t uplatn$no poprvé. (13, s. 47)  

2.5.9.! Prekluze 

Prekluzi zakotvuje § 654 ob'anského zákoníku. „Nebylo-li právo vykonáno ve stanovené 

lh#t", zanikne jen v p$ípadech stanoven'ch zákonem v'slovn". K zániku práva soud 

p$ihlédne, i kdy& to dlu&ník nenamítne. Ustanovení tohoto zákona o b"hu proml%ecí lh#ty 

platí obdobn" i pro prekluzivní lh#tu.“ (45, § 654)  

2.6.! Pohledávky z ú!etního a da+ového hlediska  

Tato kapitola vymezuje 'len$ní pohledávek, dále jejich oce(ování, odpisy a opravné 

polo%ky k pohledávkám. 

Pohledávky z ú'etního hlediska upravuje:  

-! zákon '. 563/1991 Sb., o ú'etnictví  

-! vyhlá#ka '. 500/2002 Sb., k provedení zákona o ú'etnictví, ve zn$ní pozd$j#ích 

p!edpis& (24, s.19) 

Z da(ového hlediska pohledávky upravuje: 

-! zákon '. 593/1992 Sb., o rezervách pro zji#t$ní základu dan$ z p!íjm&   

-! zákon '. 586/1992 Sb., o daních z p!íjm& (24, s. 19) 

2.6.1.! "len$ní pohledávek a jejich ú!tování 

Pohledávky a jejich 'len$ní je velmi rozmanité. V ú'etní osnov$ najdeme pohledávky  

ve 3. ú'tové t!íd$, která se naz"vá zú'tovací vztahy. 

Vymezují se následovn$: 

a)! Pohledávky a závazky z obchodních vztah'  
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Jsou to pohledávky za odb$rateli a závazky v&'i dodavatel&m. Pat!í sem  

i sm$ne'né pohledávky, kdy p!ijaté sm$nky mají formu cenného papíru. Dále  

do této skupiny pohledávek pat!í poskytnuté zálohy dodavatel&m a p!ijaté zálohy 

od odb$ratel&. (24, s. 110)  

b)! Pohledávky a závazky za zam$stnanci  

Nej'ast$ji se jedná o vyplacené zálohy zam$stnanci na pracovní cestu, které se 

ú'tují jako cestovné. -adí se sem úhrady zam$stnanc& z d&vodu manka nebo 

#kody. Závazkem je úhrada dlu%né mzdy 'i cestovného zam$stnanci, pokud 

p!ekro'il 'ástku poskytnutou na pracovní cestu od zam$stnavatele. (24, s. 110) 

c)! Pohledávky a závazky v'!i institucím zdravotního a sociálního poji#t$ní 

Zdravotní a sociální poji#t$ní jsou povinné odvody, které se strhávají z hrub"ch 

mezd zam$stnanc& a zam$stnavatel za své zam$stnance toto poji#t$ní odvede. 

Jsou to náklady zam$stnavatele. (24, s. 110) 

d)! Pohledávky a závazky z titulu daní a dotací 

Jsou to pohledávky a závazky v&'i státnímu rozpo'tu. Z hlediska pohledávek  

se jedná o p!eplatky záloh na da( z p!íjm& a nadm$rného odpo'tu u dan$ z p!idané 

hodnoty. Z hlediska závazk& to je závazek v&'i poskytovateli dotace. Tento 

závazek je splatn" a% v dob$, kdy je dotace zú'tovaná. (24, s. 110) 

e)! Pohledávky a závazky za spole!níky 

P!edstavují pohledávky za upsan" kapitál v p!ípad$, %e spole'níci jej dosud 

neuhradili. Dal#í pohledávkou m&%e b"t nárok na úhradu ztráty od spole'ník&. 

Závazek vznikne v p!ípad$ nevyplacen"ch podíl& na zisku v&'i spole'ník&m. (24, 

s. 111) 

f)! Jiné pohledávky a závazky 

Tato skupina se nejvíce zam$!uje na pohledávky a závazky, které vzniknou 

z termínov"ch operací, z vydan"ch dluhopis&, z prodeje obchodního závodu nebo 

z nakoupen"ch 'i prodan"ch opcí. (24, s. 111) 

Pohledávky dlouhodobé a krátkodobé 

Dlouhodobé pohledávky jsou takové pohledávky, které mají k datu sestavení ú'etní 

záv$rky dobu splatnosti del#í ne% 1 rok. Krátkodobé pohledávky jsou takové pohledávky, 

které mají k datu sestavení ú'etní záv$rky dobu splatnosti krat#í ne% 1 rok. (37) 
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Pohledávky se d$lí do ú'tov"ch skupin: 

a)! skupina 31 – Pohledávky (pat!í sem krátkodobé i dlouhodobé pohledávky) 

b)! skupina 32 – Závazky (pouze krátkodobé) 

c)! skupina 33 – Zú'tování se zam$stnanci a institucemi 

d)! skupina 34 – Zú'tování daní a dotací 

e)! skupina 35 – Pohledávky za spole'níky 

f)! skupina 36 – Závazky ke spole'ník&m 

g)! skupina 38 – P!echodné ú'ty aktiv a pasiv (v této skupin$ se ú'tuje o 'asovém 

rozli#ení náklad& a v"nos& – to nastane v p!ípad$, kdy% se p!íjem a v"nos nebo 

v"daj a náklad nepotkají v jednom ú'etním období), dále se zde ú'tuje  

o dohadn"ch ú'tech aktivních a pasivních, které spadají v rozvaze do pohledávek 

a závazk&. (24, str. 112) 

Nej'ast$ji se pohledávky ú'tují na ú'et 311, kter" nese název pohledávky za odb$rateli  

a oproti n$mu se ú'tují tr%by, které spadají do ú'tové skupiny 60. Dal#ím typem 

pohledávek je pohledávka sm$ne'ná, která se ú'tuje na „ú%et 313 – Pohledávky  

za eskontované cenné papíry“. Jedná se o pohledávku, která se vytvo!í ze sm$nky, tedy 

cenného papíru. (24, str. 112) 

Jsou také v"jimky, které nespadají pod 3. ú'tovou t!ídu. Jednou z nich je poskytnutá 

záloha na dodávku dlouhodobého nehmotného majetku. Ú'tuje se do ú'tové skupiny 05 

– Poskytnuté zálohy na dlouhodob" majetek. Druhou z v"jimek je dlouhodobá p&j'ka,  

tj. pohledávka za tím, kdo si vzal p&j'ku. Ú'tuje se do ú'tové skupiny 06 – Dlouhodob" 

finan'ní majetek. (24, str. 113) 

Mimo 3. ú'tovou t!ídu existuje ú'tová t!ída 4., která nese název Kapitálové ú'ty  

a dlouhodobé závazky. Také se d$lí do skupin: 

a)! skupina 45 – Rezervy 

b)! skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úv$rov"m institucím 

c)! skupina 47 – Dlouhodobé závazky 

d)! skupina 48 – Odlo%en" da(ov" závazek a pohledávka (24, s. 112) 

V %ádném p!ípad$ nelze v ú'etnictví nijak kompenzovat pohledávky a závazky, je tedy 

vhodné sledovat pohledávky také jako poskytnuté zálohy dodavatel&m je#t$ p!ed 
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spln$ním smluv. Tato situace se zachycuje na ú'et 314 – Poskytnuté zálohy – dlouhodobé 

a krátkodobé. (24, s. 113) 

Tabulka 7:Ú%tování slu&eb odb"rateli (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doklad Popis operace "ástka v K! MD DAL 

FV 

Za poskytnuté 

slu%by  24 200  x 602 

 DPH 21 % 4 200 x 343 

 Cena bez DPH 20 000 311 x 

 

2.6.2.! Odpisy pohledávek 

Jsou dv$ mo%nosti odpisu pohledávky. První je ú!etní odpis. Tento odpis je v re%ii dané 

ú'etní jednotky – sama si ho ur'í. Vyjad!uje opot!ebení majetku podnikatele. Odpis 

pohledávky je pro podnikatele nákladem, kter" se eviduje na „ú%tu 546 – Odpis 

pohledávky.“ (24, s. 115)  

 Druhou mo%ností je vyu%ití da+ového odpisu. Jedná se o typ náklad& podnikatele, kter" 

si m&%e uplatnit v da(ovém p!iznání a sní%it si tak v"slednou da(ovou povinnost. Je to 

da(ov$ uznateln" náklad. (24, s. 115)  

2.6.3.! Ocen$ní pohledávek 

Pohledávky a závazky se oce(ují ve dvou okam%icích: 

1)! oce(ování v okam%iku uskute'n$ní ú'etního p!ípadu 

2)! oce(ování k okam%iku sestavení ú'etní záv$rky (k rozvahovému dni) (24, s. 111), 

(35) 

Oce+ování k okam)iku uskute!n$ní ú!etního p%ípadu 

Okam%ikem uskute'n$ní ú'etního p!ípadu je den, kdy nastává spln$ní dodávky, spln$ní 

pen$%itého dluhu, postoupení pohledávky, p!evzetí dluhu, poskytnutí 'i p!ijetí zálohy  

a závdavku, inkaso pohledávky, vklad pohledávky, schodek, manko, p!ebytek, #koda 
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nebo pohyb majetku v ú'etní jednotce. Pohledávky a závazky se oce(ují jmenovitou 

hodnotou p!i jejím vzniku neboli p!i uskute'n$ní ú'etního p!ípadu. Dále se cení 

po!izovací cenou. Jestli%e existují pohledávky i závazky, které se evidují v cizí m$n$, 

musí ú'etní jednotky pou%ít zárove( jak 'eskou, tak cizí m$nu. U cizí m$ny se aplikuje 

pevn" nebo aktuální kurz *eské národní banky. V#echno v#ak závisí na vnit!ních 

p!edpisech ú'etní jednotky. (24, s. 111) 

Oce+ování pohledávek a závazk' k okam)iku sestavení ú!etní záv$rky 

V okam%iku sestavení ú'etní záv$rky (ke konci rozvahového dne nebo k jinému 

okam%iku), probíhá zkou#ení pohledávek a závazk&. Pohledávky se zkou#ejí  

na nadhodnocení a závazky se zkou#ejí na podhodnocení. Nej'ast$ji jde o pohledávky  

po lh&t$ splatnosti, ke kter"m se vytvá!í opravné polo%ky. Pohledávky, které ú'etní 

jednotka nabyla a obchoduje s nimi, se oce(ují reálnou hodnotou. (24, s. 111) 

Pokud se jedná o pohledávky a závazky v cizí m$n$, pou%ije se kurz *eské národní 

banky, kter" je ur'en k rozvahovému dni. Mohou vzejít i kurzové rozdíly, kurzová ztráta 

a kurzov" zisk. Kurzová ztráta je spjata s finan'ními náklady a kurzov" zisk s finan'ními 

v"nosy. (24, s. 112)  

2.6.4.! Opravné polo)ky k pohledávkám  

Opravná polo%ka znázor(uje nep!ímé sní%ení hodnoty pohledávky tím, %e se zaú'tuje  

do náklad& a sou'asn$ na ú'et opravné polo%ky a p&vodní hodnota pohledávky z&stává 

stejná. (24, s. 106), (44) 

Zákonné opravné polo)ky 

Tvorba zákonn"ch opravn"ch polo%ek není povinná, ale zobrazuje skute'nost, %e si 

poplatník jimi m&%e sní%it sv&j da(ov" základ. (35, s. 76) 

Tyto opravné polo%ky jsou pova%ovány jako náklad, kter" je poskytnut" na dosa%ení, 

zaji#t$ní a také udr%ení p!íjm&. Jestli%e uplyne 6 m$síc& od konce ur'ené doby splatnosti 

pohledávky, mohou si poplatníci vytvo!it opravnou polo%ku a% do v"#e 20 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávky. (9, s.86), (35, s. 77)  

Vy##í hodnotu opravné polo%ky lze tvo!it jen tehdy, kdy je zahájeno soudní !ízení dle 

OS- ohledn$ t$chto pohledávek, kterého se poplatník dan$ z p!íjm& ú'astní a v'as splní 
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v#echny 'innosti, aby vyu%il svého práva za podmínky, %e od konce ur'ené lh&ty 

splatnosti pohledávky uplynulo více ne%: 

-! 12 m$síc&, a% do v"#e 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

-! 18 m$síc&, a% do v"#e 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

-! 24 m$síc&, a% do v"#e 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

-! 30 m$síc&, a% do v"#e 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

-! 36 m$síc&, a% do v"#e 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky (9, s. 

86) 

Ú!etní opravné polo)ky  

Ú'etní opravné polo%ky jsou zachyceny a upraveny v § 55 vyhlá#ky '. 500/2002 Sb.,  

ve zn$ní pozd$j#ích p!edpis&. Zaznamenávají se ve vnitropodnikové sm$rnici ú'etní 

jednotky. Mají 'asové hledisko – jedná se o 'as, kter" ub$hl od doby splatnosti 

pohledávky k datu ú'etní záv$rky. (35, s. 79) 

P!íklad: 

-! 6 m$síc& po splatnosti – vytvo!í se opravná polo%ka ve v"#i 50 % z hodnoty 

pohledávky,  

-! 12 m$síc& po splatnosti – vytvo!í se opravná polo%ka ve v"#i 100 % z hodnoty 

pohledávky. (9, s. 87) 

Ú'tují se na ú'et 559 – Tvorba a zú'tování opravn"ch polo%ek na stran$ MD, kter" pat!í 

do ú'tové skupiny 55. Tato skupina !e#í p!evá%n$ odpisy v'etn$ rezerv a náklady p!í#tích 

období, ale i opravné polo%ky. Na stranu DAL se ú'tuje na ú'et 391- Opravná polo%ka 

k zú'tovacím vztah&m a vnit!ní zú'tování. Tento ú'et spadá do ú'tové skupiny 39, ve 

které se ú'tuje o opravn"ch polo%kách a jejich vnit!ním zú'tování. (35, s. 80) 

Ú'etní opravné polo%ky k pohledávkám jsou spojené s inventarizací. A% je provedená 

inventarizace, mohou se za'ít vytvá!et opravné polo%ky. Tvo!í se, kdy% je hodnota 

pohledávky ni%#í ne% majetek, kter" se oce(uje a zárove( je zaznamenan" v ú'etnictví. 

Vytvá!ejí se nejenom pro pohledávky, ale také pro majetek celkov$, tím je my#len 

nap!íklad dlouhodob" majetek a zásoby. Nejsou da(ov$ uznatelné – nesní%í da(ov" 

základ podnikatele. (35, s. 80), (9, s. 88)  
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2.7.! Pohledávky z ekonomického hlediska 

Kapitola se zab"vá pohledávkami z ekonomického hlediska – finan'ní anal"zou, ale 

hlavn$ ekonomick"mi ukazateli. Bude charakterizována likvidita a doba obratu 

pohledávek i závazk&. Tyto ekonomické ukazatele je v"hodné sledovat, proto%e jsou  

pro podnikatele d&le%ité, jeliko% zobrazují, jak je schopn" hradit své závazky a vypovídají 

i o ziskovosti. (19, s. 87)  

2.7.1.! Ukazatel likvidity 

Jedná se o ekonomick" ukazatel, kter" zachycuje platební schopnost podnikatele dostát 

sv"m závazk&m. „Ukazatele likvidity v podstat" pom"$ují to, %ím je mo&no platit (%itatel), 

s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel).“ (20, s. 93), (17, s. 60) 

V 'itateli se objevují r&zné slo%ky majetku s r&znou dobou likvidnosti neboli jak  

se doká%e majetek zm$nit v peníze. Ve jmenovateli nej'ast$ji dosazujeme ob$%n" 

majetek a krátkodobé závazky. (20, s. 93) 

Ukazatel okam)ité likvidity 

Jedná se o ukazatel hotovostní likvidity, likvidity I. stupn$. (20, s. 95), (19, s. 82) 

!"#$%$&$'!(%)*+*,

,-.+,/0/12!3.4%3,5
 

Rovnice 1: Vzorec okam&ité likvidity dle 20 

Kdy% se hodnoty pohybují v mí!e 0,2-0,5, je to v po!ádku. Vyjad!uje schopnost 

podnikatele hradit své závazky pouze z pen$%ních prost!edk& na bankovním ú'tu, 

v hotovosti nebo cenn"mi papíry. (20, s. 95) 

Ukazatel pohotové likvidity 

Jedná se o ukazatel II. stupn$. Znázor(uje schopnost podniku platit své závazky, ani% by 

prodal zásoby, které jsou brány jako nejmén$ likvidní zdroj. (17, s. 60), (19, s. 82), (20, 

s. 95) 

/167$.!%,+#4% 8 !3.9/15

,-.+,/0/12!3.4%3,5
 

Rovnice 2: Vzorec pohotové likvidity dle 20 
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Hodnoty by m$ly dosahovat hranice 1-1,5. Pokud hodnota klesne pod 1, m$l by se 

podnikatel zam$!it na to, aby prodal své zásoby a tím zv"#il pohotovou likviditu. (20, s. 

95) 

Ukazatel b$)né likvidity 

Jedná se o likviditu III. stupn$. (20, s. 94). (17, s. 60), (19, s. 82) 

/167$.!%,+#4%

,-.+,/0/12!3.4%3,5
 

Rovnice 3: Vzorec b"&né likvidity dle 20 

„Ukazatel b"&né likvidity udává, kolikrát pokr'vají ob"&ná aktiva krátkodobé závazky 

podnikatele.“ Hodnota by se m$la pohybovat okolo 1,5-2,5. Kdy% je hodnota rovna 1, je 

likvidita riskantní hlavn$ v oblasti krátkodob"ch závazk&, tedy pokud mají vy##í hodnotu 

ne% obrat ob$%n"ch aktiv. (20, s. 94), (17, s. 60) 

2.7.2.! Doba obratu pohledávek 

Doba obratu spadá do !ízení aktiv (ukazatele aktivity). Pomocí t$chto ukazatel& lze 

vyvodit, zda jsou jednotlivá aktiva p!im$!ená k sou'asn"m a budoucím hospodá!sk"m 

'innostem podnikatele a jestli podnikatel ú'inn$ zu%itkovává jeho vlo%ené prost!edky. 

(20, s. 108) 

Doba obratu pohledávek:  
:;<=6;>?!@ABC!:DEFGH.CGI

A;7JK
  x 360 

Rovnice 4: Vzorec doby obratu pohledávek dle 20 

Je vyjád!ena jako podíl pr&m$rného stavu pohledávek a pr&m$rn"ch denních tr%eb. Tento 

ukazatel znázor(uje obchodní úv$r, kde podnikatel 'eká na platby od sv"ch odb$ratel&. 

(20, s. 108) 

2.7.3.! Doba obratu závazk' 

Také tento ukazatel spadá do !ízení aktiv (ukazatele aktivity). Vyjad!uje dobu, za kterou 

je podnikatel schopen hradit své závazky v&'i jeho v$!itel&m. Po'ítá se dv$ma zp&soby. 

(20, s, 109) 
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Doba obratu závazk&: 
I;.AIDHDJ2!L.CBLIK!L!DJMEDH>'ME!CLABE<!N!L.CBLIK!D@ABA>'

A;7JK
  x 360 

Rovnice 5: Zp#sob 1.: Vzorec doby obratu závazk# dle 20 

Doba obratu závazk&: 
I;.AIDHDJ2!!L.CBLIK!L!DJMEDH>'ME!CLABE<

C?ID>DC.!@:DAOGJB
 x 360 (20, s. 109)  

Rovnice 6: Zp#sob 2.: Vzorec doby obratu závazk# dle 20 

2.8.! Shrnutí teoretické !ásti 

Teoretická 'ást je zam$!ena na pohledávky z právního hlediska, kde jsou 

charakterizovány pohledávky, vymáhání pohledávek a jejich zaji#t$ní a zánik. Dále jsou 

vymezeny pohledávky z ú'etního a da(ového hlediska, tj. ú'tování o pohledávkách, 

odpisy, opravné polo%ky a oce(ování pohledávek. Následuje ekonomické hledisko, kde 

je kladen d&raz na ekonomické ukazatele – likvidity a doby obratu. Teoretické poznatky 

poslou%í pro vypracování analytické 'ásti a k tvorb$ vlastních návrh& !e#ení. 
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3.!ANAL!ZA SOU"ASNÉHO STAVU Z PRÁVNÍHO, 

DA#OVÉHO A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

V této 'ásti bakalá!ské práce je p!edstaven podnikatel XYZ, s. r. o. Není zve!ejn$n jeho 

název, proto%e si to podnikatel nep!ál a chce z&stat v anonymit$. Proto dále bude u%íván 

název XYZ, s. r. o. Na za'átek budou uvedeny základní informace, p!edm$t podnikání  

a zp&sob vedení ú'etnictví. Poté je popsán zp&sob vymáhání pohledávek a po n$m je 

provedena anal"za pohledávek vybraného podnikatele. Nechybí ani zhodnocení 

ekonomick"ch ukazatel&. V ú'etním a da(ovém hledisku jsou zobrazeny opravné 

polo%ky v'etn$ odpis&. Ve#keré v"po'ty jsou za roky 2015-2018. Rok 2019 není sou'ástí 

anal"zy, proto%e podnikatel nemá k dispozici pot!ebná data. Podnikatel XYZ,  

s. r. o. nevstupuje na zahrani'ní trh. Odb$ratelé (kupující) i dodavatelé jsou z *eské 

republiky. (29) 

3.1.! Informace o podnikateli 

Obchodní název: XYZ, s. r. o. 

Právní forma: Spole'nost s ru'ením omezen"m 

Sídlo: Brno (16) 

Podnikatel XYZ, s. r. o.  se zab"vá:  

-! v"robou, obchodem a slu%bami, které nejsou uvedené v p!ílohách 1 a% 3 

%ivnostenského zákona 

-! truhlá!ství, podlahá!ství (31) 

3.2.! Zp'sob zaji#t$ní pohledávek 

Zaji#t$ní pohledávek je uvedeno v kapitole 2.2. Bakalá!ská práce se zab"vá 

pohledávkami, které má podnikatel za sv"mi tuzemsk"mi dlu%níky. Uzavírá s nimi kupní 

smlouvy a sjednává dobu splatnosti na 30 dní od jejího uzav!ení. Ve smlouvách má 

podnikatel sjednanou zálohovou platbu, která je ve v"#i 15 % z kupní ceny. Dále je 

smluvními stranami stanovena smluvní pokuta za pozdní úhradu pohledávky. Pokuta je 

ve v"#i 0,1 % z kupní ceny za ka%d" den po lh&t$ splatnosti. Dále je v kupní smlouv$ 

zakotven úrok z prodlení ve v"#í 0,01 % za ka%d" uplynut" den po splatnosti pohledávky. 
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Zaji#,ovací instrumenty, nap!. zástavní právo, ru'ení, finan'ní záruku v$!itel nevyu%ívá. 

(29) 

3.3.! Vymáhání pohledávek 

Vymáhání pohledávek je popsáno v kapitole 2.4. Podnikatel má standardn$ stanovenou 

dobu splatnosti kupních smluv na 30 dní od jejich vzniku. V pr&b$hu této doby má 

dlu%ník uhradit sv&j závazek. Pokud se tak nestane, podnikatel za'íná zji#,ovat d&vody 

neuhrazení. Jsou p!ípady, kdy faktura nebyla dlu%níkovi doru'ena, proto ji v$!itel za#le 

znovu. Po splatnosti podnikatel prost!ednictvím e-mailu kontaktuje dlu%níka a zdvo!ile 

p!ipomene úhradu. Pokud dlu%ník do 7 dn& nereaguje, podnikatel !e#í situaci telefonicky 

a poskytuje náhradní dobu splatnosti, která trvá 10 dn& od telefonické upomínky. M&%e 

se stát, %e dlu%ník není k zasti%ení. V tomto p!ípad$ mu je zaslána písemná upomínka. 

Jestli%e dlu%ník neuhradí závazek ani do stanovené náhradní doby splatnosti nap!. 

z d&vodu nemo%nosti uhradit cel" závazek – podnikatel nabídne splátkov" kalendá!,  

ve kterém ale není obsa%ena ztráta v"hody splátek. V$!itel své pohledávky doposud 

nevymáhal soudní cestou. D&vodem je délka trvání sporu a také vynalo%ené náklady. 

V$!itel nemá jistotu, %e bude pohledávka vymo%ena. V%dy se zatím osv$d'ila 

mimosoudní cesta. Podnikatel doposud vyu%il vlastní síly k vymáhání a pouze  

ve 2 p!ípadech p!edal pohledávku inkasní agentu!e. (29) 

V roce 2014 dlu%ník A nereagoval na upomínky v$!itele a ten p!edal pohledávku inkasní 

agentu!e ABC, s. r. o. Hodnota pohledávky byla ve v"#i 85 620 K'. V roce 2016 dlu%ník 

B také nereagoval na v#echny upomínky podnikatele a pohledávka byla p!edána stejné 

inkasní agentu!e. V"#e dluhu byla 103 900 K'. V prvním p!ípad$ trvalo vymáhání  

2 m$síce a ve druhém 3 m$síce. V roce 2014 i 2016 bylo vymáhání úsp$#né. Inkasní 

agentura si ú'tovala poplatek ve v"#i 15 % z hodnoty pohledávky, tj. 12 843 K' a 15 585 

K'. (29)  

Podnikatel vyu%ívá slu%eb portálu BISNODE, kter" slou%í pro vyhledávání 

ekonomick"ch informací o podnikatelsk"ch subjektech. Podnikatel hradí m$sí'ní 

poplatek ve v"#i 2 000 K' za tuto slu%bu. (29) 
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3.4.! Anal*za pohledávek podnikatele 

Pomocí tabulek a graf& budou vyjád!eny pohledávky podnikatele dle splatnosti 

v jednotliv"ch letech 2015-2018.  

3.4.1.! P%ehled pohledávek dle splatnosti v roce 2015  

 Jak lze z grafu vy'íst, více ne% polovina pohledávek (56 %) byla splacena v'as. Celkem 

znepokojující je, %e zbyl" po'et pohledávek, tedy 42 %, bylo uhrazeno po lh&t$ splatnosti. 

Podnikatel shledává více d&vod&, pro' je procento neuhrazen"ch pohledávek do lh&ty 

splatnosti vysoké. Jedním z nich m&%e b"t nespolehlivost odb$ratel&. Dal#ím d&vodem je 

zpo%d$ní dodávky materiálu. 26 % pohledávek v#ak bylo uhrazeno po první v"zv$  

od podnikatele. Celkov" objem pohledávek v tomto roce je 62 734 tis. K'. Pr&m$rná v"#e 

pohledávky je 53 164 K'. (29) 

Tabulka 8: P$ehled pohledávek dle splatnosti v roce 2015 v tis. K% (Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 

Do 
splatnosti 

<45 dn' <60 dn' <90 dn' >90 dn' 

34 986 16 724 2973 485  7566 
 

 

Graf 1: P$ehled pohledávek dle splatnosti v roce 2015 v % (Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 
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3.4.2.! P%ehled pohledávek dle splatnosti v roce 2016  

Rok 2016 vykazuje velmi podobná 'ísla jako v roce 2015. P!es polovinu pohledávek bylo 

uhrazeno v'as, konkrétn$ 57 %. Zbyl"ch 43 % odb$ratel& své pohledávky nestihlo 

uhradit do stanovené lh&ty splatnosti. Celkov" objem pohledávek v tomto roce je 60 457 

tis. K'. Pr&m$rná v"#e pohledávky je 51 032 K'. (29) 

Tabulka 9: P$ehled pohledávek dle splatnosti v roce 2016 v tis. K% (Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 

Do 
splatnosti 

<45 dn' <60 dn' <90 dn' >90 dn' 

34610 16278 2618 624  6327 
 

 
 
Graf 2- P$ehled pohledávek dle splatnosti v roce 2016 v % (Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 

3.4.3.! P%ehled pohledávek dle splatnosti v roce 2017  

V roce 2017 se zv"#ilo procento odb$ratel&, kte!í uhradili závazky v'as (63 %). To zna'í, 

%e odb$ratelé si dávají v$t#í pozor na úhradu sv"ch závazk&. Celkov" objem pohledávek 

v tomto roce je 63 692 tis. K'. Pr&m$rná v"#e pohledávky je 55 976 K'. (29) 

Tabulka 10: P$ehled pohledávek dle splatnosti v roce 2017 v tis. K% (Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 

Do 
splatnosti 

<45 dn' <60 dn' <90 dn' >90 dn' 

39 835 17497 2361 323  3676 
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Graf 3 - P$ehled pohledávek dle splatnosti v roce 2017 v % (Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 

3.4.4.! P%ehled pohledávek dle splatnosti v roce 2018 

V roce 2018 se je#t$ o 3 % zv"#il objem pohledávek, které byly uhrazeny do lh&ty 

splatnosti. Tím se sní%ilo procento splacen"ch pohledávek do 45 dn&. Ka%d"m rokem  

se zvy#oval objem pohledávek, které odb$ratelé uhradili v'as. Celkov" objem 

pohledávek v tomto roce je 59 434 tis. K'. Pr&m$rná v"#e pohledávky je 52 368 K'. (29) 

Tabulka 11: P$ehled pohledávek dle splatnosti v roce 2018 v tis. K% (Zdroj: Vlastní zpracování 30) 

Do 
splatnosti 

<45 dn' <60 dn' <90 dn' >90 dn' 

39 292 13 835 2498 435 3374 
 

"<#

$:#

;#

9#
"#

&'()*(+,-.)*(+/0(1,+*(,2-*345.246,0,

7.8(,$9%:,0,#

#$!%&'()*$%)+

,-.!/*0

,12!/*0

,32!/*0

432!/*0



 

41 
 

 
Graf 4: P$ehled pohledávek dle splatnosti v roce 2018 v % (Zdroj: Vlastní zpracování 30) 

3.5.! Pohledávky z ekonomického hlediska  

V této kapitole budou vypo'teny ekonomické ukazatele likvidity a aktivity (doba obratu 

pohledávek a závazk&), o kter"ch je psáno v kapitolách 2.7.2. – 2.7.4.  

3.5.1.!Doba obratu pohledávek 

Zde je uvedena dobu obratu pohledávek za jednotlivé roky 2015-2018. Data jsou 'erpány 

z v"kaz& podnikatele. Pro v"po'ty jsou d&le%ité údaje, které jsou uvedeny v tabulce ní%e. 

Tabulka 12: Pot$ebné údaje pro v'po%et doby obratu pohledávek podnikatele v K% (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle 30) 

 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Pohledávky (v K') 62 734 000 60 457 000 63 692 000 59 434 000 

Tr%by celkem (v 

K') 
863 705 000 879 468 000 942 182 000 945 006 000 

Denní tr%by (v K') 2 366 315 2 409 501 2 581 321 2 589 058 
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V kapitole 2.7.3. je uveden vzorec pro v"po'et.  

Doba obratu pohledávek: 

-!  v roce 2015 = 62 734 000 / (863 705 000/365) = 26,5 

-! v roce 2016 = 60 457 000 / (879 468 000/365) = 25,1 

-! v roce 2017 = 63 692 000 / (942 182 000/365) = 24,7 

-! v roce 2018 = 59 434 000 / (945 006 000/365) = 22,9 

Tabulka 13:: Doba obratu pohledávek podnikatele za roky 2015-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu 

(po'et dn&) 
26,5 25,1 24,7 22,9 

 

Dle tabulky vypl"vá, %e podnikatel 'ekal na pen$%ní prost!edky nejdéle 27 dní (v roce 

2015). Nejni%#í po'et dn&, tj. 23 vykazuje rok 2018. Je vidno, %e dlu%níci se ka%d"m 

rokem zlep#ují ve své platební morálce. Za b$%n"ch okolností bych odhadoval, %e doba 

obratu pohledávek bude ka%d"m rokem klesat. Jeliko% ale ve sv$t$ (i v *eské republice) 

propukla pandemie koronaviru COVID-19, m&%e se kv&li tomu doba obratu pohledávek 

o pár dní zv"#it. (29) 

3.5.2.! Doba obratu závazk' 

V této podkapitole je vyjád!ena doba obratu závazk& za jednotlivé roky 2015-2018. 

V ní%e uvedené tabulce jsou 'íselné údaje, které jsou pot!ebné pro v"po'et. 

Tabulka 14: Pot$ebné údaje k v'po%tu doby obratu závazk# podnikatele v K% (Zdroj: Vlastní zpracování 
dle 30) 

 

Rok 2015 2016 2017 2018 
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Závazky (v K') 37 809 000 45 428 000 54 684 000 57 560 000 

Tr%by celkem (v 

K') 
863 705 000 879 468 000 942 182 000 945 006 000 

Denní tr%by (v K') 2 366 315 2 409 501 2 581 321 2 589 058 

 

Pro v"po'et doby obratu závazk& vyu%iji vzorec, kter" mám uveden" v kapitole 2.7.4. 

Doba obratu závazk&: 

-! v roce 2015 = 37 809 000/ (863 705 000/365) = 16,0 

-! v roce 2016 = 45 428 000/ (879 468 000/365) = 18,9 

-! v roce 2017 = 54 684 000/ (942 182 000/365) = 21,2 

-! v roce 2018 = 57 560 000/ (945 006 000/365) = 22,2) 

Tabulka 15:: Doba obratu závazk# podnikatele za roky 2015-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu 

(po'et dn&) 
16,0 18,9 21,2 22,2 

 

V"#e uvedené hodnoty jsou v rámci dn&, stejn$ jako u doby obratu pohledávek. Po'et 

dn& zobrazuje dobu, b$hem které je podnikatel schopen hradit své závazky. Nejvy##í 

hodnota je v roce 2018, která je v pr&m$ru 22 dní. Nejni%#í hodnotu vykazuje rok 2015, 

kdy podnikatel byl schopen uhradit závazky za 16 dní. Ka%d"m rokem se hodnota 

navy#ovala. D&vodem jsou navy#ující se závazky i tr%by. (29)  

Bylo by vhodné, aby hodnoty doby obratu závazk& byly vy##í ne% hodnoty doby obratu 

pohledávek. Je ale z!ejmé, %e u vybraného podnikatele XYZ, s. r. o. tomu tak není. Jen 

v roce 2018 jsou hodnoty na podobné hranici (23 a 22 dní).  
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3.5.3.! Ukazatel likvidity 

Kapitola 2.7.2. se zmi(uje o ukazateli likvidity. Je d&le%ité ho sledovat, proto%e 

znázor(uje, jak je podnikatel likvidní (jak rychle je schopen hradit závazky). V kapitole 

2.7.2. jsou rovn$% uvedeny vzorce pro v"po'et jednotliv"ch druh& likvidit. 

V následující tabulce jsou hodnoty za léta 2015-2018 pot!ebné pro v"po'et jednotliv"ch 

druh& likvidit. 

Tabulka 16:Hodnoty za léta 2015-2018 pro v'po%et jednotliv'ch druh# likvidit v tis. K% (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle 30) 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Ob$%ná aktiva 173 706 187 101 199 543 179 491 

Zásoby 95 170 102 495 112 464 111 671 

Finan'ní 

majetek 
15 161 21 781 20 537 8 943 

Krátkodobé 

závazky 
57 382 164 886 166 093 156 987 

 
B$)ná likvidita 

V"po'ty: 

-! v roce 2015 = 173 706 000/57 382 000 = 3,03  

-! v roce 2016 = 187 101 000/164 886 000 = 1,13 

-! v roce 2017 = 199 543 000/166 093 000 = 1,20 

-! v roce 2018 = 179 491 000/156 987 000 = 1,14 

Tabulka 17:B"&ná likvidita podnikatele za jednotlivé roky 2015-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Hodnota 3,03 1,13 1,20 1,14 
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Hodnoty uvedené v tabulce znázor(ují, kolikrát ob$%ná aktiva pokryjí krátkodobé 

závazky podnikatele. Doporu'ená hranice pro b$%nou likviditu je 1,5-2,5. V roce 2015 je 

hodnota nejvy##í (3,03) a nejni%#í v roce 2016 a 2017, kde jsou hodnoty velmi podobné 

(1,13 a 1,14). Rok 2015 se odli#uje od dal#ích let tím, %e podnikatel m$l trojnásobn$ ni%#í 

krátkodobé závazky. Podnikatel není tolik likvidní v letech 2016-2018 z d&vodu 

nar&stajících závazk&. (30) 

Pohotová likvidita 

V"po'ty:  
 

-! v roce 2015 = (173 706 000 – 95 170 000) / 57 382 000 = 1,37 

-! v roce 2016 = (187 101 000 – 102 495 000) / 164 886 000 = 0,51 

-! v roce 2017 = (199 543 000 – 112 464 000) / 166 093 000 = 0,52 

-! v roce 2018 = (179 491 000 – 111 671 000) / 156 987 000 = 0,43 

Tabulka 18:Pohotová likvidita podnikatele za jednotlivé roky 2015-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Hodnota 1,37 0,51 0,52 0,43 

 

Doporu'ené hodnoty jsou 1-1,5. Do stanovené hranice spadá pouze hodnota z roku 2015. 

Znamená to, %e podnikatel je schopn" hradit závazky, ani% by musel prodávat zásoby. 

Hodnoty z let 2016-2018 jsou pod doporu'enou hranicí – zna'í to vysok" nár&st závazk& 

a také to, %e musí prodat své zásoby, aby zv"#il pohotovou likviditu. Rok 2018 vykazuje 

men#í objem pohledávek i krátkodob"ch závazk&. (30)  

Okam)itá likvidita  

V"po'ty: 

-! v roce 2015 = 15 161 000 / 57 382 000 = 0,26 

-! v roce 2016 = 21 781 000 / 164 886 000 = 0,13 

-! v roce 2017 = 20 537 000 / 166 093 000 = 0,12 

-! v roce 2018 = 8 943 000 / 156 987 000 = 0,05 
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Tabulka 19:Okam&itá likvidita podnikatele za jednotlivé roky 2015-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Hodnota 0,26 0,13 0,12 0,05 

 

V roce 2015 byla okam%itá likvidita na hodnot$ 0,26, která zna'í dobrou likviditu dle 

doporu'en"ch hodnot 0,2-0,5. Znamená to, %e podnikatel je schopen hradit své závazky 

okam%it$ jen ze sv"ch finan'ních prost!edk&, které má v pokladn$ a na bankovním ú'tu. 

V letech 2016-2017 byla okam%itá likvidita na hodnot$ 0,13 (0,12). Hodnoty jsou lehce 

pod pr&m$rem. D&vodem je ji% zmín$né trojnásobné zv"#ení krátkodob"ch závazk&. 

Poklesu nezabránilo ani zv"#ení finan'ního majetku. Rok 2018 vykazuje nejni%#í 

hodnotu. Finan'ní majetek v"razn$ klesl, proto%e podnikatel provedl nákup v"robních 

stroj&. (29) 

Srovnání jednotliv*ch let  

V tabulce a grafu ní%e jsou uvedeny hodnoty v#ech druh& likvidit za jednotlivé roky  

2015-2018.  

Tabulka 20:Srovnání ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2015 2016 2017 2018 

B$%ná likvidita 3,03 1,13 1,20 1,14 

Pohotová likvidita 1,37 0,51 0,52 0,43 

Okam%itá likvidita 0,26 0,13 0,12 0,057 
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Graf 5: V'voj jednotliv'ch druh# likvidit podnikatele za roky 2015-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka i graf nazna'ují v"voj jednotliv"ch druh& likvidit za roky 2015-2018. Je z!ejmé, 

%e po roce 2015 k!ivka v"razn$ klesla. D&vodem je trojnásobné zv"#ení závazk&. 

Následující 3 roky byla na podobné úrovni. Zna'í to rovnom$rn" r&st závazk& 

podnikatele. U v#ech druh& likvidit je patrné, %e hodnoty klesaly ka%d"m rokem.  

To sv$d'í o tom, %e podnikatel je stále mén$ likvidn$j#í. (30) 

 Následující roky odhaduji podobné hodnoty, které vy#ly v roce 2017. V roce 2018 byl 

toti% proveden nákup v"robních stroj& – tím se zv"#ily závazky, a proto jsou hodnoty 

v tomto roce na ni%#í hranici. (29) 

3.6.! Pohledávky z ú!etního a da+ového hlediska  

V této podkapitole je popsáno vedení ú'etnictví podnikatele, opravné polo%ky a odpisy.  

3.6.1.! Zp'sob vedení ú!etnictví 

Podnikatel vede podvojné ú'etnictví podle zákona '. 563/1991 Sb. o ú'etnictví. K vedení 

ú'etnictví pou%ívá ú'etní program Helios. Ú'etním obdobím je zvolen kalendá!ní rok. 

(29)  

Helios se dále rozd$luje na jednotlivé moduly. Helios Green je informa'ní systém, kter" 

spravuje finance a ekonomiku podnikatele. Dále eviduje zásoby, které jsou k dispozici  

na sklad$. Ve#keré informace jsou zobrazovány v rámci jednoho programu, co% je velmi 

p!ehledné a v"hodné. (8)  
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3.6.2.! Opravné polo)ky 

K 31.12.2015 podnikatel %ádné opravné polo%ky k pohledávkám nevytvo!il. To se ale 

zm$nilo následující rok. V roce 2016 byly vytvo!eny opravné polo%ky ve v"#i  

1 494 000 K', ale také zru#eny ve v"#i 1 959 000 K'. K 31.12. 2016 byl celkov" stav 

opravn"ch polo%ek k pohledávkám 3 121 000 K'. V roce 2017 byly vytvo!eny opravné 

polo%ky k pohledávkám ve v"#i 763 000 K' a rovn$% zru#eny ve v"#i 1 184 000 K'. 

K 31.12. 2017 'inil celkov" stav 2 701 000 K'. Také v roce 2018 podnikatel XYZ,  

s. r. o. vytvo!il opravnou polo%ku k pohledávkám ve v"#i 578 000 K' a zárove( zru#il  

ve v"#i 453 000 K'. Celkov" stav k 31.12. 2018 'iní 2 826 000 K'. (30) 

Tabulka 21: Souhrn opravn'ch polo&ek v letech 2015-2018 v tis. K% (Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Celkov" stav opravn"ch 

polo%ek (v tis. K') 
0 3 121 2 701 2 826  

Z tabulky vypl"vá, %e hodnoty od roku 2016 mírn$ kolísají. Podnikatel XYZ, s. r. o. 

eviduje krátkodobé i dlouhodobé pohledávky. Tvo!í zákonné i ú'etní opravné polo%ky, 

které zaznamenává na nákladov"ch ú'tech 558 a 559 a na 391, kter" spadá do ú'etní 

skupiny 3, tedy pod zú'tovací vztahy. Zákonn"mi opravn"mi polo%kami, které upravuje 

zákon '. 593/1992 Sb. o rezervách pro zji#t$ní základu dan$ z p!íjmu, si podnikatel 

upravuje základ dan$ z p!íjmu – lze ho sní%it o tyto nákladové polo%ky a díky nim bude 

také da(ová povinnost ni%#í. (29)  

3.6.3.! Odpisy 

Vnit!ní sm$rnice stanovuje, %e ú'etní odpisy jsou rovnom$rné. Da(ové odpisy jsou 

odepisovány zrychlen"m zp&sobem, dle zákona o daních z p!íjm&. Ú'tuje se na ú'et 546. 

Tento odpis slou%í jako náklad, kter"m lze sní%it da(ovou povinnost podnikatele. (29), 

(30) 
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3.7.! Dopady pandemie koronaviru COVID-19 na podnikatele 

Ve sv$t$, ale i v *eské republice propukla pandemie koronaviru COVID – 19. 

Poznamenalo to !adu podnikatel&, v'etn$ vybraného XYZ, s. r. o. Podnikatel byl tázán 

prost!ednictvím e-mailové komunikace, jak jej situace postihla. Byly zji#t$ny následující 

informace:  

-! upravila se pracovní doba zam$stnanc& (pracuje se pouze 6 hodin denn$ 4 dny 

v t"dnu) 

-! omezil se provoz v"roby na polovinu 

-! v$t#ina dodavatel& pracuje omezen$ (mají také zkrácenou pracovní dobu  

a komunikace s nimi je obtí%ná) 

-! uvnit! provozovny jsou nastaveny striktní hygienické podmínky (29) 

Díky obtí%né komunikaci s dodavateli a jejich omezen"m podmínkám je mo%né pozdní 

dodání dodávky materiálu. Tím se posouvají termíny zakázek v'etn$ jejich vyhotovení. 

(29) 

3.8.! Shrnutí analytické !ásti  

Analytická 'ást bakalá!ské práce se zab"vá tuzemsk"mi pohledávkami. Nejprve je 

p!edstaven podnikatel a p!edm$t podnikání. Dále je vysv$tleno, jak podnikatel postupuje 

p!i vymáhání pohledávek. Poté je zobrazena anal"za pohledávek podnikatele za roky 

2015-2018. *ást se také zab"vá ekonomick"mi ukazateli, konkrétn$ ukazatelem likvidity 

(b$%nou, pohotovou a okam%itou) a dobou obratu pohledávek  

a závazk&. Nakonec je p!edstaveno ú'etní a da(ové hledisko, kde je uveden zp&sob 

vedení ú'etnictví, opravné polo%ky a odpisy. Analytická 'ást je v"chodiskem  

pro vypracování vlastních návrh& !e#ení.  
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4.!VLASTNÍ NÁVRHY $E%ENÍ 

V návrhové 'ásti bakalá!ské práce jsou zachyceny návrhy, které by mohly zlep#it 

efektivitu vymáhání pohledávek. 

4.1.! Vyhledávání informací 

Portál www.justice.cz bezplatn$ umo%(uje komukoliv nahlédnout do informací ohledn$ 

podnikatel&. Na webov"ch stránkách lze najít ve!ejn" rejst!ík, insolven'ní rejst!ík, 

centrální registr oznámení nebo nejnov$j#í aktuality. Nelze zde najít informace o v#ech 

podnikatelích, proto%e ne v#ichni jsou zapsáni v obchodním rejst!íku. (16) 

Dal#ím zp&sobem je 'erpání informací z registru CERD (centrální registr dlu%ník&), kter" 

je zpoplatn$n. Je dostupn" na www.centralniregistrdluzniku.cz, kde si podnikatel m&%e 

zakoupit r&zné druhy tarif&. (6) 

V tabulce ní%e jsou vypsány tarify CERD. 

Tabulka 22: Tarify CERD (Zdroj: Vlastní zpracování dle 6) 

 

Lze doporu'it tarif KREDIT z d&vodu nízkého poplatku. Nep!edpokládám, %e bude 

podnikatel nabízenou slu%bou vyhledávat informace k ov$!ení v#ech sv"ch odb$ratel&. Je 

t!eba se zam$!it na nové, s kter"mi poprvé p!ichází do obchodního styku. P!i v$t#ím 

objemu nov"ch odb$ratel& se vyplatí tarif RECIPROCAL, kter" je za poplatek  

2 000 K' s mo%ností p!ístupu k informacím na 1 rok.  

TARIF POPIS SLU,BY 

KREDIT 
50 K' za jednotlivé hledání v databázi, 50 K' za vklad dlu%níka, 
kredit min. 1 000 K' 

BASIC Celoro'ní p!ístup, cena 1 500 K' za m$síc 

FULL P!ístup na 1 rok, cena 10 000 K' 

PROMO 
P!ístup na 1 rok, cena 3 000 K', povinnost mít logo CERD na 
webov"ch stránkách podnikatele 

RECIPROCAL 
P!ístup na 1 rok, cena 2 000 K', povinnost vkladu v#ech dlu%ník& 
s platbou po splatnosti del#í ne% 30 dn& 
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4.2.! Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou 

Podnikatel pohledávky m&%e vymáhat sám. Ov#em ve v$t#in$ p!ípad& !e#í vymáhání 

pohledávek t!etí strana. Podnikatel má mo%nost spolupracovat s inkasními agenturami.  

4.2.1.! Inkasní agentury 

Dal#ím zp&sobem, jak vymáhat pohledávky mimosoudn$, jsou inkasní agentury. 

Náhodn"m v"b$rem jsem zvolil dv$ inkasní agentury, u kter"ch porovnám jejich ceníky. 

Oslovil jsem 'ty!i inkasní agentury, z nich% dv$ (Safin invest, s. r. o.  

a www.pohledavky.com) jsou porovnány ní%e. Zbylé Finio, s. r. o. a Rasmussen & 

Lundquist Holding a. s. mi prost!ednictvím e-mailové komunikace sd$lili, %e ceníky 

jejich slu%eb poskytují pouze na základ$ poptávky podnikatel&. (7) 

Safin invest s.r.o. 

Tabulka znázor(uje provize agentury za vymáhané pohledávky. Rozmezí m$síc& 

znamená dobu od data splatnosti pohledávky do data p!evzetí k inkasu. Na první pohled 

je vid$t, %e 'ím d!ív p!edá podnikatel pohledávky k inkasu, tím ni%#í je provize agentury. 

Jestli%e podnikatel má pohledávky nad 200 000 K', je v"#e provize na individuální 

dohod$ mezi agenturou a podnikatelem. (33) 

Tabulka 23: V'!e provize agentury Safin invest, s. r. o. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 33) 

V*#e 

pohledávky v 

K! 

1-2 

m$síce 

3-6 

m$síc' 

6-12 

m$síc' 

12-24 

m$síc' 

>24 

m$síc' 

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 % 
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www.pohledavky.com  

V tabulce jsou vid$t v$t#í procentuální rozdíly provizí. V"#e provize závisí na více 

faktorech. Jedná se nap!. o dobu, která ji% uplynula od splatnosti pohledávky. Dále 

provize závisí i na platební schopnosti dlu%níka. Procento odm$ny si inkasní agentura 

ur'í a% z kone'né, vymo%ené 'ástky. (27) 

Tabulka 24: V'!e provize agentury www.pohledavky.com (Zdroj: Vlastní zpracování dle 27) 

V*#e pohledávky v K! % provize agentury z pohledávky 

0- 50 000 15-40 

50 001 – 300 000 10-25 

300 001 – 1 000 000 10-20 

1 000 001 a vy##í 6-10 

 

Dle srovnání obou inkasních agentur je patrné, %e ú'tují za své slu%by provize  

ve srovnatelné v"#i. Co ale mají rozdílné je v"#e pohledávky, kterou vymáhají.  

U agentury SAFIN INVEST, s. r. o. v"#e provize závisí na 'asovém rozmezí mezi datem 

splatnosti a datem p!evzetí pohledávky inkasní agenturou.  

Jak je ji% zmín$no v kapitole 3.3., podnikatel XYZ, s. r. o. doposud dvakrát vyu%il slu%eb 

inkasní agentury ABC, s. r. o. Pohledávky byly ve v"#i 85 620 K' a 103 900 K'. V obou 

p!ípadech byla nárokována 15 % provize (12 843 K' a 15 585 K'). 

V p!ípad$, %e by podnikatel XYZ, s. r. o. vyu%il slu%eb SAFIN INVEST, s. r. o., 'inila by 

provize za v"#e zmín$né pohledávky 8,5 % a 7,5 %, jeliko% podnikatel p!edal pohledávky 

inkasní agentu!e do jednoho m$síce od lh&ty splatnosti. V prvním p!ípad$ by poplatek 

'inil 7 278 K' a ve druhém p!ípad$ 7 793 K', co% je v"hodn$j#í.  

Úspory z pohledávky ve v"#i 85 620 K' jsou 5 565 K' (tj. 43,3 %). Úspory z pohledávky 

ve v"#i 103 900 K' jsou 7 792 K' (tj. 50 %). 

V p!ípad$, %e by podnikatel XYZ, s. r. o. vyu%il slu%eb www.pohledavky.com, 'inila by 

provize za v"#e zmín$né pohledávky v rozmezí 10-25 %. Její v"#e se odvíjí  

od individuální domluvy. U první pohledávky by poplatky byly následující: 8 562 K'  
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a% 21 405 K'. U druhé pohledávky by poplatky byly následující: 10 390 K' a%  

25 975 K'. 

Z hlediska v"#e pohledávek (85 620 K' a 103 900 K') je v"hodn$j#í vyu%ít slu%eb Safin 

Invest, s. r. o. Její poplatky jsou ni%#í ne% u inkasní agentury www.pohledavky.com.  

4.2.2.! Vymáhání v$%itelem 

Podnikatel m&%e !e#it situaci vymáhání pohledávek i sám, jak ji% bylo zmín$no v kapitole 

2.4.1. Doporu'uji za'ít proces vymáhání d!íve, jak je popsáno v následující tabulce. 

Tabulka 25: Doporu%ené zp#soby vymáhání s %asovou posloupností (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V*hoda je v tom, %e podnikatel má p!ehled o samotném procesu vymáhání a p!ímo 

komunikuje s dlu%níkem. Nev*hodou m&%e b"t 'as, kter" stráví podnikatel tím, %e urguje 

svého dlu%níka.  

4.3.! Vymáhání pohledávek soudní cestou 

Jestli%e se pohledávka neda!í vymáhat mimosoudní cestou, podnikatel má mo%nost 

zahájit soudní vymáhání. Problematika soudního vymáhání je popsána v podkapitole 

2.4.2. 

4.3.1.! Nalézací soudní %ízení dle OS( 

Z hlediska nalézacího !ízení dle OS- podnikatel m&%e vyu%ít zkráceného civilního !ízení. 

Vzhledem k tomu, %e pr&m$rná v"#e pohledávky je do 1 000 000 K', m&%e podnikatel 

vyu%ít elektronick" platební rozkaz. Vyu%ití listinného platebního rozkazu je 

nepravd$podobné, vzhledem k pr&m$rné v"#i pohledávek. V"#e poplatk& elektronického 

i listinného platebního rozkazu jsou uvedeny v kapitole 2.4.2. 

Zp'sob vymáhání pohledávky Doba po splatnosti pohledávky 

Upozorn$ní p!es e-mail, telefon Po 4 dnech po uplynutí lh&ty splatnosti 

V"zva k úhrad$ ve form$ 

doporu'eného dopisu 
Po 7 dnech po uplynutí lh&ty splatnosti 



 

54 
 

4.3.2.! Rozhod!í %ízení 

Doporu'uji podnikateli sjednat rozhod'í dolo%ku, kterou je t!eba zakotvit do kupních 

smluv. Jedná se o efektivní a rychl" zp&sob soudního vymáhání. Rozhod'í !ízení m&%e 

podnikatel zahájit podáním %aloby. O sporu rozhoduje rozhodce nebo rozhod'í soud, 

kter" vydá rozhod'í nález.  

 V kapitole 2.4.2. jsou uvedeny tabulky zobrazující náklady Rozhod'ího soudu p!i 

Hospodá!ské komo!e *eské republiky a Agrární komo!e *eské republiky, a to pro 

rozhod'í !ízení pro tuzemské spory a také poplatky p!i on-line sporech. 

Srovnání náklad' 

V tabulce ní%e jsou porovnány náklady na rozhod'í !ízení a nalézací !ízení dle OS-. 

Pen$%ité pln$ní p!edstavuje pohledávky podnikatele. 

Tabulka 26: Srovnání náklad# na rozhod%í $ízení a nalézací $ízení dle OS( (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pen$)ité 
 pln$ní 

Elektronick* 
platební 
rozkaz 

Listinn* 
platební 
rozkaz 

Rozhod!í 
 %ízení 

Rozhod!í 
%ízení on-line 

10 000 K' 400 K' 1 000 K' 11 000 K' 7 000 K' 
20 000 K' 800 K' 1 000 K' 11 000 K' 7 000 K' 
30 000 K' 1 200 K' 1 500 K' 11 000 K' 7 000 K' 
50 000 K' 2 000 K' 2 500 K' 11 000 K' 7 000 K' 
150 000 K' 6 000 K' 7 500 K' 11 000 K' 7 000 K' 
250 000 K' 10 000 K' 12 500 K' 12 500 K' 7 500 K' 
500 000 K' 20 000 K' 25 000 K' 25 000 K' 15 000 K' 

 
V p!ípad$ pohledávek do 150 000 K' je nejv"hodn$j#í variantou elektronick" platební 

rozkaz. U pohledávek s pen$%it"m pln$ním 250 000 - 500 000 K' je z!ejmé, %e je 

nejmén$ nákladn"m zp&sobem vymáhání rozhod'í !ízení on-line. 

4.4.! Zaji#&ovací instrumenty 

Podnikatel si ve smlouvách s dlu%níky m&%e zakotvit tzv. zaji#,ovací instrumenty, které 

jsou vhodn"m opat!ením proti pozdním úhradám. Problematika instrument& je popsána 

v kapitole 2.2. 

4.4.1.! Zálohové platby 

Podnikatel má stanovenou zálohovou platbu ve v"#i 15 % z celkové kupní ceny. Tato 

sazba je adekvátní. Pro stálé odb$ratele bych stanovil ni%#í zálohovou platbu, nap!. 10 % 
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z celkové kupní ceny. V rámci dobr"ch obchodních vztah& se jedná o p!ijatelnou v"#i  

a stál" odb$ratel ji m&%e ocenit.  

4.4.2.! Smluvní pokuta 

Smluvní pokutu má podnikatel zakotvenou v rámcové smlouv$ se sv"mi odb$rateli. Je 

stanovena na 0,1 % za ka%d" den po lh&t$ splatnosti z celkové v"#e pln$ní. Dle mého 

názoru je v"#e vhodná, nicmén$ do budoucna lze spekulovat nad nav"#ením na 0,2 %. 

Tato sazba by nebyla v rozporu s dobr"mi mravy. 

4.4.3.! Úrok z prodlení 

Úrok z prodlení je zaji#,ovací prost!edek, kter" podnikatel vyu%ívá ve sv"ch smlouvách. 

Jeho v"#e je stanovena na 0,01 % za ka%d" uplynut" den po splatnosti pohledávky. 

Procento úroku z prodlení je stanoveno z dlu%né 'ástky. Lze doporu'it nav"#it procento 

úroku na 0,05 % za ka%d" uplynut" den po splatnosti pohledávky. Stávající v"#e úroku 

z prodlení není dostate'n$ motivující k úhrad$ pohledávky v'as.  

4.4.4.! Bankovní záruka 

Podnikatel ve smlouvách s odb$rateli nemá sjednanou bankovní záruku. Proto jsem 

vybral následující banky, které tento instrument poskytují. První t!i banky (Komer'ní 

banka, Sberbank a Moneta bank) byly vybrány na základ$ skute'nosti, %e u nich má 

podnikatel XYZ, s. r. o. zalo%en" podnikatelsk" ú'et. Zbylé dv$ banky (Equa bank  

a *eská spo!itelna) byly vybrány z d&vodu 'astého vyhledávání v internetovém 

prohlí%e'i Google. 

Tabulka 27: Poplatky vybran'ch bank poskytující bankovní záruku (Zdroj: Vlastní zpracování dle 1, 2, 3, 
4, 5) 

Banka 

Zpracování a 

vyhodnocení 

)ádosti o 

bankovní 

záruku 

Poskytování 

bankovní 

záruky 

Zm$na 

smlouvy o 

poskytnutí 

bankovní 

záruky 

Komer'ní 

banka 
zdarma individuáln$ 1 000 K' 
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Sberbank individuáln$ individuáln$ 3 000 K' 

Moneta bank 2 500 K' individuáln$ 2 000 K' 

Equa bank zdarma 
0,4 %, min. 

4 000 K' 
2 000 K' 

*eská 

spo!itelna 
individuáln$ 

individuáln$, 

min. 5 000 K' 
2 500 K' 

 

Z v"#e uvedené tabulky lze doporu'it Komer!ní banku (dále jen KB) z hlediska 

poplatk&, které si ú'tuje. Zdarma nabízí zpracování %ádosti o bankovní záruku a p!i 

zm$n$ smlouvy si nárokuje nejni%#í poplatek z uveden"ch bank. Poplatek za poskytování 

bankovní záruky podnikatel !e#í s bankou individuáln$. Bankovní záruka u Equa bank 

je v"hodná mo%nost. Po KB nabízí své slu%by za nízké poplatky. Za zpracování %ádosti 

si neú'tuje %ádn" poplatek a za zm$nu smlouvy po%aduje 2 000 K', tj. o 1 000 K' více 

ne% u KB.  

4.5.! Zmírn$ní ú!etních, da+ov*ch a ekonomick*ch dopad' 

Z ú'etního a da(ového hlediska je v#e optimální. Dále doporu'uji podnikateli dále tvo!it 

opravné polo%ky. Tvorba je sice nepovinná, ale v rámci da(ové optimalizace je to vhodn" 

krok. Sni%ují základ dan$ z p!íjmu. 

Co se t"'e ekonomick"ch dopad& na podnikatele, jedná se o náklady, které musí 

podnikatel vynalo%it nap!. na soudní nebo mimosoudní vymáhání pohledávek (poplatky 

rozhod'ího !ízení nebo inkasních agentur). 

Ekonomické dopady na podnikatele mohou mít také prost!edky k zaji#t$ní pohledávek, 

jeliko% n$které instrumenty jsou zpoplatn$ny (nap!. bankovní záruka). 

4.6.! Vyjád%ení podnikatele k realizovatelnosti návrh' 

Návrhy byly p!edány podnikateli, kter" je zhodnotil kladn$. Co se vyhledávání informací 

o obchodních partnerech t"'e, zvá%í po!ízení jednoho z navr%en"ch tarif&. S inkasními 

agenturami m$l podnikatel ji% zku#enost, a tudí% porovnání jejich provizí pova%uje  

za u%ite'né. V p!ípad$ situace vymáhání pohledávek v budoucnu vyu%ije slu%eb jedné 
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z agentur. Soudního vymáhání podnikatel dosud nevyu%il. Oce(uje, %e s ním byl 

seznámen a uva%uje o zakotvení rozhod'í dolo%ky v kupních smlouvách.  

Ze zaji#,ovacích instrument& ji% podnikatel XYZ, s. r. o. vyu%ívá zálohové platby, 

smluvní pokutu a úrok z prodlení. Navr%ené zm$ny budou prodiskutovány. Celkov$ 

podnikateli dávají návrhy smysl a pova%uje je za aplikovatelné. (29) 

4.7.! Shrnutí vlastních návrh' %e#ení 

Návrhová 'ást bakalá!ské práce se v$novala návrh&m na zlep#ení situace v oblasti 

pohledávek podnikatele. Jsou doporu'eny tarify pro vyhledávání informací o obchodních 

partnerech. Takové vyhledávání je d&le%ité k tomu, aby mohl podnikatel zjistit, zda jsou 

jeho partne!i likvidní (zda jsou schopni hradit své závazky). 

V rámci mimosoudního vymáhání bylo doporu'eno vyu%ít slu%eb inkasních agentur. 

V p!ípad$ soudního vymáhání pohledávek jsou zmín$ny mo%nosti nalézacího !ízení dle 

OS- a rozhod'ího !ízení. Dále jsou navr%eny zaji#,ovací instrumenty, které pomohou 

zajistit pohledávku podnikatele tak, aby se podnikatel nedostal do finan'ních problém& 

z d&vodu neuhrazení závazk& dlu%níka. Dle mého názoru se jedná o efektivní zaji#,ovací 

instrumenty (zálohová platba, úrok z prodlení nebo smluvní pokuta). 
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ZÁV&R 

Bakalá!ská práce se v$novala tématu zaji#t$ní a vymáhání pohledávek. Konkrétn$  

se jednalo o pohledávky po splatnosti. Hlavním cílem práce byla anal"za pohledávek 

podnikatele a p!edlo%ení návrh& ke zlep#ení vymáhání a zaji#t$ní pohledávek 

podnikatele. 

V ka%dé 'ásti jsem se sna%il specifikovat pohledávky z právního, ekonomického, 

ú'etního a da(ového hlediska. Teoretická 'ást práce se zaobírala teoretick"mi pojmy jako 

pohledávka, zp&soby vymáhání nebo zaji#t$ní pohledávek. Dále je rozebráno, jak  

se pohledávky ú'tují a které opravné polo%ky se mohou tvo!it. Co se t"'e právního 

hlediska, zde jsou uvedeny zp&soby vymáhání podnikatelov"ch pohledávek. Ty lze 

vymáhat soudn$ nebo mimosoudn$.  

Do ekonomického hlediska pat!í ekonomické ukazatele, které je d&le%ité sledovat, jako 

nap!. ukazatel likvidity a doba obratu. Dále se teoretická 'ást v$nuje i da(ovému hledisku 

pohledávek, nap!. odpis&m. 

Analytická 'ást práce obsahuje anal"zu sou'asného stavu pohledávek podnikatele.  

Pro anal"zu byla vybrán podnikatel XYZ, s. r. o.  Byla provedena anal"zu za roky 2015-

2018. Za ka%d" rok byla analyzována struktura pohledávek podnikatele, vypo'ítány 

ekonomické ukazatele (likvidita a dobu obratu pohledávek i závazk&). 

Z da(ového a ú'etního hlediska bylo zji#t$no, %e podnikatel tvo!í opravné polo%ky  

k pohledávkám. 

Návrhová 'ást práce se zam$!uje na vlastní návrhy !e#ení dané problematiky podnikatele. 

Jsou sepsány tarify, které mohou zajistit lep#í dostupnost informací o nov"ch obchodních 

partnerech. Bylo navr%eno, aby se neuhrazené pohledávky vymáhaly nap!. pomocí 

inkasních agentur, byly vybrány dv$ agentury. Následuje soudní vymáhání – je 

doporu'eno nalézací !ízení dle OS-, v rámci kterého lze vydat elektronick" platební 

rozkaz. Poté je doporu'eno rozhod'í !ízení – sjednání rozhod'í dolo%ky.  

V zaji#,ovacích instrumentech byly doporu'eny podnikateli p!ehodnotit v"#e zálohov"ch 

plateb, smluvní pokuty 'i úroku z prodlení. Byla doporu'ena také bankovní záruka. 
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Návrhy, které jsou uvedeny v bakalá!ské práci, byly p!edány podnikateli. Proto  

se domnívám, %e cíle této bakalá!ské práce byly spln$ny.  
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