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ÚVOD  

Sou�asná celosv�tová ekonomická situace má dopady na ekonomický trh v �eské 

republice. Tento stav má p�ímý vliv na likviditu podnikatelských subjekt�, které v �ad�

p�ípad� neplní své závazky v��i svým v��itel�m.  

V bakalá�ské práci jsem se rozhodla zpracovat aktuální otázku vymáhání pohledávek, 

a to z pohledu v��itele. �eský právní �ád umož�uje v��iteli více variant zp�sob�

vymáhání pohledávek, jak se domoci svého práva. S tím souvisí postavení v��itele v��i 

dlužníkovi, kdy by v��itel m�l znát, v jaké finan�ní situaci se dlužník nachází, zda proti 

dlužníkovi je veden výkon rozhodnutí, p�ípadn� zda ve v�ci dlužníka bylo zahájeno 

insolven�ní �ízení. Je nezbytné u každého p�ípadu vymáhání pohledávky posoudit 

postup v��itele, vedoucího v co nejvyšší mí�e k uspokojení z konkrétní pohledávky se 

z�etelem na efektivnost, rychlost.  

V p�ípad�, že se v��iteli nepoda�í uzav�ít s dlužníkem dohodu, �i po uzav�ení dohody ji 

dlužník neplní, má v��itel možnost aplikovat vymáhání pohledávky soudní cestou, která 

je pro v��itele �asov� i finan�n� náro�ná. Tento postup vyžaduje vynaložení finan�ních 

prost�edk� na soudní poplatky a ostatní výdaje spojené se žalobou. 
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1 Cíl práce, metody a postupy zpracování 

Cílem mé bakalá�ské práce je zpracovat problematiku pohledávek a jejich vymáhání. 

Posoudím, zda je možné ve spole�nosti XYZ, a.s. omezit vznik pohledávek po 

splatnosti a zda je možné docílit zkrácení doby úhrady již splatných pohledávek. 

V teoretické �ásti bakalá�ské práce zpracuji vznik pohledávek, �len�ní pohledávek, 

p�íslušenství pohledávek. Dále uvedu základní zp�soby zajišt�ní pohledávek, možnost 

proml�ení pohledávky a prekluze pohledávky. Budu charakterizovat problematiku 

vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou. V této �ásti uvedu ú�etní a da�ové 

aspekty pohledávek, jejich vliv na rozvahu a výkazy zisku a ztrát spole�nosti, vliv na 

da� z p�íjmu. V teoretické �ásti se bude také zabývat ekonomickými ukazateli 

související s pohledávkami a jejich vymáháním.  

Analytická �ást bude obsahovat charakteristiku spole�nosti XYZ, a.s., její organiza�ní 

strukturu, skladbu pohledávek v letech 2010 - 2012. T�íleté období jsem si zvolila pro 

vytvo�ení p�ehledu vývoje pohledávek ve spole�nosti. Zpracuji analýzu dlužník� a 

jejich rozd�lení do skupin dle objemu tržeb.  Dle údaj� získaných z rozvahy spole�nosti 

zjistím podíl pohledávek na výši celkových aktiv a vývoj délky splatnosti pohledávek 

ve sledovaném období. Zpracováním �len�ní pohledávek dle zem� vzniku získám 

pom�r pohledávek v �R a z jiných zemí. Ve spole�nosti XYZ, a.s. vyhodnotím výši 

závazk� a pohledávek. Podle údaj� získaných z ú�etních výkaz� spole�nosti bude 

vypo�ten ukazatel obratu pohledávek, obratu závazk� a ukazatel rentability tržeb. 

Výpo�et obratu závazku a pohledávek použiji p�i porovnání splatnosti pohledávek a 

závazk�. Výpo�tem rentability tržeb zjistím procentuální podíl zisku na 1 K� tržeb, na 

základ� výpo�tu zhodnotím, zda spole�nost m�že uplatnit využití slev za d�ív�jší platbu 

pohledávek ve splatnosti. Dále budu pracovat s pohledávkami za rok 2012, které mají 

dle mého názoru návaznost na budoucí vývoj pohledávek. Za rok 2012 vyhodnotím 

pohledávky dle doby splatnosti, splatné pohledávky dle doby po splatnosti a ur�ím 

pom�r jednotlivých skupin na celkovém objemu pohledávek. Dle podklad� ze 

spole�nosti vypracuji srovnání stavu ú�etních a zákonných opravných položek k 

pohledávkám. 
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Na základ� informací získaných ze spole�nosti budu charakterizovat proces systému 

�ízení pohledávek. Posoudím vazbu pohledávek na smlouvu o dílo a na zp�sob jejich 

zajišt�ní. Ve své práci se zam��ím zejména na vymáhání pohledávek za dlužníky 

z �eské republiky, protože teoretická �ást je zam��ena na �eskou právní úpravu. 

Zmíním se ovšem také o zp�sobu zajišt�ní pohledávek od objednatel� z jiného státu. 

Posoudím, za jakých p�edpoklad� je efektivní dohoda mezi dlužníkem a v��itelem o 

úhrad� pohledávky a následné pln�ní ze strany dlužníka. Dle informací zpracuji výskyt 

vymáhání pohledávek ve spole�nosti soudní a mimosoudní cestou a jejich preference ve 

spole�nosti. 

Na základ� analýzy sou�asného stavu ve spole�nosti XYZ, a.s. zhodnotím možnosti 

uplatn�ní zajiš
ovacích institut�, zp�sob motivace objednatel� k dodržení splatnosti a 

možnost uplatn�ní rozhod�ího �ízení.  

V záv�ru práce vytvo�ím shrnutí teoretické �ásti, analytické �ásti a vlastních návrh�

�ešení. Posoudím spln�ní cíle bakalá�ské práce, zda vlastní návrh �ešení je 

realizovatelný a do jaké míry je akceptovatelný ve spole�nosti XYZ, a.s.  
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2 Teoretická východiska práce 

V teoretické �ásti budu zpracovávat informace získané z odborné literatury, vysv�tlím 

jednotlivé pojmy z oblasti pohledávek. Východiskem pro nastavení zp�sobu vymáhání 

pohledávek je odborná znalost pohledávky z pohledu práva. Informovanost z oblasti 

práva usnadní rozhodování p�i �ešení splatných pohledávek.  

2.1 Pohledávky, jejich vznik 

Nejprve vymezím pojem pohledávka a její vznik. Vymezení pojmu pohledávka pom�že 

orientovat se v pohledávkách spole�nosti XYZ, a.s. Pohledávka p�edstavuje budoucí 

pln�ní. 

Právo chápe pojem pohledávka, jako právo jednoho ú�astníka v��i druhému ú�astníku. 

(9, str.7) Ú�astníci se nazývají dlužník a v��itel. V��itel má právo, jakmile je 

pohledávka po splatnosti, po dlužníkovi požadovat pln�ní dluhu. Pln�ní m�že mít 

pen�žitou i nepen�žitou formu. (9, str. 17) 

„Obecné d�vody vzniku pohledávky pro ob�anskoprávní i obchodní vztah nalezneme 

v ustanovení § 489 Ob�Z. Podle tohoto ustanovení závazky vznikají z právních úkon�, 

zejména ze smluv, jakož i ze zp�sobené škody, bezd�vodného obohacení nebo z jiných 

skute�ností uvedených v zákon�.“ (9, str. 17) 

Nej�ast�jší jsou pohledávky z obchodního vztahu, tzn. v��i objednatel�m za dodání 

výrobk� a služeb na základ� smlouvy. Pohledávky m�žou vzniknout nap�. z kupních 

smluv, ze smlouvy o dílo, ze smlouvy o úv�ru a ze smlouvy o p�j�ce. (23, str. 3) 

2.1.1 �len�ní pohledávek 

�len�ní pohledávek napomáhá v��itel�m k efektivn�jší správ� pohledávek. 

Významným d�vodem sledování pohledávek je otázka platební morálky odb�ratel�, 

d�ležité je i kritérium další spolupráce s nimi a možnost proml�ení pohledávky. �len�ní 

pohledávek slouží pro ú�ely sestavení ú�etní záv�rky.(19) 

Ú�etní p�edpisy zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví d�lí pohledávky z �asového 

hlediska a to na pohledávky krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé jsou ty pohledávky, 

které mají splatnost kratší než 1 rok. U dlouhodobých je doba splatnosti delší jak 1 rok. 
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Sledování dlouhodobosti má souvislost se sestavením ú�etní záv�rky, nebo


v uvedeném rozd�lení je nutné vykázat pohledávky i v rozvaze. (30) 

Pohledávky lze �lenit také podle jejich druhu pln�ní. Jsou to pohledávky s finan�ním 

pln�ním, tzn. pohledávka, která je vyrovnána pen�zi. Pohledávky s naturálním pln�ním 

jsou vykompenzovány jiným pln�ním ve form� zboží �i služby. Dle vzniku m�žeme 

pohledávky �lenit na pohledávky vzniklé na základ� smlouvy, pohledávky z porušení 

právních povinností a pohledávky z jiných právních skute�ností. (21, str. 8) 

�lenit se dají pohledávky i podle pravd�podobnosti zp�sobu vyrovnání na b�žné, 

sporné, pochybné a nedobytné. B�žná pohledávka je taková, kdy dlužníkova finan�ní 

situace je p�íznivá, je p�edpoklad jejího �ádného pln�ní. O sporné pohledávce hovo�íme 

v p�ípad�, že dlužník vyjád�il neshodu k jejímu obsahu. Pochybná pohledávka je již po 

splatnosti a dlužník již byl vyzván k úhrad�, p�edpokládá se úplná �i �áste�ná úhrada. 

Nedobytná pohledávka má nejisté pln�ní, o�ekává se jen �áste�ná úhrada a to v malé 

výši nebo úhradu nelze o�ekávat v�bec. (3, str. 71) 

�len�ní pohledávek podle právního režimu na pohledávky ob�anskoprávní 

a obchodn�právní. Ob�anskoprávní pohledávka se �ídí zákonem �. 40/1964 Sb., 

ob�anským zákoníkem. Ob�anský zákoník posuzuje majetkové vztahy fyzických a 

právnických osob, majetkové vztahy mezi osobami a státem, vymezuje právo na 

ochranu osobnosti, pokud se tyto ob�anskoprávní vztahy ne�ídí jiným zákonem. 

Posuzování podle ob�anského zákoníku p�i �ízení pohledávek má souvislost s délkou 

záru�ních a proml�ecích dob. Obchodn�právní pohledávka se �ídí zákonem �. 513/1991 

Sb., obchodního zákoníku. Podle § 261 ObchZ jsou to pohledávky vzniklé ze 

závazkových vztah� mezi podnikateli, ze závazkových vztah� mezi státem a 

samosprávnou územní jednotkou a podnikateli p�i jejich podnikatelské �innosti týkající 

se zabezpe�ování ve�ejných pot�eb, z  obchod� specifikovaných v § 261 odst. 3 ObchZ, 

ze vztah�, kdy se zú�astn�né strany dohodly, že jejich závazkové vtahy se �ídí 

ustanoveními obchodního zákoníku a ze závazkových vztah� vzniklých p�i zajišt�ní 

závazk�, jestliže osoba poskytující zajišt�ní s tím souhlasí. (28), (29) 
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2.1.2 P�íslušenství pohledávek 

P�íslušenství pohledávky z pohledu práva zvyšuje výši pln�ní dlužníka v��i v��iteli.  

Následující podkapitola obsahuje shrnutí, co spole�nost m�že po dlužníkovi požadovat 

v souvislosti s pohledávkou po splatnosti, tzn. jaká je budoucí celková výše pln�ní.  

P�íslušenství pohledávek je definováno v § 121 odst. 3 Ob�Z. P�íslušenstvím 

pohledávky jsou smluvené úroky, úroky z prodlení (sank�ní úroky), poplatek z prodlení 

a náklady spojené s uplatn�ním pohledávky v�etn� náklad� p�ípadného soudního �ízení 

a s ním spojeného právního zastoupení. P�íslušenství pohledávky je sou�ástí 

pohledávky, v��iteli náleží právo na zaplacení pohledávky i p�íslušenství dané 

pohledávky. (23, str. 13) 

Smluvené úroky: 

Smluvené úroky jsou chápány jako úplata za užívání p�j�ené jistiny. Výše úrok�  

se vypo�ítá jako procento z jistiny. Splatnost t�chto úrok� si stanoví smluvní strany  

ve smlouv�. (23, str. 14) 

Úroky z prodlení: 

Úroky z prodlení se rozumí sankce za porušení povinnosti v�asného a �ádného splacení 

závazku. Nárok na úroky z prodlení vzniká pouze u pen�žitého závazku. Výše úrok� z 

prodlení je násobkem dlužné pohledávky, ro�ní úrokové sazby vyjád�ené v procentech a 

po�tu dní prodlení. (23, str. 14-17) 

 „Zaplacení úrok� z prodlení nezbavuje dlužníka povinnosti nahradit v��iteli škodu 

vzniklou mu v d�sledku prodlení, avšak jenom do výše, která není kryta úroky z prodlení  

nebo poplatkem z prodlení.“ (23, str. 14)

Poplatek z prodlení: 

Poplatek z prodlení jen používán jen ve výjime�ných p�ípadech, které jsou upraveny 

v zákon�, nap�. nezaplacení nájemného nebo pln�ní poskytované s užíváním bytu do 

p�ti dn� po jejich splatnosti dle § 697 ob�anského zákoníku. (23, str. 20) 
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Náklady spojené s uplatn�ním pohledávky: 

„Náklady spojené s uplatn�ním pohledávky jsou p�íslušenstvím pohledávky a v��itel má 

v��i dlužníkovi nárok na jejich náhradu, pokud byla v soudním �ízení jejich náhrada 

úsp�šn� uplatn�na.“ (23, str. 21) Za náklady spojené s uplatn�ním pohledávky se 

považuje nap�íklad administrativní poplatky za upomínání dlužných pohledávek nebo 

náklady vynaložené na soudní �ízení. Nárok na náhradu náklad� nelze žalovat 

samostatn�. (23, str. 21) 

Shrnutí pojmu pohledávka 

Pohledávka vzniká v �asové souvislosti s dodáním p�edm�tu pln�ní, z n�hož plyne 

nárok na zaplacení. Posouzení, zda závazkový vztah se �ídí ustanoveními ob�anské 

zákoníku, anebo p�ednostn� p�edpisy obchodního práva, má pro zú�astn�né subjekty 

podstatný význam. Pokud do smluvního vztahu vstupují podnikatelé, podléhají smlouvy 

uzav�ené mezi nimi právní úprav� obchodního zákoníku, pokud se nejedná o smluvní 

typy upravené pouze v ob�anském zákoníku, jako nap�. darovací smlouvy, smlouvy o 

pronájmu bytu, smlouvy o p�evodech nemovitostí aj.. V tom p�ípad� by tyto smlouvy 

podléhaly právnímu režimu ob�anského zákoníku, by
 by byly uzav�eny mezi 

podnikateli v rámci jejich podnikatelské �innosti nebo jinými právními p�edpisy (nap�. 

zákon o pojistné smlouv�).  Vyjasn�ní otázky, z jaké �ásti je daný vztah pod�ízen 

obchodnímu zákoníku, �eší budoucí možné právní d�sledky, jako je neplatnost smlouvy 

�i n�kterých smluvních ujednání, nenabytí vlastnického práva aj. Posouzení, zda 

závazkový vztah je pod�ízen ob�anskému �i obchodnímu zákoníku, má význam rovn�ž 

pro jejich vznik, zánik, ale zejména pro jejich obsah. (19) 

2.2 Zajišt�ní pohledávek 

V bakalá�ské práci �eším pohledávky v obchodní spole�nosti, proto se budu zabývat 

zajišt�ním pohledávek u t�chto právnických subjekt�. V praxi jsou obchodní spole�nosti 

vystaveny menšímu �i v�tšímu riziku selhání druhé smluvní strany, že nedodrží �ádné 

pln�ní dle smlouvy. Zajišt�ní pohledávek vyvažuje toto riziko jako nedílná sou�ást 

smlouvy. (23, str. 37-38) 

Zajišt�ní pohledávek je upraveno jak ob�anským, tak i obchodním zákoníkem. Zajišt�ní  
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pohledávek je d�ležitým nástrojem pro p�edcházení jejich nesplacení. Zp�sob� zajišt�ní 

pohledávek existuje n�kolik. Mezi zajišt�ní pohledávek pat�í zástavní právo, zadržovací 

právo, ru�ení, smluvní pokuta, bankovní záruka, sm�nka, dokumentární akreditiv, 

pojišt�ní pohledávek, výhrada vlastnického práva, zajišt�ní postoupením pohledávky. 

(23, str. 37-38) 

Zástavní právo: 

Zástavní právo je upravena v §152 až §174 Ob�Z. V p�ípad� nesplacení závazku má 

v��itel právo uspokojit svou pohledávku p�edm�tem, jež byl dán dlužníkem do zástavy. 

V��itel má právo uspokojit svou pohledávku zpen�žením p�edm�tu zástavy. P�edm�tem 

zástavy m�že být v�c movitá i nemovitá, soubor v�cí, pohledávka, obchodní podíl, 

p�edm�t pr�myslového vlastnictví �i cenný papír. Ú�astníky právního vztahu jsou 

zástavní v��itel a zástavní dlužník. Dalším ú�astníkem m�že být zástavce, tj. osoba, 

která zastavila v�c k zajišt�ní dlužníkova závazku. (28) 

Zadržovací právo: 

Zadržovací právo upravuje § 175 až § 180 Ob�Z. Jedná se o jednostranný úkon v��itele, 

kdy není sepsána smlouva, ale jde o zadržení v�ci na základ� zákona. P�edm�tem 

zadržovacího práva jsou v�ci movité. Zadržovací právo zaniká splacením pohledávky, 

k jejichž zajišt�ní vzniklo. (28) 

Ru�ení: 

Ru�ením lze nazvat vztah, jehož obsahem je povinnost osoby odlišné od dlužníka 

(ru�itele) uspokojit nárok v��itele v p�ípad�, že jeho nárok nebyl uspokojen dlužníkem.  

„Ru�ení je zajiš�ovacím postupem p�edb�žným (ex ante), p�edvídaným a smluvn�

zakotveným ješt� p�ed eventuálním porušením dlužníkových povinností.“ (4, str. 193) 

Ru�ení je upraveno v obchodním zákoníku v �ásti t�etí, v ustanoveních §§ 303 - 312. 

Jedná se o komplexní úpravu, proto se pro obchodní vztahy nepoužijí ustanovení 

ob�anského zákoníku. „Vedle úpravy v obchodním zákoníku se však uplatní na n�které 

úpravy trvání ru�ení v p�ípad� zm�ny závazku (viz.  nap�. § 516 odst. 3, § 532, § 572 

odst. 1 Ob�Z).“ (20, str. 193) Ob�anský zákoník se použije také p�i zajiš
ování 

obchodních vztah� dle § 555 Ob�Z, že závazek dát jistotu m�že být spln�n mj. i 

zp�sobilými ru�iteli. (28) 
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 Podle obchodního zákoníku jde o písemnou dohodu mezi v��itelem a t�etí osobou, kdy 

se t�etí osoba zaváže zaplatit dlužnou �ástku. Ru�itel se m�že zavázat ke splacení celého 

závazku nebo k jeho �ásti. (29)

Smluvní pokuta: 

Smluvní pokuta je jedním z prost�edk� zajišt�ní dluhu, kdy se smluvní strany 

dohodnou, že dlužník je povinen p�i nespln�ní závazku zaplatit ur�itou �ástku. Právní 

úprava je uvedena v § 544 a §545 Ob�Z a § 300 až 302 ObchZ. Rozdíl koncepce 

smluvní pokuty podle ob�anského a obchodního zákoníku je v právní odpov�dnosti za 

porušení smluvní povinnosti zajišt�né smluvní pokutou. Prokáže-li dlužník nepodnikatel 

v ob�anskoprávním vztahu, že porušení nezavinil, v��iteli nevznikne dle § 545 odst. 3 

Ob�Z  nárok na smluvní pokutu. Dlužník v obchodn�právní povinnosti musí pokutu 

platit i tehdy, bránila-li mu v jejím spln�ní neodvratitelná a nep�edvídatelná p�ekážka 

nezávisle na jeho v�li, nap�. živelná pohroma, jak plyne z § 300 ObchZ. Ob� citovaná 

ustanovení jsou dispozitivní, tudíž se strany mohou dohodnout i jinak. Smluvní pokuta 

musí být sjednána písemn� a musí v ní být stanovena výše pokuty anebo musí být 

stanoven zp�sob jejího ur�ení. Jedná se o pen�žité pln�ní, které musí dlužník zaplatit 

v��iteli, nesplní-li sv�j závazek. V��itel není oprávn�n požadovat náhradu škody 

zp�sobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, pokud si 

nedohodnou, že je dlužník povinen uhradit rozdíl mezi vzniklou škodou a výší smluvní 

pokuty. Mohou se dohodnout, že dlužník uhradí jak smluvní pokutu, tak i náhradu 

škody. Dohodnou-li smluvní strany nep�im��en� vysokou smluvní pokutu, m�že soud 

v obchodn�právních závazkových vztazích dle § 301 ObchZ pokutu snížit. Nep�im��ená 

výše smluvní pokuty má v ob�anskoprávních vztazích za následek neplatnost celého 

ujednání o smluvní pokut�. (208), (29), (23, str. 46-47) 

Bankovní záruka:

Bankovní záruka se týká jen obchodních závazkových vztah� a je upravena pouze 

v ObchZ v § 313 až 322, kde je uvedeno, že bankovní záruka vzniká písemným 

prohlášením banky v záru�ní listin�. M�la by obsahovat �ástku, do jaké výše se banka 

zaru�uje a dobu platnosti záruky. Bankovní záruka m�že zajiš
ovat jak pen�žitou  

tak i nepen�žitou pohledávku. Typem bankovní pen�žité záruky, ve které se banka 

zaru�uje za provedení pen�žního pln�ní odb�ratelem, je záruka za zaplacení faktury, za 
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splacení úv�ru, za zaplacení leasingových splátek, za zaplacení sm�nky apod. 

K bankovním nepen�žním zárukám, ve kterých se banky zaru�ují za kvalitu 

provedených prací dodavatelem, pat�í záruka za p�edloženou nabídku do ve�ejné 

sout�že (nabídka v tendru), záruka za vrácení platby p�edem, záruka za náležité 

provedení kontraktu (kau�ní záruka). Náklady spojené se zajišt�ním bankovní zárukou, 

kterými jsou nap�. poplatky za zpracování a vyhodnocení žádosti klienta, vyhotovení 

smluvních dokument�, poskytnutí bankovní záruky si hradí klient banky, pro kterého je 

záruka zpracována. (29), (23, str. 71) 

Sm�nka: 

Sm�nky upravuje zákon sm�ne�ný a šekový �. 191/1950Sb. Sm�nka je p�evoditelný 

cenný papír, z n�hož vyplývá závazek dlužníka v��i v��iteli, který ukládá dlužníkovi 

povinnost zaplatit a majiteli sm�nky právo požadovat zaplacení sm�nky v ur�itém �ase 

a na ur�itém míst�. (10) „Zákon umož�uje v p�ípad� sm�nek soudní vymáhání ve 

zkráceném �ízení, proto je tento zajiš�ovací nástroj �asto užíván.“ (10) 

Dokumentární akreditiv: 

Dokumentární akreditiv se používá v obchodní spole�nosti tuzemském i zahrani�ním 

platebním styku. Na základ� písemné smlouvy banky s odb�ratelem se banka zavazuje 

zaplatit dodavateli p�i spln�ní stanovených podmínek, kterými jsou dodání stanovených 

dokument�. T�mito dokumenty m�že být nap�. faktura, sm�nka, pojistné dokumenty a 

p�epravní listy. Placení prost�ednictvím akreditivu p�edstavuje jak pro kupujícího, tak i 

pro prodávajícího jistotu. Objednatel uvede ve svém p�íkazu k otev�ení akreditivu 

p�esné informace o tom, v jakém �ase a na základ� jakých dokument� má být zaplacen. 

Odpovídají-li p�edložené dokumenty akreditivním podmínkám, je vystavující banka 

povinna zaplatit bu� ihned, nebo v termínu, který je uveden v akreditivu. Odb�ratel má 

tak jistotu, že zaplatí až poté, kdy byla na základ� p�edložených dokument� prokázána 

realizace dodávky zboží nebo služby. Dodavatel má jistotu, že za realizovanou dodávku 

nebo službu dostane zaplaceno. (24, str. 73) 

Pojišt�ní pohledávek: 

Mezi další zp�sob zajišt�ní pohledávek pat�í jejich pojišt�ní, kdy p�echází riziko 

nezaplacení na pojiš
ovnu. Náklady spojené s pojišt�ním se pohybují v rozmezí od 

02 % do 0,08 % z pojišt�ného obratu spole�nosti. Mezi spole�nosti, které se zabývají 
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pojišt�ním pohledávek, pat�í nap�. Euler Hermes �escob a EGAP a další. Významnou 

skute�ností je pro pojistníka cenová náro�nost, která má vliv na kone�ný finan�ní 

výsledek. Vedle vysoké ceny pojišt�ní dalšími nep�íjemnými podmínkami jsou ro�ní 

limity celkového odškodn�ní, nutnost respektování smluv a lh�t nahlášení pojistných 

událostí, neplatnost pojišt�ní v p�ípad� spor� s odb�ratelem apod. (24, str. 76-77) 

Výhrada vlastnického práva: 

Kupní smlouva m�že obsahovat tzv. doložku o výhrad� vlastnictví dle § 445 ObchZ, 

což znamená, že kupující nabude vlastnického práva úplným zaplacením ceny, to 

znamená že kupující nem�že nezaplacené zboží dál prodat t�etí osob�. Toto omezení 

neplatí bez výjimky, protože ve vztazích podle obchodního zákoníku (mezi podnikateli) 

dle § 446 ObchZ m�že zboží nabýt v dobré ví�e od nevlastníka. Výhrada vlastnictví 

p�edstavuje nástroj, který zvyšuje motivaci dlužníka zaplatit a posiluje právní postavení 

v��itele ve vztahu k p�edm�tu p�evodu. Výhrada vlastnictví z�stává zachována i 

v p�ípad�, pokud se kupující ocitne v insolvenci. V p�ípad�, že smluvní strany 

neuzav�ely dohodu o výhrad� vlastnictví, bude zboží zahrnuto do majetkové podstaty a 

zpen�ženo ve prosp�ch všech v��itel�. Výhodou výhrady vlastnictví, na rozdíl od jiných 

zp�sob� zajišt�ní, je její bezplatnost a jednoduchost z�ízení pouhou dohodou 

zú�astn�ných stran. (8) 

Postoupení pohledávky: 

Postoupení pohledávky je upraveno v Ob�Z § 554. Z tohoto ustanovení vyplývá,  

že v��itel m�že pohledávku postoupit jiné osob� a to i bez souhlasu dlužníka. 

Postoupení pohledávky musí mít vždy písemnou formou a po postoupení pohledávky 

musí být tato skute�nost oznámena dlužníkovi. P�vodní v��itel se v zákon� ozna�uje 

jako postupitel, nový jako postupník. S postoupením pohledávky p�echází na 

postupníka i p�íslušenství a práva s pohledávkou spojená. Cena, za kterou m�že být 

pohledávka prodána (postoupena), není stanovena legislativním p�edpisem. Zpravidla se 

pohledávka postupuje za cenu nižší, než je její jmenovitá hodnota. P�i úplatném 

postoupení pohledávky ru�í p�vodní v��itel za dobytnost pohledávky až do výše p�ijaté 

úplaty, pokud se k tomu písemn� zavázal. Pokud nový v��itel pln�ní v�as vymáhá, 

a dlužník p�esto nezaplatí, m�že se nový v��itel obrátit na p�vodního v��itele, aby 
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zaplatil za n�ho. Postoupením se pro v��itele vy�eší dva problémy, zbavuje se 

rizikových aktiv a získá finan�ní prost�edky. (23, str. 76-77) 

Notá�ský zápis s doložkou p�ímé vykonatelnosti 

Notá�ský zápis se svolení dlužníka k p�ímé vykonatelnosti znamená dohodu, že 

v p�ípad� v�asného a �ádného nepln�ní povinnosti ze strany dlužníka v��i v��iteli je 

možné na jeho základ� na�ídit exekuci. Tento zp�sob umož�uje § 274 odst. 1 písm. e) 

ob�anského soudního �ádu. Dohoda je i motivací pro dlužníka, který má možnost hradit 

dluh ve splátkách, k �emuž se zaváže notá�ským zápisem. Sepsání notá�ského zápisu 

nep�ináší v��iteli žádné náklady spojené s vymáháním pohledávek, nebo
 odm�na za 

vyhotovení notá�ského zápisu je p�enášena na dlužníka. Odm�na za sepsání zápisu je 

nižší než p�ípadné náklady �ízení, které by musel dlužník hradit v  soudním sporu. Tato 

varianta vymáhání pohledávek je pro v��itele výhodná nákladov� i �asov�, nebo


v��iteli odpadá vedení zdlouhavého soudního �ízení. Tímto zp�sobem má možnost 

v��itel rychleji uspokojit své pohledávky.(14) 

Shrnutí zajišt�ní pohledávek 

Vhodná úprava smluv slouží k ochran� v��itel� a zajistí snazší vymáhání pohledávky 

v p�ípad�, že dlužník neplatí. D�ležité je zvolit kvalitní a odpovídající smluvní zajišt�ní 

závazku. Prozíraví podnikatelé, kte�í preventivn� zajistili své pohledávky, jsou 

v p�ípad� neplacení závazk� ze strany dlužníka ve výhodn�jším postavení pro úhradu 

pohledávky. 

2.3 Proml�ení pohledávky 

Znalost proml�ecích dob je d�ležitá i z pohledu v��itele, kdy dodržením zákonných lh�t 

spojených s pohledávkou neztratí možnost uplatnit právo v��i dlužníkovi u soudu.    

(23, str. 78-94) 

„Proml�ení p�edstavuje jeden z právních následk� marného uplynutí doby. Právní 

ú�inky nastávají tehdy, uplynul-li zákonem stanovený �as, aniž by oprávn�ný subjekt 

(v��itel pohledávky) své právo uplatnil u soudu. Proml�ením doby dochází k zániku 

nároku, tj. k zániku vynutitelnosti práva, nikoliv však k zániku práva  

jako takového.“ (23, str. 78) 
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Pokud vznese dlužník po uplynutí proml�ecí doby námitku proml�ení, soud již nem�že 

v��iteli nárok p�iznat. Pokud však dlužník tuto námitku nepodá, soud m�že po uplynutí 

proml�ecí doby v��iteli nárok na splacení pohledávky uznat.   Proml�ení dle ObchZ je 

upraveno v § 387 až § 408. Obecn� obchodní zákoník stanoví proml�ecí dobu �ty�i 

roky. Nap�íklad škoda na dopravovaných se proml�í již za jeden rok, stejn� tak škoda 

vzniklá z opožd�ného dodání zásilky. Písemným prohlášením dlužníka je možné 

prodloužit proml�ecí dobu, maximáln� na deset let. (23, str. 78-94), (29) 

Shrnutí proml�ecí doby 

Uplynutí proml�ecí doby znamená, že pohledávka je právn� nevymahatelná. 

Pohledávka existuje dál, po vzájemné dohod� v��itele a dlužníka lze pohledávku 

uspokojit. 

2.4 Vymáhání pohledávek 

Volb� správného postupu v��itele p�i vymáhání pohledávek je nutné v�novat zvýšenou 

pozornost v návaznosti na úsp�šnost vymáhání. O úsp�chu �i neúsp�chu budou 

p�edevším rozhodovat znalosti, zkušenosti, d�slednost a vytrvalost.  

Zp�sob vymáhání pohledávek lze �lenit do dvou skupin – soudní vymáhání pohledávek 

a mimosoudní vymáhání pohledávek. 

2.4.1 Soudní vymáhání pohledávek 

Pohledávky lze vymáhat dle ob�anského soudního �ádu nebo dle zákona o rozhod�ím 

�ízení. Výkon rozhodnutí a exekuce je možné uplatnit dle ob�anského soudního �ádu 

nebo dle exeku�ního �ádu. Obchodní soudní �ád obsahuje od 1. 1. 2013 zm�nu, p�ed 

podáním návrhu na zahájení soudního �ízení musí v��itel kontaktovat dlužníka a vyzvat 

jej k úhrad� dluhu. V��itel tak musí u�init 7 dn� p�ed tím, než za�ne vy�izovat soudní 

�ízení. (22)

Vymáhání pohledávek v civilním �ízení ob�anského soudního �ádu: 

Civilní proces �leníme na �ízení nalézací a vykonávací. �ízení nalézací je �innost 

soudu, který právo nalézá. Soud právn� posuzuje jednotlivé p�ípady. �ízení vykonávací 

je donucení k výkonu práva, které nebylo pln�no dobrovoln� tím, kdo byl k tomu 

povinen. (32) 
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Pokud není v��iteli splacena pohledávka, m�že se v��itel obrátit na soud. 

V��itelé, kte�í uzav�eli dohodu o právním zastoupení s advokátem, dle mého názoru 

zvyšují pravd�podobnost úsp�chu p�i vymáhání pohledávky p�ed soudem. V��itel musí 

podat žalobu obsahující veškeré náležitosti dle § 79 a §42 zákon �. 99/1963Sb., 

ob�anský soudní �ád. Advokát je odborn� zp�sobilý k tomu, aby formou žaloby na 

pln�ní pohledávku v��itele uplatnil u soudu.(32), (23, str. 211-220) 

Žalobce musí ozna�it ú�astníky �ízení – žalobce (v��itel) a žalovaného (dlužník). Je-li 

ú�astníkem fyzická osoba, musí být zde uvedeno jméno, p�íjmení, rodné �íslo, bydlišt�, 

p�ípadn� i místo podnikání. Pokud jde o podnikající fyzické osoby, musí být uvedeno i 

identifika�ní �íslo. U právnických osob musí být uveden název spole�nosti, pod kterým 

byla zapsána do obchodního rejst�íku, identifika�ní �íslo a sídlo spole�nosti.  

(23, str. 211-220) 

Dále musí žaloba obsahovat žalobní petit, tzn. �ást žaloby, v níž žalobce navrhuje, jak 

by m�l soud v jeho v�ci rozhodnout. Aby mohl být tento výrok vykonatelný, musí být 

žalobní petit p�esný, úplný a srozumitelný. (23, str. 213) 

Žaloba se podává u v�cn� a místn� p�íslušného soudu žalovaného. Rozhodnutí soudu 

m�že mít n�kolik forem: rozsudek, platební rozkaz, elektronický platební rozkaz  

a usnesení. (23, str. 211-220) 

Vymáhání pohledávek ve zkráceném civilním �ízení ob�anského soudního �ádu: 

Vymáháním pohledávek ve zkráceném civilním �ízení lze v relativn� krátkém �ase 

dosáhnout pravomocného rozhodnutí bez ústního jednání p�ed soudem. Zp�soby 

vy�ízení žaloby ve zkráceném civilním �ízení jsou platební rozkaz, sm�ne�ný platební 

rozkazem a šekový platební rozkaz. (23, str. 221) 

„Platební rozkaz je zp�sob vy�ízení žaloby na zaplacení pen�žité �ástky a soud ho m�že 

vydat i bez žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného. Soud uloží žalovanému, aby do 15 

dn� od doru�ení platebního rozkazu zaplatil pohledávku a náklady �ízení. A v této lh�t�

se m�že podat odpor u soudu, který platební rozkaz vydal.“(23, str. 221) 

Pokud žalobcem uplatn�né právo na zaplacení pen�žité �ástky vyplývá z platné sm�nky 

nebo platebního šeku p�edloženého spolu s návrhem na vydání sm�ne�ného nebo 

platebního rozkazu, vydá soud sm�ne�ný nebo šekový platební rozkaz. Námitky proti 
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sm�ne�nému platebnímu rozkazu musí být podány do 8 kalendá�ních dn� ode dne 

doru�ení platebního rozkazu. Lh�ta je zachována, pokud námitky jsou doru�eny soudu 

osobn� nebo podány doporu�en� k poštovní p�eprav�. (23, str. 231-261) 

Vymáhání pohledávek dle zákona o rozhod�ím �ízení a výkonu rozhod�ích nález�: 

Rozhod�í �ízení je podobné soudnímu �ízení s tím rozdílem, že spor nerozhoduje 

soudce, tzn. osoba ur�ená státem, ale rozhodce, tj. osoba, na které se sporné strany 

dohodly. Výhodou rozhod�ího �ízení je jeho rychlost a okamžitá vykonatelnost. Jednání 

je neve�ejné a ve srovnání s civilním soudním �ízením má nižší náklady. V rozhod�ím 

�ízení lze �ešit spory obchodn�právní, ob�anskoprávní, právní vztahy k nemovitostem, 

spory pracovn�právní. (23, str. 289-303), (26) 

Výkon rozhodnutí podle ob�anského soudního �ádu: 

„Výkon rozhodnutí je stádium soudního �ízení, ve kterém dochází k nucenému výkonu 

práva, které bylo p�iznáno oprávn�nému subjektu v nalézacím �ízení k tomu p�íslušným 

orgánem.“ (23, str. 422) 

P�edpokladem pro zahájení �ízení je podání návrhu. Podkladem pro na�ízení výkonu 

rozhodnutí je exeku�ní titul, což je listina, která ukládá splnit ve stanovené lh�t� ur�itou 

povinnost. Aby se rozhodnutí stala exeku�ním titulem, musí být vydaná oprávn�ným 

orgánem v p�edepsané form� a musí být pravomocná a vykonatelná. Zp�soby výkonu 

rozhodnutí se liší podle charakteru pohledávky a to podle toho, zda se jedná o 

pohledávku pen�žitou nebo nepen�žitou. (23, str. 422-435), (26) 

Exekucí se rozumí nucený výkon práva, kterým dochází k uspokojení v��itele 

pohledávky, pokud dlužník nesplnil to, co mu bylo uloženo pravomocným 

a vykonatelným rozhodnutím. (26)

Exeku�ní �ízení se zahajuje na návrh. �ízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel 

exekutorovi. Exekutor je povinen do 15 dn� ode dne doru�ení návrhu požádat 

o pov��ení a na�ízení exekuce exeku�ní soud. Soudní exekutor je fyzická osoba, 

pov��ená exekutorskou komorou provád�t nucený výkon exeku�ní �innosti a musí 

spl�ovat p�edpoklady dle exeku�ního �ádu. (26)

Exeku�ním titulem m�že být dle § 40 exeku�ního �ádu vykonatelné rozhodnutí soudu 

nebo exekuce, která postihuje majetek, vykonatelný rozhod�í nález, notá�ský zápis se 
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svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu ve�ejné správy, vykonatelné 

rozhodnutí ve v�cech nemocenského pojišt�ní a sociálního zabezpe�ení a jiné 

vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry, jejichž výkon p�ipouští zákon. (26)

Zp�soby provedení exekuce si ur�í sám exekutor. V p�ípad� že jde o exekuci ukládající 

zaplacení pen�žité pohledávky lze ji provést nap�íklad srážkami ze mzdy a jiných 

p�íjm�, prodejem movitých v�cí a nemovitostí postiženého podniku, z�ízením 

exekutorského zástavního práva na nemovitostech, správou nemovitostí, pozastavením 

�idi�ského oprávn�ní. Zp�sob exekuce ukládající nepen�žitou povinnost se �ídí povahou 

uložené povinnosti. Exekuci lze potom provést vyklizením, odebráním v�ci, rozd�lením 

spole�né v�ci a provedením prací a výkon�. (23, str. 422-435) 

2.4.2 Mimosoudní vymáhání pohledávek 

Mezi mimosoudní vymáhání pohledávek pat�í upomínání dlužníka a to písemnou 

formou, elektronickou poštou, osobn� nebo telefonicky. Pokud dlužník i po upomínání 

nesplatí sv�j závazek, má možnost v��itel p�istoupit k dalším alternativním variantám  

a to k mediaci a vymáhání pomocí inkasních agentur.

Mediace: 

„Mediace je neformální strukturovaný proces �ešení konflikt�, v n�mž sporným stranám 

v �ešení jejich konfliktní situace a dosahovaní vzájemné dohody zprost�edkuje 

komunikaci nestranná t�etí osoba – mediátor. V �eské republice se sdružují  

jak profesionální tak i dobrovolní mediáto�i v Asociaci mediátor� �eské republiky.“ 

(12) 

�ešení konflikt� mediací je vhodné použít tam, kde je možná dohoda vyhovující ob�ma 

stranám. Ob� strany s mediací souhlasí a mají zájem na vy�ešení sporu. Pr�m�rná délka 

�ešení sporu mediací je 60 dn�. Náklady spojené s mediací se obvykle se d�lí mezi ob�

vyjednávací strany rovným dílem a jsou ve srovnání se soudním �ízením nízké. (15)

Vymáhací agentury: 

V��itel ud�lí vymáhací agentu�e plnou moc, na jejímž základ� tato agentura jedná. 

V��itel by m�l ov��it d�v�ryhodnost této agentury nap�. jejím �lenstvím v Asociaci 

inkasních agentur. Agentu�e je vyplácena provize ve výši procentuálního podílu 

z uhrazených pohledávek, p�i�emž práce je odvád�na na všech p�edaných 
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pohledávkách. Tento zp�sob vyplácení provize je garancí efektivn� vynaložených 

náklad� a zárove� i motivací pro vymáhací agenturu. Nástroji vymáhání jsou písemné a 

telefonické upomínky a osobní návšt�vy dlužníka. (11) 

Shrnutí metod vymáhání pohledávek 

Volba správné metody vymáhání pohledávek v��itelem závisí také na tom, o jak velký 

dluh se jedná. V�asné zapo�etí vymáhání pohledávek je p�edpokladem úsp�chu pro 

v��itele. Dluh by m�l v��itel za�ít vymáhat co nejd�íve po jeho splatnosti. Ne�ešení 

splatných pohledávek snižuje šanci na vymožení pohledávky. V��itel si stanoví koncept, 

do jaké míry bude �ešit splatné pohledávky sám, kdy je t�eba se obrátit na vymáhací 

agenturu, kdy oslovit advokátní kancelá� a uplatnit pln�ní práva soudní cestou. 

Základem bezproblémového �ešení pohledávek je vhodné právní ošet�ení a zajišt�ní 

smluvních vztah�.(12), (15), (11) 

2.5 Uplatn�ní pohledávky 

Pohledávky je možné uplatnit v rámci likvidace dle obchodního zákoníku, 

v insolven�ním �ízení dle insolven�ního zákona. 

Uplatn�ní pohledávky v rámci likvidace dle obchodního zákoníku: 

Uplatn�ní pohledávky v rámci likvidace je postup, kdy dochází k vypo�ádání jm�ní 

právnické osoby, která byla zrušena. Likvidaci provádí likvidátor jmenovaný 

statutárním orgánem nebo ustanovený soudem. Likvidací dochází k vyrovnání závazk�

a uspokojení v��itel�. Pokud vzhledem ke stavu aktiv a pasiv nelze vypo�ádání provést, 

podá likvidátor insolven�ní návrh. Likvidace je postup, kdy zrušená spole�nost dosp�je 

k zániku. (23, str. 349-352) 

V��itel se o zrušení spole�nosti a její likvidaci m�že dozv�d�t z Obchodního rejst�íku, 

z tisku a p�ímým oznámením likvidátora. V��itel má povinnost svou pohledávku 

p�ihlásit do lh�ty stanovené likvidátorem. Tato lh�ta však nesmí být kratší než 3 m�síce. 

(23, str. 349-352) 
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Vymáhání pohledávek v insolven�ním �ízení dle insolventního zákona: 

Insolven�ním �ízení se rozumí �ízení, které �eší úpadek dlužníka anebo jeho hrozící 

úpadek a zp�sob �ešení. Jedná se o uspo�ádání majetkových vztah� vedoucímu k  

uspokojení v��itel�. (23, str. 359-379) 

Insolven�ní soud ustanoví insolven�ního správce, který provádí soupis majetkové 

podstaty dlužníka a poté je spravuje. V��itel si musí podat p�ihlášku pohledávky 

k insolven�nímu soudu a to do stanovené lh�ty. V��itel m�že p�ihlásit své pohledávky 

po celou dobu od zahájení insolventního �ízení do uplynutí doby, která se stanoví 

vyhlášením rozhodnutí insolventního soudu o úpadku. Lh�ta k p�ihlášení pohledávek 

nem�že být kratší než 30 dní a delší než 2 m�síce. (23, str. 359-379) „P�ihláška 

pohledávky musí krom� obecných náležitostí podání obsahovat d�vod vzniku a výši 

p�ihlašované pohledávky. D�vodem vzniku p�ihlašované pohledávky se rozumí uvedení 

skute�ností, na nichž se pohledávka zakládá.“ (27) 

Shrnutí uplatn�ní pohledávek  

Uplatn�ní pohledávek v rámci likvidace, v insolven�ním �ízení se �ídí zásadou �asové 

priority. Aby v��itel mohl o�ekávat, že bude jeho právo v rámci likvidace a 

insolven�ního �ízení pln�no, musí pohledávku p�ihlásit. P�ihlášením se zastavuje 

proml�ecí doba. K nep�ihlášeným pohledávkám, pozd� p�ihlášeným nebo formáln�

nesprávn� p�ihlášené pohledávky nemohou být pln�ny a v�bec se k nim nep�ihlíží. (27), 

(29)

2.6 Zánik pohledávky 

Zp�soby zániku pohledávek dle obchodního zákoníku jsou nap�íklad spln�ní dluhu, dále 

dohoda v��itele a dlužníka, prominutí dluhu, také nemožnost pln�ní dluhu, výpov��

smluvního vztahu, odstoupení od smlouvy, dohoda o narovnání, zapo�tení pohledávky. 

Zánik pohledávky je završením vztahu mezi v��itelem a dlužníkem. (23, str. 100) 

Podle obchodního zákoníku existuje n�kolik zp�sob� zániku pohledávky:  

2.6.1 Spln�ní dluhu 

Spln�ní dluhu je nej�ast�jším a optimálním zp�sobem zániku pohledávky. Dlužník 

poskytne v��iteli sjednané pln�ní a v��itel pln�ní p�ijme. (23, str. 101-103) 
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P�i spln�ní dluhu je v��itel na žádost povinen vydat písemné potvrzení o spln�ní dluhu. 

Pokud je možné splnit závazek více zp�soby, jedná se o tzv. alternativní závazek, 

dlužník má tedy právo na volbu zp�sobu pln�ní. Dlužník ale nem�že zp�tn� od této 

volby odstoupit. Na základ� dohody mezi v��itelem a dlužníkem m�že být spln�ní 

uskute�n�no i ve splátkách. S p�edm�tem pln�ní je t�eba splatit i jeho p�íslušenství. 

P�íslušenstvím jsou úroky, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a náklady spojené 

s pohledávkou. (23, str. 101-103) 

2.6.2 Dohoda v��itele a dlužníka 

Pojem dohoda je interpretován jako souhlasný projev všech ú�astník� dohody. Pokus o 

její uplatn�ní by m�l být up�ednostn�n p�ed konfliktním �ešením pohledávky.  

(23, str. 105-106) 

Novace: 

Novace nastává, když dochází k nahrazení dosavadního závazku novým a p�vodní 

závazek zaniká. Dohoda se m�že týkat jak celého závazku, tak i jeho �ásti. Jedním 

novým závazkem m�že být nahrazeno n�kolik dosavadních závazk�. Ru�ení a zástavní 

právo, jež zajiš
ovaly p�vodní závazek, zajiš
ují závazek nový. (23, str. 105-106) 

Dissoluce:

Dissoluce je dohoda v��itele s dlužníkem o zrušení závazku nebo jeho �ásti avšak nový 

závazek nevzniká. Závazek zaniká, jakmile návrh na jeho zrušení byl p�ijat druhou 

stranou. (23, str. 106) 

2.6.3 Prominutí dluhu a vzdání se práva 

Prominutí dluhu za p�íslušenství pohledávky lze uplatnit v souvislosti s pln�ním 

hodnoty p�vodní výše pohledávky, kdy v��itel podmíní prominutí p�íslušenství 

pohledávky zaplacením dluhu ve stanoveném termínu. Vzdání se práva v��itele v��i 

dlužníkovi se nap�íklad uplatní v p�ípad� náhrady za ušlý zisk a náklad� spojených se 

soudním �ízením. (8) 

„V��itel se m�že s dlužníkem dohodnout, že v��itel promíjí dlužníkovi dluh (týká 

u pen�žitého pln�ní) nebo se vzdává svého práva v��i dlužníkovi (týká se ostatních 
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pln�ní).“ (16, str. 106) Dohoda musí být vždy písemná. Jedná se o závazek jednostrann�

zavazující, a proto k zániku pohledávky dochází pouze u dlužníka. (23, str. 106-107) 

2.6.4 Nemožnost pln�ní 

V závazkových vztazích m�že dojít k situaci, kdy je nemožné pohledávku plnit. 

K takovému stavu dochází v p�ípad� zni�ení v�ci, které se pln�ní týká nebo pracovní 

zp�sobilost dlužníka není slu�itelná s výkonem p�edm�tu pln�ní. (23, str. 107-108) 

Zánik závazku je zp�soben nemožností pln�ní, která však nastala až po vzniku 

pohledávky. Za nemožnost pln�ní se nepovažuje takové pln�ní, které se m�že 

uskute�nit i za ztížených podmínek, s v�tšími náklady nebo až po sjednaném �ase. 

Nemožnost pln�ní se m�že týkat jak celého pln�ní, tak i jen jeho �ásti. Nemožnost 

pln�ní m�že být bu� objektivní, nebo subjektivní. Objektivní nemožnost je takové 

pln�ní, které je nemožné pro každého, závazek zaniká vždy. Subjektivní nemožnost 

pln�ní se týká pouze osoby zavázané. (23, str. 107-108)

2.6.5 Výpov��

V p�ípad� smlouvy o pronájmu nebytových prostor na dobu ur�itou m�že nájemce 

i pronajímatel p�i spln�ní zákonných podmínek dát písemnou formou výpov�� z nájmu 

p�ed uplynutím sjednané doby. (23, str. 108-109) 

Výpov�� je jednostranný právní úkon, proto k zániku závazkového vztahu není 

zapot�ebí souhlasu druhé smluvní strany. Právní vztah zaniká uplynutím výpov�dní 

doby. Výpov�� se netýká práv a povinností vzniklých za trvání smlouvy. Smlouvu lze 

vypov�d�t v t�ím�sí�ní lh�t� ke konci každého �tvrtletí. Smlouva však m�že obsahovat 

výpov�� dohodou smluvních stran, v tomto p�ípad� samoz�ejm� platí tato dohoda.  

(23, str. 108-109) 

2.6.6 Odstoupení od smlouvy 

Nej�ast�jším d�vodem pro odstoupení od smluv o dílo p�i provedení stavebních prací je 

prodlení zhotovitele �i opakování závad, které objednateli nedávají záruku v�asného 

dokon�ení díla. (23, str. 110-112) 

Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který má za následek zrušení 

smlouvy. Odstoupit od smlouvy lze jen z d�vod� stanovených ve smlouv� nebo 
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v zákon�. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno druhé stran�. Pro odstoupení od 

smlouvy není stanovena forma. Pokud však byla smlouva uzav�ena písemnou formou, 

musí být i odstoupení od smlouvy v písemné form�. (23, str. 110-112) 

2.6.7 Narovnání 

V p�ípad� odstoupení od smlouvy o dílo z d�vodu kvality neodpovídající smluvnímu 

ujednání dochází mezi objednatelem a zhotovitelem k rozdílnému názoru na rozsah 

povinnosti zaplatit zhotoviteli �ástku p�ipadající na již vykonané práce. Ob� smluvní 

strany se pot�ebují dohodnout na dalším postupu. (19) 

Narovnání je dohoda, která upravuje práva sporná nebo pochybná mezi smluvními 

stranami. Dohodou o narovnání se ruší p�vodní závazek a je nahrazen novým a to 

v takovém rozsahu, který vyplývá z narovnání. Dohoda se nevztahuje na práva, na která 

nemohli ú�astníci v dob� sepsání pomýšlet. (23, str. 113-114) 

2.6.8 Splynutí 

Ke splynutí osoby v��itele i dlužníka dochází v souvislosti nap�íklad d�d�ním. Zánik 

závazku nastane z d�vodu splynutí osoby v��itele a dlužníka. Ke splynutí dochází 

nej�ast�ji p�i postoupení pohledávek, ale m�že být i výsledkem �innosti inkasních 

kancelá�í. (23, str. 114) 

2.6.9 Zapo�tení 

Zapo�tení je jednostranný právní úkon, který lze použít v p�ípad�, že v��itel a dlužník 

mají vzájemn� se kryjící pohledávky, stejného druhu a jsou splatné a zp�sobilé 

k zapo�tení. Dohodou stran lze použít i pohledávky na náhradu škody zp�sobené na 

zdraví, pohledávky, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, pohledávky 

proml�ené, pohledávky, kterých se nelze domáhat soudní cestou, pohledávky z vklad�. 

Dohoda stran o zapo�tení pohledávky m�že mít formu písemnou i ústní.  

(13, str. 115-118) 

2.6.10 Neuplatn�ní práva 

Prekluze znamená zaniknutí práva. Soud nem�že po uplynutí prekluzivní lh�ty 

(propadné lh�ty) v��iteli právo p�iznat. (23, str. 118-119) 
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„Prekluze p�edstavuje jeden z právních následk� marného uplynutí doby. Prekluze je 

zp�sobem zániku práva v d�sledku jeho neuplatn�ní v zákonem stanovené lh�t�. 

K prekluzi práva musí soud p�ihlížet z ú�ední povinnosti, a to i v p�ípad�, když nebyla 

ú�astníkem právního vztahu namítnuta.“ (23, str. 94) 

„Pojem prekluze znamená zánik pohledávky v d�sledku neuplatn�ní práva. Podání 

žaloby u soudu je t�eba uplatnit v zákonem stanovené dob�. Je-li žaloba podána pozd�ji, 

musí ji soud zamítnout, protože právo, k jehož ochran� byla podána, už v tu chvíli 

neexistuje. Pokud by dlužník prekludovaný dluh p�ece jen zaplatil, byl by tento fakt 

posuzován jako pln�ní bez právního d�vodu a jednalo by se ze strany v��itele 

o bezd�vodné obohacení.“ (8) 

Shrnutí zániku pohledávky 

„Zánik pohledávky je ukon�ení vztahu mezi v��itelem a dlužníkem. Optimálním 

zp�sobem zániku závazku je jeho spln�ní.“ (23, str. 100) Nikoli ve všech p�ípadech je 

závazkový vztah ukon�en spln�ním závazk�. Zákon definuje jiné možné zp�soby 

zániku dluhu, který má vazbu na zm�nu p�edm�tu pln�ní, dohodu smluvních stran 

a zákonné termíny. Lh�ty jsou v právu velmi d�ležité a jejich plynutí je pot�eba v�novat 

p�i ochran� svých práv a oprávn�ných zájm� pozornost. (23, str. 101-104) 

2.7 Ú�etní aspekty pohledávek 

Pohledávka po splatnosti ztrácí na hodnot�, pravd�podobnost jejího zaplacení se 

s prodlužující se lh�tou po splatnosti pohledávky snižuje. Podle zásady v�rného 

zobrazení kombinované se zásadou opatrnosti je nezbytné na snížení hodnoty 

pohledávky reagovat v ú�etnictví. (30) 

2.7.1 Pohledávky v ú�etních p�edpisech 

„Vyhláška �. 500/2002 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �. 563/1991 

Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pro ú�etní jednotky, které jsou 

podnikateli ú�tujícími v soustav� podvojného ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

se pohledávky d�lí na dlouhodobé (§ 10) a krátkodobé (§ 11) a poskytuje jejich základní 

obsahové vymezení v návaznosti na rozvahu.“ (9, str. 21) 
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2.7.2 Ú�etní pohled na pohledávky po splatnosti 

P�i oce�ování majetku a závazk� dle §  25 odst. 3 zákona o ú�etnictví by m�li ú�etní 

jednotky brát v úvahu veškerá rizika a ztráty související s majetkem a závazky, které 

jim jsou známy v okamžik sestavení ú�etní záv�rky. To se vztahuje i na opravné 

položky, kterými se dle § 26 odst. 3 zákona o ú�etnictví vyjad�uje do�asné snížení 

hodnoty majetku. Podle § 7 odst. 1 zákona o ú�etnictví mají opravné položky 

vyjad�ovat reálnou hodnotu aktiv a podávat v�rný a poctivý obraz ú�etnictví.  

(9, str. 31-32) 

V § 55 vyhlášky �. 500/2002Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� je upraven postup tvorby 

a použití opravných položek. V p�ípad�, že inventarizace neprokáže opodstatn�nost 

výše opravné položky, zú�tuje se tvorba ú�etních opravných položek na vrub náklad� a 

opravná položka se sníží nebo zruší ve prosp�ch náklad�. Dle § 25 odstav. 1 písm. v) 

zákona o dani z p�íjm� jsou ú�etní opravné položky neda�ovým výdajem. (9, str. 31-32) 

Ú�etní p�edpisy umož�ují dva zp�soby �ešení pohledávek po splatnosti, které se 

používají v odlišných p�ípadech. Prvním p�ípadem je situace, kdy snížení hodnoty 

pohledávky je do�asného charakteru, existuje ur�itá pravd�podobnosti úhrady celé 

jmenovité hodnoty pohledávky. Tento stav je spojen s proml�ecí dobou, kdy do jejího 

uplynutí je pohledávka soudn� vymahatelná. Nástrojem k do�asnému snížení hodnoty 

pohledávky je tvorba opravné položky. Když dojde k zániku pohledávky odpisem, 

zaplacením, zápo�tem, opravná položka se zruší. Druhý p�ípad je stav, kdy snížení 

hodnoty pohledávky je trvalé, reálná šance na vymožení pohledávky již prakticky 

neexistuje, dlužník je nekontaktní, neznámého pobytu, pohledávky je nežalovatelná, již 

uplynula proml�ecí doba. V této situaci se uplatní stoprocentní odpis pohledávky.      

(17) 

Shrnutí ú�etních aspekt� pohledávek 

Výše ú�etních opravných položek k pohledávkám a odpisy pohledávek �ídí 

vnitrofiremními pravidly, která jsou zakotvena ve vnit�ní ú�etní sm�rnici. Výše opravné 

položky stoupá s p�ibývající dobou po splatnosti pohledávky. Ú�etní odpis pohledávky 

ú�etní jednotka uplatní na základ� spln�ní podmínek vnitropodnikové sm�rnice, 

p�ípadn� na základ� individuálního rozhodnutí pov��ené odpov�dné osoby ke každé 
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odpisované pohledávce tehdy, pokud náklady na vymáhání pohledávky p�evyšují 

p�edpokládaný výnos z vymožené �ástky. (19) 

2.8 Da�ové aspekty pohledávky 

U podnikatel�, kte�í jsou ú�etní jednotkou, se výnos dle zákona o dani z p�íjmu váže ke 

dni, v n�mž byla dodávka spln�na nebo poskytnuta služba, a nikoliv ke dni zaplacení 

pohledávky. Legislativa se snaží zmírnit nep�íznivé dopady pro podnikatele p�i 

zda�ování nep�ijatých úhrad. Zákon o daních z p�íjm� umož�uje poplatník�m 

jednorázový odpis pohledávek ve lh�t� splatnosti do da�ových náklad�. Postup pro 

vytvá�ení opravné položky k neproml�eným pohledávkám po splatnosti a 

k pohledávkám za dlužníky v insolven�ním �ízení, na vrub da�ov� uznatelných náklad�

je upraven v zákon� o rezervách. Pravidla pro uplatn�ní uznatelných náklad�

souvisejících se vkladem pohledávek nebo s postoupením pohledávky jsou stanovena 

v zákon� o dani z p�íjm�.  Jen právn� zvýhodn�né pohledávky lze da�ov� zvýhodnit. 

Aby bylo možné pohledávku da�ov� odepsat, musí spl�ovat náležité podmínky. 

Pohledávka musí být p�i svém vzniku zaú�tována do výnos�, vzniklý výnos nesmí být 

od dan� osvobozen a je možné k této pohledávce tvo�it zákonné opravné položky dle 

§2, 3, 8 až 8c ZoR. (9, str. 25-26), (33) 

2.8.1 Zákonné opravné položky k pohledávkám dle zákona o daních z p�íjm�

a zákona o rezervách 

Podle § 24 odst. 2. Písm. i) zákona o dani z p�íjmu jsou výdajem na dosažení, zajišt�ní a 

udržení p�íjm� pouze ty opravné položky, jejichž výši a zp�sob vymáhání je stanoven 

v zákonu o rezervách. Tvorba zákonných opravných položek není povinná, ale 

umož�uje poplatníkovi snížit základ dan�. (9, str. 27-29) 

2.8.2 Proml�ené pohledávky 

K proml�eným pohledávkám není možné tvo�it zákonné opravné položky. Pokud 

proml�ené nejsou a od jejich splatnosti uplynula lh�ta minimáln� šest m�síc�, 

posuzujeme tyto pohledávky podle rozvahové hodnoty k datu vzniku a následn� podle 

lh�ty, která uplynula od splatnosti pohledávky. (9, str. 61), (33) 
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2.8.3 Neproml�ené pohledávky po splatnosti 

„Zákon o rezervách umož�uje k zákonem vymezeným pohledávkám vytvo�it da�ov�

uznatelné opravné položky až do výše 100 % jejich neuhrazené hodnoty, aniž by musely 

být soudn� vymáhány. To p�isp�lo k odstran�ní administrativní náro�nosti, a tím 

k úspo�e náklad� poplatník�.“ (9, str. 54) 

Tyto pohledávky za ú�elem tvorby zákonné opravné položky d�líme na podle 

rozvahové hodnoty k datu jejich vzniku na: 

• Pohledávky do 30 000 K� v��i jednomu dlužníkovi, kterým tvo�íme zákonné 

opravné položky, pokud od splatnosti pohledávky uplynulo více než 12 m�síc�

podle § 8c ZoR. 

• Pohledávky nad 200 000 K�, které lze opravnými položkami optimalizovat jen 

v p�ípad�, pokud v��itel zahájil ohledn� doty�né pohledávky s dlužníkem 

rozhod�í, správní �i soudní �ízení, �ádn� se �ízení ú�astní a �ádn� a v�as �iní 

úkony pot�ebné k uplatn�ní jeho práva dle § 8a odst. 2 ZoR.  

• Pohledávky nad 30 000 K� do 200 000 K� v�etn� dle § 8a odst. 1 ZoR, které lze 

optimalizovat v závislosti na zahájení �i nezahájení vymáhání pohledávky a to: 

- pokud �ízení bylo zahájeno, je možné postupn� �i najednou dosáhnout až 

100 % tvorby zákonné opravné položky podle § 8a odst. 2 ZoR, 

- pokud �ízení nebylo zahájeno, je možné tvo�it pouze maximáln� 20 % 

zákonnou opravnou položku podle § 8a odst. 1 ZoR.  

(9, str. 55-61) 

Opravnou položku lze tvo�it i v pr�b�hu zda�ovacího období. O pohledávce, k níž byla 

vytvo�ená opravná položka je poplatník povinen vést samostatnou evidenci.       

(9, str. 55-61) 

2.9 Zásadní odlišnosti da�ových a ú�etních opravných položek 

k pohledávkám 

Ú�etní opravné položky k pohledávkám jsou nástrojem pro v�rné a poctivé zobrazení 

ú�etnictví. Vyjad�ují co nejobjektivn�jší hodnotu pohledávky a pozici dlužníka v��i 

v��iteli. Ú�etní opravné položky jsou nástrojem uplat�ování opatrnosti. (9, str. 32) 
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Tvorba da�ových opravných položek je právem ú�etní jednotky, nikoliv povinností. 

Smyslem tvorby da�ových opravných položek je vytvo�ení systému, založeném na  

jednozna�ných a kontrolovaných pravidlech, na jejichž základ� mohou poplatníci 

uplat�ovat da�ov� ú�inné náklady. U vymáhaných pohledávek je nutné sledovat 

zahájení soudního, rozhod�ího �i správního �ízení. (9, str. 32) 

2.10 Ekonomické ukazatele aktivity a rentability 

2.10.1 Doba obratu pohledávek 

Pro dobré �ízení spole�nosti je d�ležité sledovat i dobu obratu pohledávek. Tento 

ukazatel vyjad�uje dobu od okamžiku vzniku pohledávky, po kterou musí spole�nost 

�ekat, než obdrží platby od svých dlužník�. Za optimální hodnoty se považuje doba 

splatnosti pohledávek menší než 30 dní. Doba obratu pohledávek by nem�la být v�tší 

než 90 dní. (2) 

DOBA OBRATU POHLEDÁVEK �
�������	
����

�����
  (2) 

2.10.2 Doba obratu závazk�

„Doba obratu závazk� ur�uje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem zásob �i 

služby a jejich úhradou.“ (2) Doba obratu závazk� poskytuje údaj, jak jsou splaceny 

závazky spole�nosti. V��itel zjistí výpo�tem údaj, zda spole�nost dodržuje úhradu 

závazk� ve splatnosti. Doba obratu závazk� nem�la být delší než doba obratu 

pohledávek. (2) 

DOBA OBRATU ZÁVAZK� �
��	��
����

�����
  (2) 

2.10.3 Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel vyjad�uje procentní podílu zisku na 1 K� tržeb. (2) 

ROS �
	������
������������

�����
  (2) 
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Shrnutí teoretické �ásti 

V teoretické �ásti bakalá�ské práce zpracovala vznik pohledávek, �len�ní pohledávek, 

p�íslušenství pohledávek. Zabývala jsem se zp�soby zajišt�ní pohledávek, možností 

proml�ení pohledávky a prekluzí pohledávky. Uvedla jsem problematiku vymáhání 

pohledávek soudní i mimosoudní cestou, �ešení pohledávek mediací, uplatn�ní 

pohledávek v rámci likvidace a v insolven�ním �ízení. V této �ásti bakalá�ské práce 

jsem vypracovala shrnutí zp�sob� zániku pohledávek. Uvedla ú�etní a da�ové aspekty 

pohledávek, jejich vliv na rozvahu a výkazy zisku a ztrát spole�nosti, vliv na da�

z p�íjmu. V záv�ru teoretické �ásti jsem se zabývala ekonomickými ukazateli 

související s pohledávkami a jejich vymáháním.  
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3 Analýza sou�asného stavu 

V analytické �ásti se bude nejprve v�novat charakteristice spole�nosti XYZ a.s.. Budou 

zde uvedeny základní údaje o spole�nosti, její historie, p�edm�t podnikání a organiza�ní 

struktura. Na základ� údaj� získaných ze spole�nosti zpracuji skladbu pohledávek 

v letech  2010 - 2012. Ve spole�nosti XYZ, a.s. vyhodnotím výši závazk� a pohledávek. 

Výpo�tem ekonomických ukazatel� likvidity posoudím vliv doby splatnosti pohledávek 

a závazk� na platební schopnost spole�nosti. Výpo�tem rentability tržeb zjistím 

procentuální podíl zisku na 1 K� tržeb, na základ� výpo�tu zhodnotím, zda spole�nost 

m�že uplatnit využití slev za d�ív�jší platbu pohledávek ve splatnosti. Za rok 2012 budu 

analyzovat pohledávky dle doby splatnosti, splatné pohledávky dle doby po splatnosti a 

ur�ím pom�r jednotlivých skupin na celkovém objemu pohledávek. Dle podklad� ze 

spole�nosti ov��ím, jak spole�nost vytvá�í ú�etní a zákonné opravné položky k 

pohledávkám. V analytické �ásti bude zpracován proces systému �ízení pohledávek ve 

spole�nosti XYZ, a.s.. Také budu zkoumat, jak spole�nost zajiš
uje své pohledávky. 

Dle dostupných informací zpracuji využití vymáhání pohledávek soudní a mimosoudní 

cestou. 

3.1 Charakteristika spole�nosti 

Spole�nost XYZ, a.s. byla založena roku 1990 podnikateli z oblasti stavebnictví. 

Strategie rozvoje spole�nosti byla od po�átku postavena tak, aby byli rozhodující 

akcioná�i zárove� zainteresováni ve spole�nosti jak osobn� tak pracovn�. Od za�átku 

fungování spole�nosti je stanoveno, že podstatná �ást zisku bude investována do dalšího 

rozvoje. (25) 

Spole�nost XYZ a.s. je významnou moravskou stavební dodavatelskou spole�ností. 

Zam�stnanci spole�nosti najdeme na stavbách a rekonstrukcích ob�anských, 

pr�myslových i inženýrských pro státní a soukromé, tuzemské i mezinárodní investory. 

Jedná se o stavby, jak obytných komplex� a rodinných dom�, p�es pr�myslové objekty, 

hypermarkety a zdravotnická za�ízení, až po rekonstrukce hotel� a historických objekt�.  



37 

Spole�nost XYZ a.s. za více jak 20 let svého p�sobení na stavebním trhu, postavila více 

než 220 staveb v generální dodávce a to na území celé �eské republiky i v zahrani�í. 

(25) 

3.1.1 Základní údaje o spole�nosti  

Obchodní firma     XYZ a.s. 

Právní forma podnikání    Akciová spole�nost 

Datum zápisu      6. �ervna 1990 

Akcie 335 ks akcie na jméno, ve jmenovité  

hodnot�   140 000 K�

4400 ks akcie na jméno, ve 

jmenovité hodnot� 1000 K�

Druh akcie   listinná 

Základní kapitál   51 300 000K�  

(16) 

3.1.2 P�edm�t podnikání 

Hlavním p�edm�tem podnikání spole�nosti je projektová �innost ve výstavb�

a provád�ní staveb a jejich zm�n a odstra�ování. (16) 

3.1.3 Organiza�ní struktura 

Obr. 1: Organiza�ní struktura (Zdroj: Upraveno dle Interních podklad� spole�nosti XYZ, a.s.) 
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Nejvyšším orgánem spole�nosti je valná hromada. Dalšími orgány jsou p�edstavenstvo 

a dozor�í rada. P�edstavenstvo se skládá z 5 �len� a dozor�í rada má 3 �leny. Prokura se 

skládá ze dvou �len�. (13) 

Jménem spole�nosti jedná za p�edstavenstvo p�edseda p�edstavenstva nebo �len 

p�edstavenstva. (13) 

Podepisování za spole�nost se d�je tak, že k vytišt�nému, otišt�nému nebo napsanému 

jménu spole�nosti p�ipojí sv�j podpis p�edseda p�edstavenstva nebo místop�edseda 

p�edstavenstva nebo �len p�edstavenstva. (13) 

Každý úsek má svého �editele. Jedná se o správní, ekonomický, obchodní a realiza�ní 

úsek. Pod každým úsekem jsou další st�ediska. Do správního spadá nap�. personální 

odd�lení a mzdová ú�tárna. Ekonomický úsek zahrnuje finance a ú�etnictví. Obchodní 

úsek se zabývá p�edevším tuzemským a zahrani�ním obchodem. Realizace zahrnuje 

provedení zakázky od zadání projektu až po finální p�edání. �ízením pohledávek ve 

spole�nosti se zabývají zam�stnanci ekonomického úseku ve spolupráci s obchodním 

úsekem. (13) 

Spole�nost má dv� organiza�ní složky. Ú�etnictví organiza�ní složky v Bratislav� je 

vedeno externí spole�ností v Dubnici nad Váhom. Ú�etnictví organiza�ní složky 

v Rusku je vedeno zam�stnanci organiza�ní složky. (13) 

Významnou úlohou v �innosti spole�nosti a jejím úsp�šným p�sobením na stavebním 

trhu hraje personální politika. Základem jsou vždy zam�stnanci – lidé vzd�laní, 

flexibilní, náro�ní na sebe i ostatní, ob�taví, se slušným a vst�ícným jednáním, schopni 

pracovat v týmech. Proto je organizace spole�nosti založena na otev�eném a pružném 

systému úsekového uspo�ádání, kde se klade d�raz na sou�innost, spolupráci, 

informovanost. (13) 

3.2 Klasifikace pohledávek po splatnosti v letech 2010 - 2012 

. Stav pohledávek v aktivech spole�nosti je ovliv�ována jejich délkou splatnosti 

a platební kázní dlužník�. Vývoj stavu pohledávek budu posuzovat dle poskytnutých 

výkaz� za období 2010, 2011, 2012. T�íleté období jsem si zvolila pro vytvo�ení 

p�ehledu vývoje pohledávek ve spole�nosti (13) 
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Pohledávky po splatnosti jsou v sou�asné dob� velkým problémem, proto se spole�nost 

XYZ a.s. snaží vzniku pohledávek p�edcházet. P�ed uzav�ením smlouvy s potenciálním 

obchodním partnerem si zjiš
uje jeho bonitu, nap�. zjišt�ním, zda se objednatel 

nenachází v databázi dlužník�, nebo naopak, zda je v databázi solventních objednatel�. 

(13) 

Ve spole�nosti XYZ a.s. jsou pohledávky �len�ny z mnoha hledisek. Základním 

kritériem je �len�ní na pohledávky b�žné a po splatnosti. Dále jsou �len�ny podrobn�ji 

podle doby splatnosti a to na dobu splatnosti pohledávek do 30 dn�, 30 dn� až 90 dn�, 

90 až 180 dn�. Dále jsou rozlišeny pohledávky dle zem�, kde vznikly. Dle tohoto 

kritéria zaznamenává spole�nost dlužníky v �eské republice, Rusku a na Slovensku. 

V této �ásti zpracuji analýzu dlužník�, stav pohledávek z obchodních vztah�, budu se 

zabývat splatností pohledávek a pohledávkami po splatnosti. Získané informace 

zhodnotím v záv�re�né �ásti práce zpracováním vlastních návrh� �ešení. (13) 

3.2.1 Analýza objednatel�

Hlavními objednateli spole�nosti XYZ, a.s. jsou státní a ve�ejné instituce v �R, kdy se 

jedná o státní a municipální zákazníky v oblastech zdravotnictví, vzd�lávání, kultury 

a sportu. Státní zakázky v roce 2012 �inily 43 % z celkového objemu tržeb. Pro 

tuzemské soukromé investory spole�nost realizovala hotely, st�edn� velké pr�myslové 

a obchodní parky, administrativní budovy a bytové a rodinné domy. Privátní sektor 

zákazník� tvo�í 47 % z celkového objemu tržeb. Významné zahrani�ní nadnárodní 

spole�nosti se spole�ností obchodují až v roce 2012, kdy zakázky pro tento rezort 

investor� jsou realizovány v Rusku a tvo�í 10 % z celkového objemu tržeb. Spole�nost 

má ve své databázi 235 zákazník�, pro které realizovala v letech 2010 – 2012 zakázku. 

Z tohoto po�tu je 79 zákazník� aktivních v roce 2012. Spole�nost má malé množství 

zákazník�, kte�í zadávají zakázky opakovan�. (13) 

Dalším z významných ukazatel� d�ležitosti objednatele m�že být objem tržeb, které 

plynou ze zakázky. Následující tabulka prezentuje, jak se skupiny objednatel� rozd�lené 

podle velikosti ro�ního obratu podílejí na celkových tržbách spole�nosti. (13) 
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Skupiny objednatelé dle obratu tržeb

Obrat v K�
Objem tržeb 

v K�
% 

tržeb
Po�et  

zákazník� % zákazník�
>300 000 000 703 624 240 29 2 2 

100 000 000 - 300 000 000 889 928 125 37 6 8 

10 000 000 - 100 000 000 438 188 506 18 11 14 

< 10 000 000 397 060 129 16 60 76 

� 2 428 801 000 100 79 100 
Tab. 1 : Skupiny odb�ratel� dle obratu v roce 2012 (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních podklad� spole�nosti XYZ, a.s.) 

Hodnoty v tabulce vypovídají o tom, že malé množství objednatel� se podílí na 

v�tšinovém podílu objemu tržeb. V roce 2012 realizovala spole�nost 84 % tržeb 

prost�ednictvím 24 % svých zákazník�. To znamená, že kdyby spole�nost v krajním 

p�ípad� p�išla o 76 % svých objednatel� a z�stalo by 24 % objednatel� s nejv�tším 

obratem, objem celkových tržeb by za stejných podmínek poklesnul o 16 %. Tato 

skute�nost je d�ležitá v systému p�ístupu k objednateli. (13) 

Ve spole�nosti se vyskytují ojedin�le objednatelé, kte�í jsou sou�asn� i jejich 

zhotoviteli. V p�ípad� vzniku problematické pohledávky lze využít nástroje zapo�tení 

závazk� a pohledávek. K této situaci nej�ast�ji dochází p�i vy�íslení sankcí za 

nedodržení smluvních podmínek, nebo zapo�tením náklad� spojených s odstran�ním 

vad a nedod�lk� díla objednatelem. Taková situace se ve spole�nosti vyskytla 12krát, 

toto �íslo je nevýznamné, proto se nástrojem zapo�tení dále nebudu zabývat. (19) 

3.2.2 Pohledávky z obchodních vztah�

Pohledávky z obchodních vtah� tvo�í podstatnou �ást aktiv spole�nosti. Porovnáním  

stavu pohledávek v letech 2010 – 2012 s celkovým po�tem aktiv jsem dosp�la 

k následujícím hodnotám: ke dni 31. 12. 2010 dosahoval podíl pohledávek 

z obchodních vztah� 47 % z úhrnu aktiv, ke dni 31. 12. 2011 podíl pohledávek 

z obchodních vztah� �inil 46 % úhrnu aktiv a ke dni 31. 12. 2012 tento podíl dosáhl 52 

% úhrnu aktiv. Z hodnot je z�ejmé, že je výše pohledávek ve spole�nosti konstantní a 

významná a spole�nost by se jimi m�la zabývat.  Za p�edpokladu, že by se vedení 

spole�nosti poda�ilo snížit hodnotu pohledávek, znamenalo by to zvýšení rentability 

kapitálu. Pokud bude zachována výše zdroj� financování, pokles stavu pohledávek bude 
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znamenat zvýšení stavu finan�ních prost�edk�, které je možné využít k nové investici 

nebo ke snížení zadluženosti spole�nosti splacením bankovních úv�r�. (13), (19) 

�len�ní pohledávky v letech 2010 – 2012 na krátkodobé a dlouhodobé 

Graf 1: �len�ná pohledávek v letech 2010- 2012 na krátkodobé a dlouhodobé (Zdroj: Vlastní vypracování dle interních 

podklad� XYZ, a.s.) 

Hodnota pohledávek za jednotlivé roky vyjad�uje výši nesplacených krátkodobých 

a dlouhodobých pohledávek v jednotlivých letech. Graf znázor�uje, že krátkodobé 

pohledávky se v jednotlivých letech zm�nily maximáln� o 13 %, zatím co dlouhodobé 

pohledávky vzrostly až o 91 %. V odv�tí stavebnictví dlouhodobé pohledávky jsou 

tvo�eny tzn. pozastávkami, kdy zákazník si ponechá �ást ceny o dílo, sloužící k nároku 

objednatele za vady, které se vyskytnou v záru�ní dob�. V p�ípad�, že se vyskytne 

závada a zhotovitel ji sám neodstraní, má objednatel možnost odstranit ji 

prost�ednictvím t�etí osoby a náklady s tím spojené lze zapo�íst proti pozastávce. 

Pozastávka ve stavebnictví má obvykle výši 10 %, její splatnost je totožná s dobou 

trvání záruky typickou pro obor stavebnictví, tzn. obvykle 5 let. Nár�st dlouhodobých 

pohledávek má souvislost s pozastávkami z ukon�ených zakázek v letech 2011 a 2012. 

(13) 
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Objem pohledávek dle délky doby splatnosti  

Pohledávky dle doby po splatnosti v roce 2012  
  v tis. K� % 

Pohledávky  1 073 209 100 

Do splatnosti 804 907 75 

Do 30 dn� po splatnosti 211 959 19 

od 31 do 90 dn� po splatnosti 29 513 3 

od 91 dn� do 180 dn� po splatnosti 21 464 2 

nad 180 dn� po splatnosti 5 366 1 

Tab. 2: Pohledávky dle doby po splatnosti v roce 2012 (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních podklad� XYZ, a.s.) 

Zp�sob fakturace je specifikována ve smlouv� o dílo. Fakturace ve spole�nosti probíhá 

bu� m�sí�n� nebo po finálním p�edání díla na základ� oboustrann� odsouhlaseného 

soupisu provedených prací s obvyklou dobou splatností 60 dn�. Pozastávky ve výši 10 

% z ceny díla mají splatnost 60 m�síc�. (19) 

�len�ní pohledávek po splatnosti v roce 2012 

Graf 2: �len�ní pohledávek po splatnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních podklad� XYZ, a.s.) 

Na grafu jsou zobrazeny pohledávky v závislosti na délce splatnosti k 31.12.2012. 

Pohledávky s dobou splatnosti do 30 dn� tvo�í nejvyšší �ást celkových pohledávek po 

splatnosti a to p�ibližn� 79%. Pohledávky s dobou splatnosti od 30 do 90 dn� tvo�í 11% 
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z celkových pohledávek po splatnosti, výše pohledávek po splatnosti 90 až 180 dn� je 

obdobná a to ve výši 8 %. Pohledávky nad 180 dn� po splatnosti tvo�í nepatrnou �ást 

celkových pohledávek po splatnosti a to 2 %. P�evážná �ást dlužník�, tzn. s dluhy 

splatnými do 30 dn�, nezaplatila z d�vodu �ešení momentálního stavu nedostatku 

finan�ních prost�edk�, nap�íklad z d�vodu druhotné platební neschopnosti a p�i 

kontaktu s v��itelem projevují v�li zaplatit. Tyto pohledávky nep�edstavují vysoké 

riziko nesplacení a spolu s pohledávkami splatnými od 31 do 90 dn� p�edstavují zát�ž 

provozního kapitálu. Pohledávky s dobou splatnosti od 30 do 180 dn� a nad 180 dn�

jsou problematické, je t�eba jim v�novat zvýšenou pozornost. P�i sledování problémové 

pohledávky je významné ur�ení míry pravd�podobnosti, že bude uhrazena. Toto zjišt�ní 

m�že být využito p�i sestavování ú�etních opravných položek k pohledávkám. (13) 

�len�ní pohledávek podle zem� vzniku 

Graf 3: �len�ní pohledávek podle zem� vzniku (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních podklad� XYZ, a.s.) 

Spole�nost nejvíce realizuje zakázky pro tuzemské investory, z tohoto d�vodu p�evažují 

pohledávky z �eské republiky. Pohledávky po splatnosti za dlužníky z �eské republiky 

�iní pr�m�rn� 82 % z celkových pohledávek v každém sledovaném roce. Pohledávky za 

dlužníky ze Slovenska �iní v pr�m�ru okolo 14 % z celkového objemu pohledávek. 

Pohledávky za odb�ratele z Ruska jsou v roce 2010 nulové, z d�vodu, že v daném roce 

nebyla realizována v Rusku žádná zakázka. A v dalších letech nep�ekro�ily 10 % 

z celkového objemu pohledávek.  Zahrani�ní pohledávky mají pro spole�nost vyšší 
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míru rizika. Tyto pohledávky jsou zajišt�né pro p�ípad platební neschopnosti nebo 

platební nev�le pojišt�ním. (13), (19) 

Srovnání stavu pohledávek a závazk� v letech 2010 – 1012 

Graf 4: Srovnání pohledávek a závazk� v letech 2010 – 2012 (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních podklad� XYZ, a.s.) 

Z grafu je patrné, že objem pohledávek a závazk� v letech 2010 a 2012 je p�ibližn�

stejný. V roce 2011 byl rozdíl pohledávek a závazk� vyšší. Závazky byli v tomto roce 

v�tší o 185 608 tis. K�. Ve v�tšin� let jsou pohledávky a závazky p�ibližn� ve stejné 

výši. (13) 

3.2.3  Doba obratu pohledávek 

Pro dobré �ízení spole�nosti je d�ležité sledovat i dobu obratu pohledávek. Tento 

ukazatel vyjad�uje dobu od okamžiku prodeje, po kterou musí spole�nost �ekat, než 

obdrží platby od svých dlužník�. Za optimální hodnoty se považuje doba splatnosti 

pohledávek menší než 30 dní. Doba obratu pohledávek by nem�la být v�tší než 90 dní. 

(2) 
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Doba obratu pohledávek ve spole�nosti XYZ a.s. je 144 dní.  
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Je–li doba p�em�ny pohledávek delší než b�žná doba splatnosti, odb�ratelé neplatí své 

závazky spole�nosti v�as. Delší doba splatnosti znamená vyšší pot�ebu úv�r�, tedy vyšší 

náklady. Vzhledem k faktu, že pr�m�rná doba splatnosti pohledávek je delší než b�žná 

doba splatnosti faktur, obchodní partne�i spole�nosti nedodržují obchodní úv�rovou 

politiku a platební morálka dlužník� spole�nosti XYZ a.s. není dobrá. 

3.2.4 Doba obratu závazk�

Tento ukazatel ur�uje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem zásob �i služby 

a jejich úhradou. Doba obratu závazk� poskytuje údaj, jak jsou splaceny závazky 

spole�nosti. To m�že být užite�né pro v��itele, kdy výpo�tem zjistí údaj, jak spole�nost 

dodržuje svoji obchodní úv�rovou politiku. Je pot�eba zabezpe�it, aby v dob� splatnosti 

byl podnik platebn� schopný. Pro zachování rovnováhy ve spole�nosti by doba obratu 

závazk� nem�la být delší než doba obratu pohledávek. (2) 

DOBA OBRATU ZÁVAZK� �
��	��
����

�����
  �

!"���������

�� �!�!������
� = 124 dní (2) 

Tato doba obratu závazk� by m�la být delší než je doba obratu pohledávek, aby nebyla 

narušena finan�ní rovnováha ve spole�nosti. Toto  v p�ípad� spole�nosti XYZ a.s. není 

dodrženo. Hodnoty se pohybují od 124 dní výše. Pokud doba obratu pohledávek  je 

vyšší než doba obratu závazk�, spole�nost poskytuje svým objednatel� zdarma úv�r, 

naproti tomu pro zajišt�ní úhrady závazk� ve splatnosti musí si zajistit u banky provozní 

financování, které je úro�eno pr�m�ru sazbou 5 %. (19) 

3.2.5 Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel vyjad�uje procentní podíl zisku na 1 K� tržeb. Do �itatele jsem použila 

provozní výsledek hospoda�ení, do jmenovatele jsem zahrnula tržby, které tvo�í 

provozní výsledek hospoda�ení. 

ROS �
	������
������������

�����
�

"��"�����

�� �!�!������
� = 0,02 = 2 % (2) 

Ve spole�nosti XYZ, a.s. p�ipadají 2 % zisku na 1 K� tržeb. Vypo�ítaná hodnota 

odpovídá pr�m�rné marži v oboru stavebnictví. (19) 
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3.2.6 Systém �ízení pohledávek 

Proces spojený s �ízením pohledávek má dv� fáze. Nejd�íve je fáze p�ed uzav�ení 

smlouvy o dílo. Obchodní odd�lení p�ijme od objednatele cenovou poptávku, ve které je 

specifikován p�edm�t budoucí smlouvy o dílo, technické parametry díla, požadavek na 

termín zahájení a dokon�ení. Na základ� této poptávky zam�stnanci obchodního 

odd�lení vypracují obchodní nabídku, která zahrnuje cenu díla, zp�sob fakturace 

a platební podmínky. Sou�ástí obchodní nabídky jsou i dokumenty prokazující 

dostate�nou zp�sobilost k realizaci díla. (19) 

Pokud objednatel akceptuje obchodní nabídku, je tento dokument považován za návrh 

na uzav�ení smlouvy. Smlouva o dílo (SOD) je dokument, které spole�nost XYZ, a.s. 

v�nuje zvýšenou pozornost. S maximální p�esností vymezuje p�edm�t díla, dohodnutou 

cenu díla, termín provedení, dokon�ení a p�edání díla, zp�sob úhrady a platební 

podmínky, smluvní pokuty, p�edání a p�evzetí díla, povinnosti zhotovitele, povinnosti 

objednatele, záruky, vlastnické právo k dílu, zastoupení smluvních stran, podmínky 

odstoupení od smlouvy. Ve spole�nosti je sestavením návrhu smlouvy o dílo pov��eno 

obchodní odd�lení, které také odpovídá za jeho formální správnost. Smlouva obsahuje 

veškeré podrobnosti o realizaci, termínech, fakturaci i platbách. Stavební práce jsou 

hrazeny na základ� vystavených da�ových doklad� na díl�í da�ová pln�ní. Podkladem a 

nedílnou sou�ástí da�ových doklad� je soupis provedených prací odsouhlasený ob�ma 

zú�astn�nými stranami. Díl�í da�ová pln�ní dle SOD lze fakturovat až do výše 90 % 

celkové ceny díla. Obvyklá splatnost faktur je 60 dn� ode dne doru�ení da�ového 

dokladu objednateli. Po finálním dokon�ení díla spole�nost vystaví kone�nou fakturu, 

jejíž hodnota pln�ní je totožná s celkovou cenou díla se zohledn�ním díl�ích da�ových 

pln�ní. Objednatel je povinen zaplatit cenu díla ve splatnosti do výše 90 %, pozastávka 

obvykle 10 % je splatná po uplynutí záruky obvykle 5 let. (19) 

P�i sestavování platebních podmínek není využívána možnost urychlení inkasa 

prost�ednictvím slev za v�asnou platbu. (19) 

Druhá fáze procesu �ízení pohledávek po ud�lení obchodního úv�ru spo�ívá v kontrole 

sestavy pohledávek po splatnosti, které provádí ekonomické odd�lení ve spolupráci 

s obchodním odd�lením a s vedením spole�nosti. Spole�nost nastavila strukturu úkon�, 

které minimalizuje riziko prodlení platby. Cílem je pohledávky �ídit a ochránit 
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spole�nost p�ed vysokým podílem faktur, které jsou zaplaceny po splatnosti, 

a minimalizuje podíl nedobytných pohledávek. (19) 

Spole�nost vymáhá své pohledávky nejd�íve prost�ednictvím svých zam�stnanc�. T�i 

dny p�ed splatností faktury zam�stnanec obchodního odd�lení kontaktuje objednatele, 

zda fakturu obdržel a zda bude ze strany objednatele uhrazena ve splatnosti. Pokud 

objednatel neuhradí pohledávku v�as a doba prodlení je delší jak 3 dny, op�tovn�

kontaktuje dlužníka a ov��í zaplacení �i d�vod nezaplacení faktury. V p�ípad� prodlení 

s úhradou 2 týdny, zam�stnanci doru�í zákazníkovi písemnou upomínku �. 1, kdy se 

jedná o formální upomenutí s žádostí o urychlené uhrazení všech splatných faktur. Když 

doba prodlení je delší než 6 týdn�, je dlužníkovi doru�ena písemná upomínka �. 2, kdy 

je žádán o smír a formáln� žádán o navržení reálného splátkového kalendá�e. Všechny 

získané informace se evidují. (19) 

Zástupci obchodního odd�lení se osobn� kontaktují s jednotlivými zákazníky 

a domlouvají zp�sob zaplacení pohledávky po splatnosti. Pokud ani osobní kontakt není 

úsp�šný, p�istupuje se k dalším opat�ením. Dle informací od Ing. Jaroslava Klabeneše 

má písemný �i ústní kontakt zam�stnanc� ekonomického �i obchodního odd�lení s 

dlužníkem 65 % úsp�šnost. (19) 

Následuje omezení �i úplné zastavení dodávek prací. Toto opat�ení bývá velmi ú�inné 

a p�istupuje se k n�mu, pokud pohledávka je po splatnosti déle jak 8 týdn� a dlužník je 

laxní k p�edešlým úkon�m. P�esto zde musíme mít na z�eteli podmínky SOD, zda 

zastavení prací nebude mít vliv na spln�ní smluvních podmínek spole�nosti XYZ a.s. 

jako zhotovitele. (19) 

V p�ípad� neúsp�šného jednání o zaplacení dluhu p�edá se �ešení problému právnímu 

odd�lení, které podle charakteru dlužníka a pohledávky zvolí možnost podání žaloby 

pro nezaplacení, nebo se p�ípad p�edá agentu�e pro vymáhání pohledávky mimosoudní 

cestou. (19) 

Spole�nost XYZ, a.s. z d�vodu prevence zavedla systém hodnocení bonity zákazníka, 

kde je hodnocen podle p�ínosu odb�ratele pro spole�nost. Hlediskem pro vyhodnocení 

je objem tržeb, platební disciplína, stabilita. Další úrovní je získání informací 

o zákaznících dle zkušeností jiných obchodních partner�. P�i vyhodnocení bonity 
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objednatele osoba oprávn�ná rozhodnout stanoví, jak se bude postupovat v p�ípad�

nezaplacení pohledávky. (19) 

3.2.7 Zp�sob zajišt�ní pohledávek 

Spole�nost XYZ a.s. zajiš
uje své pohledávky smluvní pokutou, úrokem z prodlení, 

bankovní zárukou, výhradou vlastnictví, zahrani�ní zakázky pojišt�ním pohledávek. 

Budu pracovat se zajišt�ním pohledávek za rok 2012, o zajišt�ní pohledávek v letech 

2010 – 2011 mi spole�nost informace neposkytla. (19) 

Platba p�edem se uplat�uje u tuzemských soukromých investor�, v roce 2012 zálohy 

�inily 3 % z objemu sjednaných zakázek. Sou�asná situace v odv�tví stavebnictví je 

taková, že využívání tohoto nástroje jako platební podmínky vymezené smlouvou o dílo 

je problematické. Zvlášt� p�i získávání státních zakázek podmínka platby p�edem není 

reálná. (19) 

Dále používá k zajišt�ní pohledávek smluvní pokutu. Jedná se o sank�ní nástroj, který je 

zapot�ebí sjednat písemn�. Obvyklá smluvní pokuta za opožd�né zaplacení faktur 

objednatelem je 0,05% až 0,1% za den zpožd�ní platby. Pokud není smluvní pokuta 

splacena v�as, požaduje spole�nost úroky z prodlení. V��itel nemusí prokazovat vznik 

škody, sta�í prokázat porušení sjednaných povinnosti, nap�. nezaplacení faktury. Úroky 

z prodlení není povinnost sjednávat, jejich nárok vyplývá p�ímo ze zákona. (19) 

Zp�sob zajišt�ní pohledávky si spole�nost vybírá dle odb�ratele. Musí zvážit, které 

zajišt�ní použít, tak aby p�edcházela vzniku pohledávek po splatnosti a zárove�

nep�icházela o potencionální zákazníky. Proto je t�eba vždy d�kladn� zvážit a promyslet 

zp�sob zajišt�ní pohledávky. V roce 2012 bylo bankovní zárukou zajišt�no 6 % 

pohledávek z celkového objemu pohledávek. Nástroj pojišt�ní pohledávek spole�nost 

uplatnila u 10 % pohledávek z celkového objemu pohledávek. (19) 

3.2.8 Vymáhání pohledávek soudní cestou 

Spole�nost XYZ a.s. využívá vymáhání pohledávek po splatnosti soudní cestou jen 

v krajním p�ípad�. D�vodem je, že se jedná o zdlouhavý proces, který m�že trvat i více 

let. Tento zp�sob je pro spole�nost finan�n� nákladný. Spole�nost vymáhá touto cestou 

p�ibližn� 3% z celkového objemu pohledávek po splatnosti. (19) 
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Vedení spole�nosti nepreferuje rozhod�í �ízení z d�vodu neuspokojivých zkušeností, 

p�estože tento zp�sob vymáhání je nejrychlejší a s tím i nejmén� finan�n� nákladný. 

(19) 

3.2.9 Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou 

Spole�nost preferuje vymáhání pohledávek mimosoudní cestou, jak osobním kontaktem 

s dlužníkem, uzav�ením dohody zahrnující platební kalendá�. Pokus o smír mezi 

zú�astn�nými stranami je nejvíce efektivní zp�sob vymáhání, protože spole�nost 

finan�n� nezatíží. Systém osobního kontaktu se zákazníkem se osv�d�il a ve v�tšin�

p�ípad� dochází k dohod� s dlužníkem. Pokud se nepoda�í dohodu uzav�ít, spole�nost 

p�edá problematickou pohledávku agentu�e zam��enou na vymáhání pohledávek, 

pop�ípad� p�ípad p�edá právnímu odd�lení. (19) 

3.2.10 Tvorba opravných položek

Opravné položky k pohledávkám byly vytvo�eny na podklad� údaj� inventarizace. 

Spole�nost mi poskytla informace k opravným položkám v roce 2012. Ke konci roku 

2012 byly v ú�etnictví evidovány zákonné opravné položky a ú�etní opravné položky. 

(13) 

Zákonné opravné položky 

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám v roce 2012 v K�

100 % opravná položka – soudní �ízení  106 154  

20 % opravná položka – po spl. 180 dní 0 

� 106 154 

Tab. 3: Stav zákonných opravných položek k pohledávkám v roce 2012 (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních podklad�

XYZ, a.s.) 

Ú�etní opravné položky 

Stav ú�etních opravných položek k pohledávkám v roce 2012 v K�
100 % k nedobytným pohledávkám 16 145 948  

50 % opravná položka k pohledávkám 13 874 265  

20 % opravná položka k pohledávkám 3 538 591 

� 33 558 804 

Tab. 4: Stav ú�etních opravných položek k pohledávkám v roce 2012 (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních podklad�

XYZ, a.s.) 
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U  nedobytné pohledávky, která je p�edm�tem soudního �ízení byl uplatn�n odpis ve 

výši 100 %, tento odpis je da�ov� uznatelný. V minulosti byla k této pohledávce 

vytvo�ena opravná položka, proto odpis pohledávky nebude mít vliv na ú�etní 

hospodá�ský výsledek. U 6 % pohledávek po splatnosti je možné p�edpokládat, že 

riziko nezaplacení je velké.   Zde byl uplatn�ná 100 % ú�etní opravná položka 

k pohledávkám. U 10 % pohledávky do splatnosti do 180 dn� byla vytvo�ena opravná 

položka ve výši 50 % hodnoty pohledávky, jedná se o pohledávky problematické a bylo 

zde uplatn�né pravidlo opatrnosti. U 6 % pohledávek po splatnosti je p�edpoklad, že 

nebudou v budoucnu splaceny v plné výši a toto bylo zohledn�no snížením jejich ú�etní 

hodnoty prost�ednictvím ú�etní opravné položky ve výši 20 % hodnoty pohledávky. 

(13) 

Shrnutí analýzy sou�asného stavu 

V úvodu analytické �ásti jsem ze zdroj� získaných ze spole�nosti XYZ, a.s. zpracovala 

její charakteristiku, základní údaje o spole�nosti, organiza�ní strukturu spole�nosti. 

Za t�íleté období 2010 – 2012 jsem zpracovala skladbu objednatel�. Vytvo�ila jsem 

skupiny objednatel� rozd�lených dle podílu na objemu celkových tržeb spole�nosti. 

Zjistila jsem, že 84 % tržeb spole�nosti je realizováno prost�ednictvím 24 % svých 

objednatel�. Dosp�la jsem k záv�ru, že v p�ípad� úbytky 76 % objednatel� s menším 

podílem na celkových tržbách, by celkový objem tržeb za stejných podmínek klesnul o 

16 %. Dle mého názoru to znamená, že spole�nost má 24 % prioritních objednatel�, 

kte�í se nejvíce podílejí na výši obratu tržeb. 

Zjistila jsem, že pohledávky ve spole�nosti tvo�í podstatnou �ást aktiv spole�nosti.  

Jejich pr�m�rná výše ve sledovaných letech je 48 % z úhrnu aktiv spole�nosti. Snížení 

výše pohledávek by vedlo ke zvýšení rentability kapitálu.  

Ve spole�nosti jsou dlouhodobými pohledávkami pozastávky, které jsou obvykle 

splatné po uplynutí 5-ti let. Vytvo�ila jsme p�ehled pohledávek do splatnosti a po 

splatnosti, již splatné jsem dále �lenila dle rozmezí dn� po splatnosti. P�evážná �ást 

dlužník� má dluhy splatné do 30 dn�, projevují v�li zaplatit. Nejvíce problematické 

jsou pohledávky splatné déle jak 180 dn�.  
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Spole�nost má ve výši 82 % pohledávky za dlužníky z �eské republiky, zbývající 

pohledávky jsou za dlužníky z jiných zemí. 

Výpo�tem ekonomických ukazatel� likvidity obratu závazk� a pohledávek jsem dosp�la 

k záv�ru, že doba obratu pohledávek je delší než doba obratu závazk�, spole�nost na 

zajišt�ní úhrady svých závazk� má z�ízené u banky provozní financování, které je 

úro�ené 5 %. Výpo�tem rentability tržeb jsem zjistila, že pr�m�rná výnosnost ve 

spole�nosti je 2 %. Spole�nost nevyužívá slev za d�ív�jší platbu. 

Proces �ízení pohledávek jsem nejd�íve zpracovala v období tvorby smlouvy o dílo. 

Tento proces za�íná obchodní poptávkou objednatele, následuje obchodní nabídka 

zhotovitele. Po akceptaci obchodní nabídky objednatelem je dokument považován za 

návrh na uzav�ení smlouvy. Smlouvu o dílo zpracovává obchodní odd�lení spole�ností, 

které je odpov�dné za její finální vyhotovení. Druhou fází �ízení pohledávek je 

sledování splatností pohledávek. Ve spole�nosti je zaveden interní systém �ízení 

splatných pohledávek, do kterého je zainteresováno obchodní a ekonomické odd�lení. 

Prost�ednictvím interní sm�rnice jsou stanovené jednotlivé kroky vedoucí k uspokojení 

pohledávky. Zam�stnanci obchodního a ekonomického odd�lení jsou za pr�b�h �ízení 

splatných pohledávek odpov�dni.  Dle informací od Ing. Jaroslava Klabeneše má 

písemný �i ústní kontakt zam�stnanc� ekonomického �i obchodního odd�lení s 

dlužníkem 65 % úsp�šnost.  

T�i procenta splatných pohledávek spole�nost XYZ, a.s. vymáhá prost�ednictvím 

soudního �ízení. Spole�nost tuto formu vymáhání pohledávek využívá v krajním p�ípad�

z d�vodu �asové náro�nosti a vysokých náklady spojených se soudním �ízením. 

Spole�nost nepreferuje rozhod�í �ízení z d�vodu neuspokojivých zkušeností. 

Spole�nost u  nedobytné pohledávky, která je p�edm�tem soudního �ízení, uplatnila 

da�ov� uznatelný odpis ve výši 100 %.. U 6 % pohledávek byla uplatn�ná 100 % ú�etní 

opravná položka k pohledávkám. U 10 % pohledávky do splatnosti do 180 dn� byla 

vytvo�ena opravná položka ve výši 50 % hodnoty pohledávky. U 6 % pohledávek po 

splatnosti byla snížena jejich ú�etní hodnota prost�ednictvím ú�etní opravné položky ve 

výši 20 % hodnoty pohledávky.  
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4 Vlastní návrhy �ešení 

Jedním z problém� spole�nosti jsou pohledávky po lh�t� splatnosti a postupné 

snižování krátkodobých závazk�. Tato situace vznikla ned�sledným �ízením 

pohledávek. Pohledávky ovliv�ují mnoho aspekt� finan�ního hospoda�ení spole�nosti, 

zejména majetkovou a finan�ní strukturu. Finan�ní prost�edky zadržené v pohledávkách 

výrazn� ovliv�ují sou�asnost i budoucnost spole�nosti, v��itel nemá možnost tyto 

finan�ní prost�edky aktivn� je využít a tím p�ichází o p�ípadný výnos z jiné investice. 

Míra vlivu pohledávek na aktiva spole�nosti závisí na jejich výši a podílu v majetkové 

struktu�e spole�nosti. Výši pohledávek m�že v��itel ovliv�ovat již p�i jejich vzniku, 

v pr�b�hu jejich existence, stejn� tak i po jejich splatnosti. V následující kapitole se 

budu zabývat �ízením pohledávek a doporu�ím spole�nosti, jak své pohledávky 

efektivn� �ídit. �ízení pohledávek je odrazem úrovn� podnikového �ízení. 

4.1 	ízení pohledávek 

Dle mého názoru systém �ízení pohledávek má velký význam, jelikož je prevencí 

vzniku pohledávek po splatnosti. Domnívám se, že nejú�inn�jší je ošet�ení rizika na 

za�átku spolupráce s objednavatelem a to ov��ením jeho platební schopnosti z ve�ejn�

dostupných zdroj�.  

4.1.1 Systém ov��ování bonity objednatele 

P�i �ízení pohledávek doporu�uji zavést systém hodnocení bonity objednatele, který by 

se využil pro �ízení pohledávek. Na základ� tohoto modelu by byli hodnoceni jak 

sou�asní, tak budoucí objednatelé. Nový systém �ízení pohledávek by m�l být co 

nejjednodušší s minimálními náklady a maximáln� srozumitelný. Z tohoto d�vodu jsem 

se rozhodla pro model založený na bodovacím systému. Základním prvkem toho 

systému je hodnocení odb�ratel� na základ� �ty� hledisek, jejich váhu jsem 

konzultovala s Ing. Jaroslavem Klabenešem.  
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Jsou to: 

Ov��ování bonity objednatele 

Hodnocení objednavatel�

Hodnocení ziskovosti objednatele 40% 

Hodnocení platební morálky objednavatel 20% 

Hodnocení výše tržeb objednavatele 20% 

Hodnocení finan�ního zdraví objednavatele 20% 

Tab. 5: Ov��ování bonity objednatele ze �ty� hledisek (Zdroj: Upraveno dle 17, str. 41-65) 

Informace pro hodnocení zjistím ze smlouvy o dílo, z kalkulace zakázky, 

z ekonomického odd�lení ov��ením plateb objednatele, z poskytnutých výkaz�

objednatele. Po vyhodnocení jednotlivých ukazatel� se stanoví index bonity zákazníka. 

U jednotlivých kritérií bude stanovena stupnice, která bude vypovídat o jednotlivých 

intervalech ziskovosti, doby splatnosti, objemu tržeb a finan�ní zdraví objednatele. 

Jednotlivá kritéria spole�nost vyhodnotí, dle toho, jak je pro n� dané kritérium d�ležité. 

Na základ� p�i�azených kritérií za�adí objednatele do p�íslušné bonitní skupiny. 

Spole�nosti vytvo�í 5 bonitních skupin. Pro každou bonitní skupinu si stanoví 

požadavky, které budou obsaženy ve smlouv� o dílo. T�mito požadavky jsou nap�íklad 

doba splatnosti, dodací termíny a zajiš
ovací instrumenty. 

Následující tabulka slouží pro ur�ení bonitní skupiny objednatele. Bodové intervaly 

slouží pro snadné za�azení objednatele do bonitní skupiny. (17, str. 41-65) 

Za�azení do bonitních skupin

Bonitní 
skupina 

Body Charakteristika Jednání v��i objednateli 

1. 100 - 80
prioritní 

objednatel 

doba splatnosti až 90 dní, individuální 
podmínky v SoD, pohledávky bez 
zajišt�ní, prodloužená záruka  

2. 79 - 60 
velmi dobrý 
objednatel 

doba splatnosti od 60 do 90 dní, 
bankovní záruka 5 % z ceny díla, 
prodloužená záruka 

3. 59 - 40 dobrý objednatel
doba splatnosti 60 dní, bankovní záruka 
10 % z ceny díla, pojišt�ní pohledávky 

4. 39 -20 
p�íležitostný 
objednatel 

doba splatnosti 30 dn�, záloha p�edem 
20 % z ceny díla 

5. 20 - 0 
nevýznamný 
objednatel 

platba p�edem 80 % z ceny díla, doba 
splatnosti max. 15 dn�
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Tab. 6: Návrh na za�azení do bonitních skupin (Zdroj: Upraveno dle 17, str. 41-65) 

Pro hodnocení bonity objednatel� lze využít jak externí informace tak i interní 

informace o spolupráci s objednatelem v minulosti. Mnoho informací lze získat 

z internetu a to nap�íklad z obchodního rejst�íku, rejst�íku ministerstva financí, systému 

ARES. Informace zde zve�ejn�né jsou zdarma zp�ístupn�né ve�ejnosti. Jejich 

zpracování je p�ehledné.  

Další možností je získat informace o objednateli ze systému CERD – Centrální registr 

dlužník� �eské republiky na internetových stránkách www.cerd.cz . Z tohoto systému 

lze získat podrobn�jší informace, ale jedná se o placené služby. Na serveru je 

zve�ejn�na tzv. �erná kniha, která obsahuje seznam trestn� stíhaných �len� statutárních 

orgán� spole�nosti. Informace z tohoto systému jsou d�v�ryhodné, a proto doporu�uji 

spole�nosti služby využívat p�i ov��ování nového objednatele. (6) 

Ceník služeb systému CERD 

Ceník systému CERD 

tarif Kredit: Kreditní systém s cenou 50,-K� za každé hledání v databázích CERD + 
50,-K� za každý vklad dlužníka (Nabití kreditu �iní min. 1000,-K�) 
tarif Basic: P�ístup na 1 rok formou splátek 1500,-K�/1 m�síc  

tarif Full: P�ístup na 1 rok 10.000,-K�/ 1 rok  

tarif Promo: P�ístup na 1 rok 3.000,-K� / 1 rok s povinností umíst�ní loga CERD na 
své www stránky 

tarif Reciprocal: P�ístup na 1 rok 2.000,-K� s povinností vkladu všech dlužník�
s platbou po splatnosti delší než 30 dní 

Tab. 7: Ceník systému CERD, (Zdroj: p�evzato z www.centralniregistrdluzniku.cz) 

V tabulce jsou uvedeny náklady spojené se službami systému CERD. Pro spole�nost 

XYZ, a.s. jsou tyto náklady zanedbatelné vzhledem k objemu tržeb. Rizika spojená 

s realizací stavebního díla pro nesolventního �i trestn� stíhaného objednatele jsou 

vysoká. Doporu�ila bych spole�nosti tarif Promo, kde ro�ní poplatek je zanedbatelný a 

a je spojen s povinností uvedení loga CERD www stránky spole�nosti XYZ, a.s. 
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4.2 Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo je prioritním dokumentem, kterému je nutné v�novat náležitou 

pozornost. Podmínky zanesené ve smlouv� o dílo úzce souvisí s mírou rizika spojeného 

se zhotovením a zaplacením díla. 

4.2.1 Platební podmínky 

Spole�nosti XYZ, a.s. doporu�uji p�ed podepsáním smlouvy o dílo stanovit platební 

podmínky v závislosti na bonit� objednatele. Dlouhé doby splatnosti pohledávek zvyšují 

objem pohledávek a snižují stupe� likvidity majetku.  

Obecn� by spole�nost m�la usilovat o co nejkratší splatnost, která je ješt� objednatelem 

akceptovatelná.   

Navrhuji nastavit pro �tvrtou a pátou bonitní skupinu obvyklou splatnost v délce trvání 

30 dní od doru�ení da�ového dokladu zhotoviteli. Splatnost 60 dní lze poskytnout jen v 

p�ípad�, že objednatel pat�í do t�etí bonitní skupiny. V p�ípad� za�azení objednatele do 

druhé bonitní skupiny je interval doby splatnosti v rozmezí od 60 do 90 dní. P�esné 

ur�ení doby splatnosti má souvislost se ziskovostí objednatele. Pro první bonitní 

skupinu doporu�uji splatnost 90 dní. P�ínos tohoto opat�ení spo�ívá v stanovení rámce 

platebních podmínek. To by m�lo mít za následek zkrácení pr�m�rné délky splatnosti 

pohledávek a snížení jejich pr�m�rného stavu v aktivech spole�nosti. 

4.2.2 Sleva za d�ív�jší platbu 

V rámci platebních podmínek m�že spole�nost XYZ a.s. nabídnout objednatel�m slevu 

za d�ív�jší splatnost, což znamená, že v p�ípad� zaplacení objednatelem d�íve, než je 

dohodnutá splatnost, dostane slevu. Doporu�ovala bych pro objednatele slevu za 

d�ív�jší platbu ve výši 1 %. Pro objednatele to znamená úsporu finan�ních prost�edk�. 

Sleva za d�ív�jší platbu v sou�asné dob� není spole�ností z vlastní iniciativy používána.  

D�vodem je i fakt, že dle výpo�tu v analytické �ásti práce je  zisková marže spole�nosti 

2 %.  V praxi to znamená, že sleva za d�ív�jší platbu splatných pohledávek musí být 

pod touto hodnotou, v opa�ném p�ípad� by hospodá�ský výsledek spole�nosti vykazoval 

ztrátu. Domnívám se, že výše slevy z ceny díla znamená u objednatele malou motivaci 

zaplacení splatných pohledávek. 
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4.2.3 Zálohy 

V návrhu systému hodnocení bonity objednatele jsem doporu�ila, aby objednatel 

za�azený do páté bonitní skupiny zaplatil zálohu p�edem ve výši 80 % z ceny díla, 

požadavek na objednatele za�azeného do �tvrté bonitní skupiny je zaplacení zálohy 

p�edem ve výši 20 % z ceny díla. 

V praxi je to mén� obvyklé, v hodnocené spole�nosti XYZ, a.s. je platba p�edem v plné 

výši neakceptovatelná zákazníkem. Doporu�uji spole�nosti dohodnout u všech 

objednatel� zálohu p�edem v rozmezí 5 - 10 % z ceny díla. 

4.2.4 Zajiš
ovací prost�edky 

Doporu�uji spole�nosti XYZ, a.s. sjednat zajišt�ní pohledávek ve smlouv� o dílo a tak 

omezit riziko spojené s nezaplacením. Existují r�zné formy zajišt�ní, které vedou 

k uspokojení pohledávky v p�ípad�, kdy dlužník sv�j dluh nesplatí v�as.  Zajišt�ním se 

zvýší právní jistota spole�nosti a umožní ji p�i nespln�ní závazku použití náhradního 

zp�sobu uspokojení. Doporu�uji použít zajišt�ní formou dokumentárního akreditivu, 

který pat�í mezi nejd�ležit�jší platební a zajiš
ovací nástroje u objednatel� z jiných 

zemí. Nevýhodou pro spole�nost XYZ a.s. m�že být náro�nost tohoto instrumentu na 

zpracování bankou a s tím souvisí i vysoké náklady spojené se z�ízením 

dokumentárního akreditivu, také nutnost provád�t zm�ny podmínek akreditivu se 

souhlasem obou stran. Na druhé stran� zde existuje možnost akreditiv odprodat a tím 

získat okamžité pen�žní prost�edky. Využití dokumentárního akreditivu doporu�uji 

zejména v oblasti zakázek v jiných zemích, kde je riziko spojené s vymáháním 

pohledávky vyšší z d�vodu neucelené znalosti právním p�edpis� jiné zem�. U dlužník�

z �eské republiky bych využití dokumentárního akreditivu nedoporu�ila z d�vodu 

vysokých náklad� na bankovní poplatky. 

4.2.5 Pojišt�ní pohledávek 

Spole�nosti XYZ, a.s. využívá pojišt�ní pohledávek omezen�, by
 je riziko nezaplacení 

pohledávky p�eneseno na pojiš
ovnu, která zajiš
uje i prov��ení a pr�b�žný monitoring 

objednatel� v návaznosti na p�id�lené úv�rové limity a vymáhání dlužných pohledávek. 

Pojišt�ní pohledávek je nákladem ovliv�ujícím základ dan� z p�íjmu a pojistné je 

stanoveno jako procento z obratu. Doporu�uji spole�nosti XYZ, a.s. rozší�it pojišt�ní p�i 

 zakázkách v �eské republice i v ostatních zemích. 
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4.2.6 Bankovní záruka 

Doporu�uji použít bankovní záruku u objednatel� za�azených do druhé bonitní skupiny, 

kde navrhuji bankovní záruku ve výši 5 % z ceny díla, u objednatele za�azeného do t�etí 

bonitní skupiny navrhuji bankovní záruku ve výši 10 % z ceny díla. Domnívám se, že 

spole�nost XYZ, a.s. by m�la bankovní záruce v�novat v�tší pozornost, jelikož ru�ení 

banky za objednatele snižuje riziko nezaplacení splatných pohledávek. Sjednání 

podmínky bankovní záruky je sou�ástí smlouvy o dílo. Výhoda tohoto instrumentu 

spo�ívá v tom, že v p�ípad� bankovní záruky existuje vyšší právní jistota, že bude 

v��itel uspokojen. Náklady na vystavení záruky se odvíjí od výše záruky, podle délky 

platnosti a míry rizika, úhrada náklad� spojených s bankovní zárukou je na dohod� mezi 

objednavatelem i zhotovitelem, hradit mohou ob� strany. Doporu�uji spole�nosti 

rozší�it využití bankovních záruk za zaplacení splatných pohledávek tam, kde to 

nevylu�ují podmínky sout�žního �ízení objednatele. 

4.2.7 Notá�ský zápis s doložkou p�ímé vykonatelnosti 

Ve spole�nosti XYZ, a.s. doporu�uji u dlužník� s dluhy po splatnosti více jak 180 dní 

uzav�ít dohodu formou notá�ského zápisu s doložkou p�ímé vykonatelnosti. Tato 

varianta je motivací i pro dlužníka, který se dohodou vyvaruje zdlouhavého a 

nákladného soudního �ízení, motivací pro dlužníka je i možnost úhrady dluhu ve 

splátkách. V p�ípad� v�asného a �ádného nepln�ní povinnosti ze strany dlužníka v��i 

v��iteli je možné na základ� notá�ského zápisu na�ídit exekuci. Spole�nost dohodu 

formou notá�ského zápisu s doložkou p�ímé vykonatelnosti nevyužívá, lze uplatnit u 

privátních objednatel�. 

4.3 Soudní vymáhání pohledávek po splatnosti 

Spole�nost XYZ, a.s. prost�ednictvím právního odd�lení n�které sporné pohledávky 

vymáhá soudní cestou již n�kolik let. Z hlediska �asu se jedná o velmi zdlouhavý 

proces, náklady na soudní vymáhání jsou vysoké. Soudní poplatky jsou stanovené 

samostatn� za každý právní úkon, �ím déle soudní spor trvá, je provedeno více právních 

úkon� a tím jsou náklady soudního �ízení vyšší. 
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4.3.1 Rozhod�í �ízení 

Z �asového hlediska bych doporu�ila spole�nosti uzav�ít s objednatelem rozhod�í 

doložku. Na základ� rozhod�í doložky ve sporných p�ípadech je spole�nost oprávn�na 

pohledávku vymáhat u rozhod�ího soudu nebo pomocí rozhodce. Rozhod�í �ízení je o 

hodn� kratší než soudní �ízení, jeho trvání je v rozmezí n�kolika m�síc�. Z d�vodu 

kratšího trvání náklady spojené s rozhod�ím �ízením jsou nižší než u soudního �ízení.  

4.3.2 Návrh organizace �ízení pohledávek 

Navrhuji na základ� specifických podmínek organizace �ízení prací ve stavebních 

spole�nostech zpracovat metodiku, kde trvalý kontakt s objednatelem má manažer 

stavby – hlavní stavbyvedoucí, u velkých staveb je jmenován �editel projektu – stavby. 

Tito zam�stnanci – manaže�i stavby jsou denním kontaktu se zástupci investora – 

objednatele a mohou p�ímo ovlivnit jeho platební morálku. Manažery stavby nebo 

�editele projektu je t�eba stanovit jako osoby oprávn�né jednat jménem zhotovitele. 

Doporu�uji spole�nosti XYZ, a.s. vytvo�it interní pokyn, který uloží manažer�m stavby 

sledovat dodržení splatnosti faktur na jejich stavb� a stanovit povinnost urgenci plateb 

pohledávek po splatnosti. Navrhuji urgenci ústní v p�ípad�, že pohledávka je 3 – 7 dn�

po splatnosti, písemnou 1. upomínkou pohledávek po splatnosti 15 dn�, písemnou 2. 

upomínkou pohledávek po splatnosti 20 dn�, písemnou 3. upomínkou pohledávek po 

splatnosti 30 dn�. Sou�ástí návrhu vymáhání pohledávek po splatnosti je osobní kontakt 

manažera stavby s dlužníkem jedenkrát týdn�, dále navrhuji vyhotovit písemný záznam 

tohoto jednání a dlužníkovi zápis p�edložit k podpisu. O výsledku t�chto urgencí musí 

manažer stavby informovat specialisty v ekonomickém a právním odd�lení spole�nosti. 

P�i shromaž�ování údaj� pro bakalá�skou práci jsem získala informaci, že u v�tšiny 

staveb se da�í vytvo�it dobré vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, což 

umoc�uje ú�innost vymáhání pohledávek prost�edním stavbyvedoucích – manažer�

projektu.  

Shrnutí vlastních návrh� �ešení 

V úvodu vlastních návrh� �ešení jsem navrhla systém hodnocení objednatele, tento 

návrh m�l spole�nosti XYZ, a.s. nazna�it východisko, které bude motivací objednatele 

pro dodržení splatnosti pohledávek. P�i zpracování jsem dosp�la k názoru, že tento 
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systém je funk�ní u opakovaného pln�ní, kdy dodavatel motivuje odb�ratele 

k opakované spolupráci. Pro stavebnictví je specifické, že opakovatelnost dodávek 

jednotlivým objednatel�m je spíše výjime�ná. Systém vyhodnocení bonity objednatele 

není ve spole�nosti využitelný, pro spole�nost tento návrh není akceptovatelný. 

Je mi známo, že n�která navrhovaná opat�ení a postupy jsou obecn� platné a použitelné, 

ale pro oblast stavebnictví mohou platit omezen�. D�vodem je, že ve stavebnictví jsou 

zakázky získávané v sout�žním �ízení – tendrech, kdy v podmínkách sout�že je závazn�

stanoveno dodržení p�edem ur�ených podmínek.  Zejména p�i p�ihlášení do ve�ejné 

sout�že státní zakázky jsou závazn� p�edem stanovené podmínky smlouvy o dílo v�. 

délky splatnosti da�ových doklad� zhotovitele. Spole�nost XYZ, a.s. nem�že délku 

splatnosti ovlivnit. Cena díla je jedinou položkou, která není p�edem stanovená a její 

výše má p�ímou souvislost se získáním takové zakázky. 

V návaznosti na výpo�et rentability tržeb v analytické �ásti doporu�ila poskytnout 

objednatel�m slevu za úhradu pohledávky p�ed uplynutím doby splatnosti. V souvislosti 

s vypo�tenou hodnotou rentability tržeb ve výši 2 % jsem navrhla výši slevy v max. 

výši 1 %. Výhodou slevy za úhradu pohledávky p�ed dobou splatnosti je zkrácení doby 

obratu pohledávek, nevýhodou tohoto opat�ení je snížení rentability tržeb. P�i 

konzultacích ve spole�nosti XYZ, a.s. jsem byla informována, že doporu�ení slevy za 

úhradu pohledávky p�ed dobou splatnosti nebudou akceptovat. 

V �ásti vlastní návrhy �ešení jsem uvažovala o zajišt�ní pohledávek pomocí 

dokumentárního akreditivu, pojišt�ním pohledávek, bankovní zárukou. Domnívala jsem 

se, že širší využití t�chto instrument� omezí riziko spojené s vymáháním pohledávek ve 

spole�nosti XYZ, a.s.. B�hem konzultací ve spole�nosti jsem dosp�la k názoru, že 

z d�vodu velkého po�tu objednatel� ze sektoru státní správy, zavedení zajiš
ovacích 

instrument� není reálné. Tato hypotéza mi byla spole�ností potvrzena. 

P�i zpracování údaj� ze spole�nosti XYZ, a.s. jsem dosp�la k názoru, že nejvíce 

ú�innou metodou je osobní kontakt s dlužníkem. Vypracovala jsem návrh rozší�ení 

pravomocí jednat za spole�nost, které umožní manažer�m stavby sledovat dodržení 

splatnosti faktur na jejich stavb�, ukládá jim povinnost urgenci plateb pohledávek po 

splatnosti. Sou�ástí návrhu vymáhání pohledávek po splatnosti je osobní kontakt 
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manažera stavby s dlužníkem, ze kterého je zpracován zápis ve form� písemného 

záznamu, který podepsán zú�astn�nými stranami. 

P�i shromaž�ování údaj� pro bakalá�skou práci jsem získala informaci, že u v�tšiny 

staveb se da�í vytvo�it dobré vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, což 

umoc�uje ú�innost vymáhání pohledávek prost�edním stavbyvedoucích – manažer�

projektu.  

Tento zp�sob vymáhání a urgence plateb prost�ednictvím osob z realizace díla dosud ve 

spole�nosti XYZ, a.s. nebyl využíván a z konstatování mého oponenta Ing. Jaroslava 

Klabeneše ze spole�nosti XYZ, a.s. vyplynulo, že je pro firmu akceptovatelný.  
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ZÁV�R 

Cílem mé bakalá�ské práce bylo zpracovat problematiku pohledávek a jejich vymáhání. 

M�la jsem posoudit ve spole�nosti XYZ, a.s. možnost omezení vzniku pohledávek po 

splatnosti a docílení zkrácení doby úhrady již splatných pohledávek. 

První �ást bakalá�ské práce jsem v�novala teoretickému výkladu týkající se zp�sobu 

vzniku, zániku, zajišt�ní pohledávek a možností vymáhání pohledávek po splatnosti 

soudní a mimosoudní cestou. V této �ásti práce jsem zpracovala ú�etní opravné položky 

k pohledávkám po splatnosti, také zákonné opravné položky ovliv�ující základ dan�

z p�íjmu. Zabývala jsem se ukazateli likvidity a rentability, konkrétn� jde o obrat 

pohledávek a závazk�, rentabilitu tržeb. Vzorce jsem upot�ebila v analytické �ásti. 

V analytické �ásti práce jsem vyhodnotila stav pohledávek ve spole�nosti, zp�soby 

�ízení pohledávek, jejich vymáhání se z�etelem na délku vymáhání a výši náklad�

spojených s pohledávkami. Z  analýzy sou�asných zp�sob� vymáhání pohledávek bylo 

zjišt�no, že postupy, které spole�nost p�i vymáhání splatných pohledávek využívá, jsou 

nákladné a málo efektivní. Ve spole�nosti XYZ, a.s. se využívá soudní �ízení u 3 % 

splatných pohledávek.  

Na základ� výsledk� získaných ve spole�nosti jsem zpracovala návrhy, jak motivovat 

dlužníka ke v�asné úhrad� dlužné �ástky, dále jak omezit riziko nezaplacení dlužníkem 

ve splatnosti. Zam��ila jsem se na problém �ízení pohledávek. Smyslem celého procesu 

�ízení pohledávek je minimalizace podílu pohledávek po splatnosti v aktivech 

spole�nosti. Vytvo�ením interního pokynu pro stavbyvedoucí – manažery projektu a 

jejich ú�asti na �ízení splatných pohledávek spole�nost zaujal. Osobní kontakt 

s objednateli – investory je ve spole�nosti považován za nejvíce efektivní zp�sob 

motivace dlužníka, vedoucího k následnému zaplacení dlužné �ástky.  Tento zp�sob 

�ízení pohledávek nebyl dosud ve spole�nosti XYZ, a.s. využíván a z konstatování 

mého oponenta Ing. Jaroslava Klabeneše ze spole�nosti XYZ, a.s. vyplynulo, že je pro 

spole�nost akceptovatelný.  

V návrhové �ásti jsou také doporu�eny zm�ny v procesu schvalování smluvních 

podmínek. Díky t�mto zm�nám by nem�lo již docházet k potvrzování pro spole�nost 

nevýhodných platebních podmínek. Navrhovaná opat�ení a postupy jsou pro oblast 

stavebnictví využitelné omezen�, a to z d�vodu tvrdých podmínek výb�rových �ízení a 
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konkurence ve stavebnictví. Toto tvrzení potvrdil Ing. Jaroslav Klabeneš. P�esto 

navrhuji spole�nosti XYZ, a.s. uplatnit ostatní zp�soby zajišt�ní pohledávek 

v p�ípadech, které nevylu�ují ú�ast na sout�žením �ízení a získání zakázky. Zavedení 

opat�ení vedoucí k úhrad� splatných pohledávek by p�i jejich zavád�ní nem�lo 

vyžadovat podstatné zvýšení náklad�.  

Navrhovaná �ešení by m�la pomoci zlepšit sou�asný stav v oblasti pohledávek v dané 

spole�nosti. Tím jsem naplnila cíl mé bakalá�ské práce. 
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