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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá zajišťováním závazků u společnosti Milfor Steel s. r. o.  

Analytickou část tvoří rozbor případů zajištění závazků v Milfor Steel s. r. o., analýza 

splatnosti pohledávek a závazků, faktoringového úvěru a bankovního účtu. Cílem 

bakalářské práce je zhodnocení současné situace zajištění závazků a nalezení 

efektivnějšího řešení pro zajišťování tak, aby si společnost udrţela či zlepšila své 

dosavadní postavení na trhu. 

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is dedicated to providing commitments in Company Milfor Steel s. 

r. o. The analytical part is consisted of analysis of cases to ensure commitments in 

Company Milfor Steel s. r. o., maturity analysis assets and liabilities, factoring loan and 

bank account. Aim of this work is to evaluate current situation to ensure liabilities and 

finding effective solutions for providing such a way that the company maintain or 

improve their current market position. 
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ÚVOD 

Zajištění závazků je v dnešní době velmi diskutovaným problémem, jelikoţ si kaţdý 

podnikatel chce upevnit své postavení na trhu a nesolventní obchodní partneři mu 

k tomu nepomáhají. Pro podnikatele je důleţité, aby měl své pohledávky řádně 

zajištěné, aby i on sám byl solventním partnerem, budoval svojí firmu a postavení na 

trhu. Proto je na místě vybrat takové instituty zajištění, aby obchodní partneři své 

závazky plnili řádně a včas, a aby riziko nesplnění závazku bylo pro věřitele co nejniţší. 

 

Bakalářskou práci jsem začala psát v době, kdy se zásadním způsobem mění právní 

předpisy. Účinnost nového občanského zákoníku (zákon č.  89/2012 Sb., občanský 

zákoník) je zatím nejistá, a proto se budu věnovat převáţně právní úpravě účinné do 31. 

12. 2013 (zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník). Avšak nastíním i právní úpravu nového občanského zákoníku.  

 

V bakalářské práci se zaměřím převáţně na závazky a pohledávky z obchodní činnosti 

vůči tuzemským i zahraničním dluţníkům. Zjistím, jaké jsou způsoby zajištění závazků, 

vypracuji analýzu závazků a pohledávek ve společnosti Milfor Steel s. r. o. a pokusím 

se navrhnout opatření pro zajištění závazků u tohoto podnikatele. Milfor Steel s. r. o. se 

zabývá obchodování s hutním materiálem. Jiţ delší dobu se potýká se špatnou 

solventností odběratelů.  
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CÍLE A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této bakalářské práce je analýza stavu zajištění závazků u společnosti Milfor 

Steel s. r. o. Jako součást práce navrhnu opatření, která by mohla podnikateli pomoci 

s předcházením rizik spojených s problematickými pohledávkami. Dále se zaměřím na 

sníţení některých nákladů, které souvisejí se závazky či pohledávkami podnikatele. 

 

Výzkumná otázka č. 1: Vyuţívá Milfor Steel s. r. o. právní instituty zajištění závazků?  

Hypotéza č. 1: Domnívám se, ţe Milfor Steel s. r. o. nevyuţívá ţádného právního 

institutu zajištění při uzavírání smluv s obchodními partnery. 

Výzkumná otázka č. 2: Jak Milfor Steel s. r. o. vymáhá své pohledávky? 

Hypotéza č. 2: Předpokládám, ţe Milfor Steel s. r. o. vymáhá své pohledávky 

mimosoudní cestou. 

 

V teoretické části bakalářské práce vymezím základní pojmy týkající se závazků. 

Většinou se zaměřím na závazky z obchodního styku. Dále se budu zabývat 

jednotlivými instituty zajištění a to z hlediska právního, účetního, ekonomického i 

daňového. Podklady mi pro teoretickou část práce budou tvořit převáţně právní 

předpisy, odborná literatura, učební texty, internetové zdroje s právní problematikou. 

 

V analytické části se zaměřím na rozbor pohledávek a závazků z obchodního styku u 

Milfor Steel s. r. o. Vypočítám průměrnou splatnost pohledávek a závazků. Zjistím, jak 

podnikatel postupuje u pohledávek, které jsou po splatnosti a jak Milfor Steel s. r. o. své 

pohledávky zajišťuje. Analýzu vypracuji v návaznosti na teoretická východiska. 

Konkrétní data o Milfor Steel s. r. o. převezmu z účetních výkazů, z ústní a písemné 

komunikace s jednatelem společnosti. V kapitole vlastních návrhů řešení budu vycházet 

z teoretických východisek a dat zjištěných z analytické části bakalářské práce. Pokusím 

se navrhnout efektivnější způsoby zajištění závazků u podnikatele a optimalizaci 

některých nákladů souvisejících se závazky. 
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1  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části práce se věnuji teoretickým východiskům týkajících se zajištění 

závazkových vztahů, která následně aplikuji v analytické části bakalářské práce. Jedná 

se především o problematiku z právního hlediska, kde se zabývám právní úpravou 

závazku, jejich vznikem, změnou a zánikem a jednotlivými instituty zajištění. 

V analytické části se budu věnovat podnikateli, který má téměř všechny závazky 

z obchodního styku, a proto se budu v bakalářské práci převáţně zabývat těmito 

závazky. Dále se zaměřím na zajištění obchodních závazků z hlediska účetního, kde 

rozeberu základní účtování závazků, pohledávek a institutů zajištění v účetnictví.  V 

ekonomické části se věnuji finanční analýze. Dalším hlediskem zajištění závazků bude 

hledisko daňové. Zde se věnuji především dani z přidané hodnoty a zmíním se také o 

odepisování pohledávek. 

 

1.1  Právní úprava závazků 

Závazkové právo patří do odvětví soukromého práva. Upravuje vztahy mezi věřitelem a 

dluţníkem. V analytické části bakalářské práce se budu věnovat převáţně vztahům mezi 

podnikateli (obchodním závazkům). Základní zákonnou úpravu obchodních závazků 

nalezneme v občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákoníku obchodním (zákon 

č. 513/1991 Sb.). Obchodní zákoník (dále jen ObchZ) je vůči občanskému zákoníku 

(dále jen ObčZ) zákonem speciálním
1
. Obchodní závazky vzniklé od 1. 1. 2014 se 

budou řídit novým občanským zákoníkem (zákon č.  89/2012 Sb.). Jelikoţ bakalářskou 

práci píši v době, kdy je účinnost nového občanského zákoníku (dále NOZ) nejistá a 

v analytické části budu řešit závazky vzniklé podle právní úpravy účinné do 31. 12. 

2013, proto se zaměřím především ObchZ a ObčZ a upozorním na rozdíly v NOZ. 

 

V § 1 odst. 2 ObchZ je uvedena aplikace ObchZ. Právní vztahy se tedy řídí ObchZ, 

pokud však nelze tyto vztahy řešit podle ObchZ, řídí se předpisy ObčZ. V případech, ve 

kterých nelze vyuţít řešení podle ObčZ, postupuje se podle obchodních zvyklostí. 

                                                 
1
 STANĚK, J. Obchodní právo. 
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Jestliţe nelze postupovat ani podle obchodních zvyklostí, řešení probíhá na základě 

zásad ObčZ.  

 

1.2  Základní pojmy – závazkový vztah, závazek, dluţník, věřitel, 

pohledávka 

Závazkový vztah je právní vztah mezi alespoň dvěma subjekty, ve kterém má jedna 

strana právo něco ţádat (je v postavení věřitele), zatímco druhá strana má povinnost 

něco poskytnout
2
. Tato povinnost se nazývá dluh (závazek). Ten, kdo má dluh je 

dluţníkem, ten, kdo má právo na splnění dluhu (na pohledávku), se nazývá věřitelem. 

Závazkovým právem rozumíme část práva občanského, jeţ upravuje vztahy mezi 

dluţníky a věřiteli. Při úpravě konkrétních druhů závazkových vztahů mohou právní 

normy pouţívat i jiných přesnějších označení (např. u kupní smlouvy zákon hovoří o 

kupujících a prodávajícím, u smlouvy darovací o dárci a obdarovaném, apod.)
3
. 

 

1.3  Závazek 

Rozlišujeme čtyři základní druhy závazků, a to: relativní obchody, typové (nominální) 

obchody, kombinované obchody a fakultativní (smluvní) obchody
4
. Tyto závazkové 

vztahy jsou vymezeny v § 261 a § 262 ObchZ. Subjekty závazkového vztahu mohou být 

fyzické i právnické osoby, stát, obce i kraje.  Nový občanský zákoník opustil výše 

uvedené rozdělení.  

 

1.4  Vznik závazku 

Závazky nejčastěji vznikají z právních úkonů (typicky smlouvou). Mohou však 

vzniknout i ze zákona, z rozhodnutí státního nebo jiného orgánu či z porušení právní 

                                                 
2
 MASTELA, M., L. DOBEŠOVÁ a J. BAJURA. Občanský zákoník v dotazech a odpovědích. 

3
 FIALA, J., M. KINDL a kol. Občanské právo hmotné. 

4
 BEJČEK, J., J. KOTÁSEK, K. MAREK, D. ONDREJOVÁ a J. ŠILHÁN. Nástin obchodního práva II.: 

Obchodní závazkové vztahy – cenné papíry. 
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povinnosti
5
. Jelikoţ se v analytické části budu věnovat obchodní společnosti, která má 

většinu závazků ze smluv, shrnu zde pouze vznik závazků z právních úkonů a vznik 

závazků z porušení právní povinnosti, které s tím souvisí.  

 

1.4.1 Právní jednání  

Obchodní závazkové vztahy vznikají z právních úkonů jednostranných a vícestranných. 

Mezi jednostranný úkon patří například vystavení záruční listiny bankou. Typicky 

vícestranným právním úkonem je uzavření obchodní smlouvy
6
. Aby byla obchodní 

smlouva uzavřena, musí být nejprve podán návrh. Ten je určen jedné nebo více osobám, 

musí být dostatečně určitý a obsahovat vůli navrhovatele zavázat se v případě přijetí 

návrhu
7
. 

 

1.4.2 Vznik závazků z porušení právní povinnosti 

Nečastějším typem závazku, který vzniká z porušení právní povinnosti, tedy z právního 

deliktu, je závazek k náhradě škody. Mezi porušení závazku řadíme i nesplnění závazku 

včas, přičemţ dochází ke vzniku závazku z prodlení, a dále pak závazek z vadného 

plnění. Mezi závazky z porušení právní povinnosti nepatří závazky z bezdůvodného 

obohacení
8
. 

 

1.5  Změny v závazcích 

Změny obchodních závazků rozlišujeme v subjektech nebo v obsahu. Mezi změny 

obchodních závazků v subjektech patří univerzální sukcese, postoupení pohledávky, 

faktoring, forfaiting, intercese, poukázka, poukázka na cenné papíry
9
. 

                                                 
5
 BEJČEK, J., J. KOTÁSEK, K. MAREK, D. ONDREJOVÁ a J. ŠILHÁN. Nástin obchodního práva II.: 

Obchodní závazkové vztahy – cenné papíry. 

6
 BEJČEK, J., K. ELIÁŠ, P. RABAN a kol. Kurs obchodního práva: obchodní závazky. 

7
 DOLEČEK, M. Pohledávky. Businessinfo.cz. 

8
 BEJČEK, J., K. ELIÁŠ, P. RABAN a kol. Kurs obchodního práva: obchodní závazky. 

9
 Tamtéţ 
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 Jelikoţ se v analytické části věnuji společnosti, která vyuţívá faktoring, přiblíţím zde 

pouze tento typ změny obchodních závazků a dále změny týkající se obsahu 

závazkového vztahu. 

 

1.5.1 Změny závazků v obsahu  

Ke změnám obchodních závazků v obsahu můţe dojít několika způsoby. Nejčastějším 

způsobem změny je dohoda stran. Tato problematika je upravena v § 516 aţ § 523 

ObčZ. Obchodní partneři si tedy mohou vzájemnou dohodou měnit práva a povinnosti 

týkající se obsahu závazku. Původní závazek tak nezaniká, pokud to přímo nevyplývá 

z dohody. NOZ zařazuje mezi změny závazku také novaci a narovnání (ObčZ upravoval 

novaci a narovnání jako způsob zániku závazku). Dalším případem změny závazku 

v obsahu je prodlení dluţníka či věřitele a vadné plnění. Pokud má jedna strana moţnost 

odstoupení od smlouvy a této moţnosti vyuţije, nedochází ke změně závazku v obsahu, 

ale k zániku závazkového vztahu
10

. 

 

1.5.2 Faktoring  

Faktoring znamená převzetí krátkodobých pohledávek (se splatností do 90 – 180 dnů) 

za úplatu. Tím vzniká právní poměr, ve kterém vystupuje faktor, věřitel (klient) a 

dluţník. V pozici faktora vystupují nejčastěji banky nebo speciální faktoringové 

agentury. Faktor převezme pohledávky od věřitele, jedná s dluţníky a za to si účtuje 

určité procento z nominální hodnoty pohledávek. Faktor většinou uhradí klientovi 80 % 

- 90 % pohledávky bezodkladně, zbylou část pak po zaúčtování poplatku (faktoringové 

sazby) za poskytnutí sluţeb faktora. Výhodou faktoringu je, ţe věřitel neváţe svůj 

kapitál v pohledávkách. Mezi další výhody patří to, ţe faktor spravuje účetnictví, 

upomíná dluţníky a vymáhá pohledávky. Tím klient šetří svůj čas a náklady
11

. 

 

Existují dva druhy faktoringu. Prvním druhem je postoupení krátkodobých pohledávek 

bance nebo faktoringové agentuře. Druhým způsob je pouze správa  pohledávek. Věřitel 

                                                 
10

 PLÍVA, S. Obchodní závazkové vztahy. 

11
 BEJČEK, J., K. ELIÁŠ, P. RABAN a kol. Kurs obchodního práva: obchodní závazky. 
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většinou získá prostředky formou překlenovacího úvěru. U faktoringu rozlišujeme také 

formu. Ta můţe být regresní, kde faktor nepřebírá rizika spojená s platební 

neschopností dluţníka nebo bezregresní, kdy faktor převezme veškerá rizika spojená 

s vymáhání pohledávky. Bezregresní forma samozřejmě pro věřitele znamená vyšší 

náklady například za vyšší faktoringový poplatek, který si banka s narůstajícím rizikem 

zvyšuje
12

. 

 

1.6  Zajištění a utvrzení závazků 

Zajištění závazků vyplývá nejčastěji ze smlouvy. Zajišťovací smlouvy mají podpůrný 

charakter. Zajištění neexistuje samo o sobě, ale jedná se o zajištění závazku 

(pohledávky). Zajištění zaniká se zánikem závazku, který byl zajištěn. V zajišťovací 

smlouvě musí být vymezeny povinnosti osoby, která poskytuje zajištění vůči věřiteli a 

také vztah zajištění k závazku. Zajištění můţe vzniknout na základě dvoustranného 

právního úkonu (například smlouvou), jednostranného právního úkonu (např. uznání 

závazku dluţníkem), ze zákona (zástava věci, ručení) nebo na základě výroku orgánu 

veřejné moci (zástava nemovitosti zřízená soudem)
13

. 

 

ObchZ neupravuje všechny způsoby zajištění závazku, proto je nutné pouţít i ObčZ. 

ObčZ upravuje jako zajišťovací instituty zástavní právo (§ 152 ObčZ a násl.), 

podzástavní právo (§ 173 ObčZ a násl.), zadrţovací právo (§ 175 ObčZ a násl.), smluvní 

pokutu (§ 544 ObčZ a násl.), ručení (§ 546 ObčZ a násl.), zajišťovací převod práva (§ 

553 ObčZ a násl.), postoupení pohledávky (§ 524 ObčZ a násl.), jistotu (§ 555 ObčZ a 

násl.), dohodu o sráţkách ze mzdy nebo jiných příjmů (§ 551 ObčZ), uznání dluhu (558 

ObčZ)
14

. ObchZ některé způsoby zajištění závazku v ObčZ doplňuje (smluvní pokuta § 

300 ObchZ a následující), některé upravuje samostatně (ručení § 303 a následující, 

uznání závazku § 323 a následující). ObchZ upravuje také způsoby zajištění, které 

ObčZ nezná (bankovní záruka § 313 ObchZ a násl.) ObchZ v § 117a také upravuje 

                                                 
12

 DRBOHLAV, J., T. POHL. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. 

13
 BEJČEK, J., K. ELIÁŠ, P. RABAN a kol. Kurs obchodního práva: obchodní závazky. 

14
 POSPÍŠIL, M. Obchodní závazkové vztahy. 
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zástavní právo k obchodnímu podílu
15

. NOZ rozlišuje zajištění a utvrzení dluhu. Mezi 

zajištění se řadí zástavní a zadrţovací právo (§ 2018 a násl. NOZ), finanční záruka, 

ručení, zajišťovací převod a sráţky ze mzdy. Mezi utvrzení dluhu patří smluvní pokuta 

a uznání dluhu (§ 2048 a násl. NOZ)
16

.  

 

Níţe se zabývám pouze některými zajišťovacími instituty, které by podle mého názoru 

mohl podnikatel, jemuţ se věnuji v analytické části bakalářské práce, vyuţít 

v obchodních závazkových vztazích. Jedná se o smluvní pokutu, ručení, bankovní 

záruku, postoupení pohledávky, zástavní a zadrţovací právo, uznání závazku a jistotu.  

. 

1.6.1 Smluvní pokuta  

Smluvní pokuta je upravena v § 544 a 544 ObčZ a § 300 aţ 302 ObchZ. Je to dohoda 

dluţníka a věřitele nad rámec závazku pro případ, ţe by dluţník svůj závazek nesplnil. 

Smluvní pokuta je zásadně peněţitého charakteru. Právní povahou smluvní pokuty je 

tedy zaplatit smluvenou sankci v případě, ţe dojde k porušení smluvené povinnosti. 

Dluţník buď nesplní svůj závazek vůbec, nebo jej nesplní včas nebo řádně. Jejím 

účelem je hrozba dluţníkovi, aby závazek splnil řádně a včas a zároveň také náhrada 

škody věřiteli v případě, ţe by mu nesplněním závazku vznikla újma. Dluţník musí 

ovšem zaplatit smluvní pokutu, i kdyţ věřiteli újma nevznikne
17

. 

 

Smluvní pokuta musela být podle ObčZ a ObchZ sjednána písemnou formou. (Podle 

NOZ uţ písemná forma není nutná). Dále musí být ve smlouvě stanovená výše smluvní 

pokuty nebo způsob jejího určení a také povinnosti, jejichţ porušení má za následek 

smluvní pokutu zaplatit. Zaplacením smluvní pokuty, jímţ byl zajištěn závazek, tento 

závazek nezaniká, ledaţe by si to smluvní strany ujednaly ve smlouvě. ObchZ vylučuje 

moţnost zbavit se povinnosti platit smluvní pokutu i v případě, ţe závazek nebude 

splněn z důvodu nedostatku zavinění či okolností vylučující odpovědnost uvedenou v § 

                                                 
15

 POSPÍŠIL, M. Obchodní závazkové vztahy. 

16
 Zajištění a utvrzení dluhu. Obcanskyzakonik.justice.cz 

17
 FIALA, J., M. KINDL a kol. Občanské právo hmotné. 
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374 ObchZ. Pokud se smluvní strany dohodnou, můţe být úprava okolností vylučujících 

odpovědnost vyloučena nebo nahrazena jinou
 18

. 

 

Výše smluvní pokuty musí být stanovena výslovně (např. konkrétní částkou) nebo 

stanoven způsob jejího učení (např. procenta za určitý čas prodlení). Podle ObchZ má 

příslušný soud právo nepřiměřeně vysokou pokutu sníţit aţ do výše vzniklé škody. 

Podle ObčZ soud tohle právo nemá
19

, pokud se nejedná o rozpor s dobrými mravy
20

.  

 

Právní úpravu smluvní pokuty nalezneme i v NOZ v § 2048 aţ 2052. Nově je moţné 

sjednat smluvní pokutu v jiném neţ peněţitém plnění. Navíc byla vypuštěna podmínka 

o sjednání smluvní pokuty v písemné formě. Výši smluvní pokuty můţe soud na návrh 

dluţníka sníţit
21

. 

 

1.6.2 Ručení 

Právní úprava ručení v obchodních závazkových vztazích je obsaţena v § 303 aţ 312 

ObchZ. Hlavním důvodem ručení je dostát závazkům vůči věřiteli v případě, ţe dluţník 

není schopen plnit své povinnosti. Je určena třetí osoba (ručitel), která převezme 

závazky vůči věřiteli v případě, kdy dluţník nesplní své závazky. Ručení vzniká ze 

zákona nebo na základě jednostranného právního úkonu, tedy písemným prohlášením 

ručitele. V prohlášení musí být uvedena identifikace osob, kdo je věřitelem, dluţníkem, 

ručitelem a také určena pohledávka, která je ručením zajištěna
22

. 

Jelikoţ je ručení akcesorickým (vedlejším) závazkem, můţeme jím zajistit pouze platný 

závazek nebo část platného závazku. Ručitelský závazek je neplatný, pokud je neplatný 

samotný závazek. Závazek, který vznikne v budoucnu, lze také ručením zajistit (např. 

smlouva o uzavření smlouvy budoucí). Ručitel můţe převzít ručitelský závazek, i kdyţ 

                                                 
18

 PLÍVA, S. Obchodní závazkové vztahy. 

19
 FIALA, J., M. KINDL a kol. Občanské právo hmotné. 

20
 Dobré mravy a sníţení smluvní pokuty. Epravo.cz. 

21
 BĚLOHLÁVEK, A. J., F. ČERNÝ, M. JUNGWIRTHOVÁ, P. KLÍMA, T. PROFELDOVÁ, E. 

ŠROTOVÁ. Nový občanský zákoník: srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů 

souvisejících. 

22
 PLÍVA, S. Obchodní závazkové vztahy. 
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mu v okamţiku převzetí závazku, není známa jeho výše. Typickým příkladem je ručení 

za smluvní pokutu, u které výše můţe narůstat. Ručitelem můţe být jedna i více osob. 

Kaţdý z ručitelů ručí za celý závazek
23

. 

 

Ručením lze zajistit peněţitý i nepeněţitý závazek. Ručením u nepeněţitých závazků 

lze zajistit pouze ty závazky, u kterých je moţné zastupitelné plnění. V případě, ţe je 

závazek vázán pouze na osobu dluţníka, nelze ručitelský závazek převzít. Ručení je 

časově neomezené, ale ručitel v ručitelském prohlášení můţe omezit své ručení jen na 

určitou dobu
24

. 

 

NOZ upravuje institut zajištění ručením v § 2018 aţ 2028. Písemná forma ke vzniku 

ručení zůstává zachována. Bylo zrušeno ustanovení o povinnosti věřitele informovat 

ručitele o výši závazku. Právní úprava ručení v NOZ většinou obsahově odpovídá 

ObchZ
25

. 

 

1.6.3 Bankovní záruka 

Dalším institutem zajištění je bankovní záruka. Ta vzniká písemným prohlášením banky 

v záruční listině, ţe podle obsahu záruční listiny uspokojí věřitele do výše určité 

peněţní částky, pokud dluţník nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné 

podmínky stanovené v záruční listině. Právní úpravu bankovní záruky obsahuje jen 

 ObchZ. Rozlišujeme různé druhy bankovní záruky např. záruka na úvěr, záruka za 

dodání, záruka za splnění, apod. ObchZ však tyto jednotlivé druhy speciálně 

neupravuje.  ObchZ vymezuje právní úpravu jen pro společnou záruku více bank (§ 315 

ObchZ) a bankovní dokumentární inkaso (§ 319 ObchZ)
26

. 

 

                                                 
23

 POSPÍŠIL, M. Obchodní závazkové vztahy. 

24
 DRBOHLAV, J., T. POHL. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. 

25
 BĚLOHLÁVEK, A. J., F. ČERNÝ, M. JUNGWIRTHOVÁ, P. KLÍMA, T. PROFELDOVÁ, E. 
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Bankovní zárukou můţeme zajistit peněţitý i nepeněţitý závazek. V případě zajištění 

nepeněţitého závazku bankovní zárukou, se má ze zákona za to, ţe do výše částky 

stanovené v záruční listině je zajištěn peněţní nárok věřitele vůči dluţníkovi v případě, 

kdy by dluţník porušil svůj závazek. Závazek z bankovní záruky můţe být zajištěn 

ručením další banky. Vznikne tak vztah mezi dvěma ručiteli, jejichţ závazek je 

společný a nerozdílný. Věřitel můţe uplatnit své nároky u kterékoliv z bank, která 

jištění bankovní zárukou potvrdila
27

. 

 

Rozdíl mezi bankovní zárukou a ručením je v tom, ţe bankovní záruka je úplatná. 

Bankovní záruka vzniká na základě smlouvy o převzetí záruky, kterou uzavírá banka 

s dluţníkem. Vztah mezi bankou a dluţníkem se posuzuje podle ustanovení § 566 

ObchZ o smlouvě mandátní. NOZ výslovně na mandátní smlouvu neodkazuje. Smlouva 

o bankovní záruce musí být písemná. Banka po uzavření smlouvy vyhotoví záruční 

listinu, ve které musí být uvedena částka, do jejíţ výše se banka zavazuje ručit a dále 

podmínky, za kterých banka svoji záruku poskytuje. Banka můţe převzít záruku v celé 

výši dluţné částky nebo ji můţe v záruční listině omezit do určité výše. Záruka banky 

trvá po celou dobu platnosti závazku, pokud není v záruční listině omezena její doba 

platnosti. V případě, kdy věřitel uplatní svůj nárok k bance, a banka splní závazek vůči 

věřiteli, je dluţník povinen zaplatit bance to, co vyplývá ze záruční listiny
28

. 

 

NOZ zavádí nový termín finanční záruka. Finanční záruka odpovídá úpravě bankovní 

záruky obsaţené v ObchZ. Avšak NOZ neomezuje okruh poskytovatelů finanční 

záruky.  Termín bankovní záruky se i nadále pouţije v případech, kdy finanční záruku 

poskytne banka, zahraniční banka, spořitelní nebo úvěrní druţstvo. Finanční záruka je 

upravena v § 2029 aţ 2039 NOZ
29

. 
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1.6.4 Postoupení pohledávky 

Dalším způsobem zajištění obchodních závazků je postoupení pohledávky. Právní 

úprava je obsaţena v § 524 aţ 530 a § 554 ObčZ. Věřitel (postupitel) můţe svou 

pohledávku poustoupit jinému subjektu (postupníkovi), a to i bez souhlasu dluţníka. 

Postupník se tak stane věřitelem vůči dluţníkovi. Postoupení pohledávky musí být 

v písemné formě a je také potřeba určit postupovanou pohledávku. Na nového věřitele 

přechází všechna práva a povinnosti. Postupitel musí neprodleně dluţníkovi oznámit 

postoupení pohledávky. Postoupení pohledávky je nejčastěji úplatné. Postupitel můţe 

postupníkovi postoupit pohledávku i za účelem splnění dluhu nebo za účelem 

poskytnutí úvěru
30

. 

 

NOZ upravuje postoupení pohledávky v § 1879 aţ 1887. Podle NOZ uţ není třeba, aby 

postoupení pohledávky bylo sjednáno písemnou formou. Zúţil se také výčet 

pohledávek, které nelze postoupit. Byla přidána zásada o postoupení pohledávky více 

osobám, kdy je vůči dluţníkovi účinný úkon, o kterém se dozví jako první. Dále byl 

sníţen rozsah, v němţ postupitel ručí za dobytnost pohledávky postupiteli. Nově byla 

v NOZ zavedena moţnost tzv. hromadného postoupení pohledávek, a to pohledávek 

současných i budoucích
31

. 

 

1.6.5 Zástavní a zadrţovací právo 

Základní právní úprava zástavního práva je obsaţena v § 152 aţ 174 ObčZ. Zadrţovací 

právo nalezneme v § 175 aţ 180 ObčZ. NOZ upravuje zástavní právo v § 1309 aţ 1394, 

zadrţovací pak v § 1395 aţ 1399. Podstatou zástavního práva je, ţe věřitel uspokojí 

výtěţkem z prodeje zastavené věci svou pohledávku v případě, ţe by dluţník nesplnil 

svůj závazek včas a řádně. Zástavním právem můţe být zajištěna pohledávka peněţitá i 

nepeněţitá. Nepeněţitá pohledávka však musí být v době vzniku zástavního práva 
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oceněna obvyklou cenou. Předmětem zástavy můţe být také podnik, jiná hromadná věc 

(např. knihovna), pohledávka nebo jiné majetkové právo, obchodní podíl, cenný papír
32

. 

 

Zástavním právem lze zajistit i pohledávku, která má v budoucnu teprve vzniknout nebo 

pohledávku, která vznikne aţ při splnění nějaké podmínky. Vznik zástavního práva je 

podmíněn písemnou smlouvou, můţe ale také vzniknout na základě rozhodnutí soudu o 

schválení dohody o vypořádání dědictví, na základě rozhodnutí soudu nebo správního 

orgánu a také ze zákona. Smlouva o zástavě musí obsahovat úředně ověřené podpisy 

účastníků
33

. 

 

Vznik zástavního práva je většinou spojen ještě s další podmínkou. Jedná se např. o 

vklad do katastru nemovitostí, je-li předmětem zástavy nemovitost, zápis do 

obchodního rejstříku, jde-li o obchodní podíl apod. V případě vzniku zástavního práva 

na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, se tato skutečnost zaznamenává 

v Rejstříku zástav. Podle ObčZ lze pohledávku zpeněţit buď ve veřejné draţbě nebo 

soudním prodejem podle § 200y a následujících a § 338a občanského soudního řádu 

(dále jen OSŘ).  

 

Zástavní právo můţe zaniknout zánikem zajištěné pohledávky, zánikem zástavy, 

vyplacením zástavy, vzdáním se zástavního práva zástavním věřitelem, uplynutím doby, 

na kterou bylo zástavní právo sjednáno, písemnou smlouvou zástavního věřitele a 

zástavního dluţníka, v případech podle zvláštních právních předpisů
34

. Podle NOZ 

zástavní právo nezaniká přeměnou, spojením či rozdělením zastavené věci s jiným 

předmětem. Zastavovaným předmětem je nově vzniklá věc. Zástavní právo zaniká 

v případě, ţe došlo k převodu zástavy na jinou osobu, která byla v dobré víře, ţe na 

převedeném předmětu ţádná zástava není
35

.  
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Zadrţovací právo patří mezi věcná práva k cizím věcem. Rozdíl mezi zadrţovacím 

právem a ostatním instituty zajišťovací práva je ten, ţe ke vzniku zadrţovacího práva 

nedochází smluvně, ale faktickým zadrţením věci na základě zákona. Principem 

zadrţovacího práva je to, ţe osoba, která má u sebe cizí movitou věc a má ji povinnost 

vydat, ji můţe zadrţet k zajištění své splatné pohledávky, jestliţe ji má proti osobě, 

které by jinak byla povinna věc vydat. Předmětem zadrţovacího práva mohou být pouze 

věci movité. Nesmí jím být nemovitosti či práva. Zadrţovací právo však zajišťuje 

pohledávky peněţité i nepeněţité. Zadrţovací právo zaniká zánikem zajištěné 

pohledávky, zánikem zadrţené věci, vydáním zadrţené věci, souhlasem věřitele, ţe mu 

dluţník poskytne jinou jistotu
36

. 

 

1.6.6 Uznání závazku 

Uznání závazku je upraveno v § 323 ObchZ. Uznáním závazku se má za to, ţe v době 

uznání závazek v uznaném rozsahu trvá. Jedná se o jednostranný právní úkon, který 

musí být písemný, musí obsahovat prohlášení o uznání a určení závazku, kterého se 

uznání týká. Uznání závazku zajišťuje peněţité i nepeněţité (např. dodání zboţí) plnění. 

ObchZ také připouští faktické úkony jako uznání závazku (např. placení úroků)
37

. 

V NOZ je institut zajištění uznáním dluhu upraven v § 2053 a 2054. Vychází 

z úpravy ObchZ
38

. 

 

1.6.7 Jistota 

Jistota (kauce) není zvláštní zajišťovací institut. V ObčZ je pouze upraveno splnění 

poskytnutí kauce zřízením zástavního práva nebo ručením. V ObčZ je uvedeno, ţe 

nikdo nemusí přijmout jako kauci věc nebo právo k zajištění pohledávky ve vyšší 

hodnotě, neţ dvě třetiny jejich odhadní ceny. Vţdy záleţí na domluvě věřitele a 
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dluţníka. Jedinou výjimku tvoří § 557 ObčZ, který uvádí, ţe vklady v bankách, 

spořitelnách a státní cenné papíry jsou způsobilou jistotou do celé své výše
39

. 

 

NOZ upravuje jistotu v § 2012 aţ 2017. Nově bylo stanoveno, do jaké hodnoty mohou 

být jistotou vklady v bankách a spořitelnách, a to do výše jejich pojištění. Státní cenné 

papíry mohou být jistotou do ¾ obvyklé ceny. Nemovitosti a stavební pozemky určené 

k podnikatelským účelům mohou být jistotou do ½ obvyklé ceny
40

. 

 

1.7  Zánik závazků 

Obchodní závazkové vztahy zanikají na základě zákona. Některé způsoby zániku 

závazků nalezneme v ObchZ, jiné zase v ObčZ. NOZ sjednotil úpravu ObchZ a ObčZ. 

Závazky mohou zaniknout: 

 splněním (§ 324 aţ 343 ObchZ), (§ 1908 aţ 1980 NOZ), 

 dohodou (§570 aţ 574 ObčZ), (§ 1981 NOZ), 

 odstoupením od smlouvy (§ 344 aţ 351 ObchZ), (§ 2001 aţ 2005 NOZ), 

 zaplacením odstupného (§ 355 ObchZ), (§ 1992 NOZ), 

 zmařením účelu smlouvy (§ 356 ObchZ) 

 započtením (§ 580 a 581 ObčZ, § 358 aţ 364 ObchZ), (§ 1982 aţ 1992 NOZ), 

 uplynutím doby (§ 578 ObčZ) 

 výpovědí (§ 582 ObčZ), (§ 1998 aţ 2000 NOZ), 

 splynutím (§ 584 ObčZ), (§ 1993 a 1994 NOZ), 

 dodatečnou nemoţností plnění (§ 575 aţ 577 ObčZ, § 352 aţ 354 ObchZ), 

(§ 2006 aţ 2009 NOZ), 

 neuplatněním práva (§ 583 ObčZ) 

 narovnáním (§ 585 aţ 587 ObčZ), (§ 1903 a násl. NOZ), 

 smrtí dluţníka nebo věřitele (§ 579 ObčZ)
41

, (§ 2009 NOZ). 
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Závazek zanikne splněním, je-li vykonán včas a řádně. Místo plnění se u nepeněţitého 

závazku určí smlouvou, povahou závazku, zákonem, místem závodu nebo provozovny 

dluţníka. U peněţitého plnění se řídí smlouvou, místem závodu nebo provozovny 

věřitele, místem banky, u které má věřitel účet. Doba plnění je většinou určena ve 

smlouvě. Pokud doba plnění určena není, věřitel můţe poţadovat splnění závazku ihned 

po uzavření smlouvy a dluţník je zase povinen závazek splnit bez zbytečného 

odkladu
42

. 

 

ObčZ stanovuje, ţe se v případě zániku závazku dohodou dluţník a věřitel dohodnou, ţe 

dosavadní závazek zaniká a dluţník musí plnit závazek nový. Mohou se také 

dohodnout, ţe dosavadní závazek se ruší a nový nevznikne. Pokud byla smlouva o 

vzniku závazku uzavřena písemně, musí být i dohoda o zrušení závazku písemná.  

 

Odstoupení od smlouvy je závazné pro obě smluvní strany. Jednostranně lze od 

smlouvy odstoupit pouze v případě, kdy to stanoví ObchZ (NOZ) nebo smlouva. 

Závazek, který zaniká zaplacením odstupného, připadá v úvahu, pokud se na tom 

smluvní strany domluví uţ ve smlouvě a dále si zde určí i výši odstupného
43

. 

 

Při zániku závazkového vztahu zmařením účelu smlouvy musí dojít ke zmaření 

základního účelu smlouvy. Základní účel musí být ve smlouvě výslovně vyjádřen a 

musí dojít k podstatné změně okolností. Pak lze od smlouvy odstoupit, avšak 

odstupující strana musí uhradit škodu, která vznikla druhé straně odstoupením pro 

zmaření účelu. Započtením zanikají pohledávky stejného druhu. Nelze tedy započíst 

peněţní pohledávku s pohledávkou na splnění sluţby. Závazek jedné strany zaniká jen 

do výše závazku strany druhé. Zbytek závazku, který nebyl kompenzován, nezaniká. 

Započtení pohledávek nevzniká automaticky, ale na ţádost jedné ze smluvních stran
44

. 
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Závazky zanikající uplynutím doby mohou zaniknout pouze v případě, ţe doba platnosti 

závazku byla stanovena dohodou nebo vyplývá ze zákona
45

. 

 

Dalším typem ukončení závazkového vztahu je výpověď. Výpověď je jednostranný 

právní úkon, který ukončuje závazkový vztah bez souhlasu strany druhé. Ve většině 

případů jde o smlouvy s platností na dobu neurčitou. Smlouvy s platností na dobu 

určitou lze vypovědět, pokud to stanovuje zákon nebo tato moţnost vyplývá ze 

smlouvy. Závazek zaniká po uplynutí výpovědní lhůty
46

.  

 

Pokud dluţník neuhradí svůj závazek včas, je věřitel oprávněn poţadovat zákonný úrok 

z prodlení. Subjekty obchodních závazkových vztahů si výši úroku mohou dohodnout. 

Pokud tak neučiní, výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 33/2010 Sb
47

. 

S účinností NOZ výši úroků z prodlení stanoví nařízení vlády č. 351/2013. Úroky 

z prodlení od 1. 1. 2014 odpovídají roční výši repo sazby zvýšené o osm procentních 

bodů. Subjekty právního vztahu se mohou dohodnout na jiné výši
48

. 

 

1.8  Promlčení a prekluze 

Promlčení i prekluze jsou následkem uplynutí stanoveného časového úseku. Nastanou 

v případě uplynutí stanovené doby, ve které nebyl učiněn právní úkon. Právo se tak 

zeslabuje a stává se nevynutitelným. Promlčením však právo nezaniká. Právní úpravu 

promlčení z obchodních závazkových vztahů nalezneme v § 387 aţ 408 ObchZ. Délku 

promlčecí doby rozlišujeme na obecnou a zvláštní. Obecná promlčecí doba je stanovena 

ObchZ a platí, pokud není stanovena promlčecí doba zvláštní. Promlčecí doba zvláštní 

můţe být kratší i delší neţ promlčecí doba obecná. Její délku stanoví ObchZ nebo jiný 

zákon. Délka obecné promlčecí doby je čtyři roky. Obecná i zvláštní promlčecí doba 
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můţe být prodlouţena, avšak nesmí být delší neţ deset let od doby, kdy začala běţet 

poprvé
49

. 

 

Co se týče běhu promlčecí doby, tak tu ObchZ stanoví jednak obecně a jednak speciálně 

u některých práv. V případě, kdy je právo vymahatelné u soudu, začíná běţet promlčecí 

doba ode dne, kdy právo mohlo být poprvé u soudu uplatněno. V případě, kdy se jedná 

o právo uskutečnit nějaký úkon, začíná promlčecí doba běţet ode dne, kdy mohl být 

tento právní úkon poprvé učiněn
50

.  

 

NOZ stanovuje délku promlčecí doby na 3 roky. Oproti právní úpravě účinné do 31. 12. 

2013 NOZ umoţňuje smluvní promlčecí lhůtu. Subjekty právního vztahu se mohou 

dohodnout na promlčecí lhůtě od 1 roku aţ do 15 let. NOZ výslovně stanovuje, která 

práva se promlčí v jiné neţ obecné promlčecí době
51

. 

 

Prekluzí označujeme zánik práva uplynutím času. To znamená, ţe po uplynutí časového 

úseku určeného zákonem, dochází k zániku práva
52

.  

 

1.9  Finanční analýza 

Finanční analýza se zabývá rozborem dat z účetních výkazů. Cílem finanční analýzy je 

připravit kvalitní podklady pro další rozhodování o subjektu. Podklady tvoří hodnocení 

minulých, současných a předpovídají vývoj budoucích finančních podmínek 

podnikatele. Finanční analýza je důleţitá pro management, majitele i věřitele. 

Dodavatele například zajímá schopnost podnikatele zaplatit fakturu včas, zaměstnance 

například zachování pracovních míst
53

. 
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Z hlediska závazkových vztahů je důleţité sledovat dobu obratu závazků a dobu obratu 

pohledávek. Ukazatel doby obratu pohledávek udává počet dnů, po které musí 

dodavatel čekat, neţ dostane od odběratele zaplaceno. Dodavatel tak zároveň hlídá 

platební morálku odběratele. Doba obratu závazků udává počet dnů, které uplynou mezi 

nákupem zboţí či sluţeb a jejich úhradou. Pro podnikatele je výhodnější, kdyţ doba 

obratu závazků je větší neţ doba obratu pohledávek, protoţe můţe po nějakou dobu 

bezúročně vyuţívat dodavatelský úvěr
54

. Níţe uvádím vzorce pro výpočet těchto 

ukazatelů. 

obchodní pohledávky 

Doba obratu pohledávek = -------------------------------------   [ve dnech]
55

 

denní trţby 

 

obchodní závazky 

Doba obratu závazků = -----------------------------------------   [ve dnech] 
56

 

denní trţby 

 

Mezi další ukazatele finanční analýzy patří například ukazatele likvidity a rentability. 

Ukazatele likvidity udávají, zda je podnikatel schopen včas zaplatit své krátkodobé 

závazky. Likvidita prvního stupně (okamţitá) se vypočítá jako podíl krátkodobého 

finančního majetku a okamţitě splatných závazků. Likvidita druhého stupně (pohotová) 

se zjistí jako podíl oběţných aktiv sníţených o zásoby a krátkodobých závazků. 

Likvidita třetího stupně (běţná) se vypočítá jako podíl oběţných aktiv a krátkodobých 

závazků
57

. Ukazatele rentability vyjadřují efektivitu podnikání. Řadí se zde například 

rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita celkového kapitálu, rentabilita vloţeného 

kapitálu, rentabilita trţeb
58

. 
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             HV po zdanění 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = --------------------------------*100 [v %] 
59

 

    Celková aktiva 

 

   EBIT 

Rentabilita vloţeného kapitálu (ROI) = ------------------------------*100 [v %] 
60

 

       Celkový kapitál 

 

    HV po zdanění 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = ------------------------------*100 [v %] 
61

 

     Vlastní kapitál 

 

         HV 

Rentabilita trţeb = ----------------------------*100 [v %] 
62

 

       Trţby 

 

1.10  Daňové aspekty závazků 

V této části práce se budu věnovat především dani z přidané hodnoty (dále je DPH). 

Nastíním také právní úpravu daně z příjmů a silniční daně. Zabývat se nebudu odpisy 

hmotného majetku, protoţe podnikatel, kterému se věnuji v analytické části, má veškerý 

majetek odepsán. Nastíním pouze odepisování pohledávek. Právní úpravu DPH 

obsahuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen Zdph). Předmět 

daně z přidané hodnoty definuje § 2 Zdph. Daňové subjekty rozlišujeme na osoby 

povinné k dani (§ 5 Zdph), skupiny (§ 5a, 5b, 5c Zdph), plátce (§ 6 a násl. Zdph) a 

identifikované osoby (§ 6g aţ 6i Zdph).  
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DPH patří mezi daně nepřímé a je zaloţeno na průběţném zdaňování rozdílů mezi 

vstupy (ceny nákupů) a výstupy (zboţí, sluţby). Plátci daně mají nárok na odpočet daně 

zaplacené na vstupu, povinně pak zdaňují výstupy. Základem pro výpočet daně je cena 

včetně spotřební daně a cla, avšak bez DPH. Vývoz mimo země Evropské unie je 

osvobozen od daně, avšak dovoz ze třetích zemí podléhá DPH
63

. V České republice je 

stanovena základní a sníţená sazba DPH. Základní sazba činí 21 %, sníţená sazba 15%. 

Co je předmětem sníţené sazby DPH obsahuje příloha III Zdph. 

 

Daň z příjmu upravuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu. V analytické části 

práce se zabývám obchodní společností, která má povinnost platit daň z příjmu 

právnických osob. Sazba daně u právnických osob činí 19 % z hospodářského výsledku 

po úpravách. 

 

Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční (dále jen ZSil). Předmětem 

silniční daně jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou pouţívána 

k podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti. Podnikatel, jehoţ závazky budu 

analyzovat, vlastní osobní automobily, u kterých je sazba silniční daně určena 

zdvihovým objemem motoru. Sazbu daně lze sníţit či zvýšit o určitá procenta podle 

první registrace vozidla (§ 6 ZSil). 

 

Odpis jednorázových pohledávek je upraven v § 24 odst. 2 písm. y) zákona o dani 

z příjmu. Odpis jmenovité hodnoty pohledávky či pořizovací ceny pohledávky nabyté 

postoupením do nákladů můţe učinit subjekt, který vede podvojné účetnictví a 

pohledávka je za dluţníkem, např. u kterého soud zrušil konkurz, je v úpadku nebo mu 

hrozí úpadek na základě insolvenčního řízení, apod. Dalším kritériem pro odpis 

pohledávky je, ţe pohledávka musela být účtována do výnosů a zahrnuta do základu 

daně z příjmu a zároveň se nejedná o pohledávku nabytou bezúplatně
64

. 
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1.11  Účtování o závazcích 

Základní normou upravující účetnictví je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen 

ZUC). Tento zákon se vztahuje pouze na vedení podvojného účetnictví a v § 1 stanoví, 

které subjekty jsou povinny vést účetnictví dle tohoto zákona. Ostatní podnikající 

fyzické osoby vedou daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu. Níţe se zaměřím na vedení účetnictví, protoţe se v analytické části věnuji 

společnosti s ručením omezeným. Ta má podle § 1 odst. 2a) ZUC jako právnická osoba 

se sídlem na území České republiky povinnost vést účetnictví. 

 

1.11.1 Účtování pohledávek a závazků 

Pohledávky a závazky vznikají například z obchodních vztahů, ze vztahů 

k zaměstnancům, akcionářům, státu, apod. Důleţitým členěním pohledávek a závazků 

v účetnictví je členění na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé pohledávky (závazky) 

jsou s dobou splatnosti do 1 roku, dlouhodobé se splatností delší neţ 1 rok. Výše 

uvedené rozdělení je důleţité pro účely účtování na příslušných účtech hlavní knihy. 

Kromě krátkodobých finančních výpomocí, mezi které patří například krátkodobé 

bankovní úvěry, a které se účtují v účtových skupinách 23 a 24, se krátkodobé závazky 

účtují na účtech 3. třídy. Dlouhodobé závazky se nachází v účetních skupinách 46 – 

dlouhodobé bankovní úvěry a 47 – dlouhodobé závazky. Pohledávky krátkodobé i 

dlouhodobé zaúčtujeme na syntetických účtech účtové třídy 3
65

. 

 

Pohledávky se podle § 25 odst. 1 písm. g)  ZUC oceňují při vzniku jmenovitou 

hodnotou a pořizovací cenou v případě nabytí za úplatu nebo vkladem. Pořizovací 

cenou je myšlena cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících 

s jeho pořízením. Pohledávky určené k obchodování se oceňují reálnou hodnotou. Při 

změně reálné hodnoty se zaúčtuje finanční náklad nebo finanční výnos
66

. 
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1.11.2 Účtování institutů zajištění 

Většinu institutů zajištění účtovat nelze. Statut ručitele ještě neznamená vznik závazku. 

Ten vzniká aţ v případě, kdy dluţník svůj dluh nesplní. Pak by ručiteli vznikl závazek 

vůči původnímu věřiteli, který bychom zaplatili a zaúčtovali jako pohledávku vůči 

dluţníkovi na straně MD na účet 315 a na straně Dal na účet 221 (pokud bychom platili 

bankovním převodem). Podle Českého účetního standardu pro podnikatele se smluvní 

pokuty a úroky z prodlení účtují jako náklad v účtové skupině 54 – Jiné provozní 

náklady a ve prospěch výnosů v účtové skupině 64 – Jiné provozní výnosy, a to bez 

ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo ne
67

.  

 

1.11.3 Účtování daně z přidané hodnoty 

U plátce daně z přidané hodnoty se do ocenění majetku zachycovaného v účetnictví 

DPH nepromítá. Majetek se tak vede v účetnictví bez daně (DPH). DPH tvoří 

průběţnou poloţku, kterou zachycujeme v rámci zúčtovacích vztahů na účtu 343 – Daň 

z přidané hodnoty. Účtování DPH probíhá na základě daňových dokladů, které musí 

splňovat všechny náleţitosti účetních dokladů. Pro potřeby daňového přiznání a správu 

DPH je nutné zajistit údaje o závazcích a pohledávkách vyplývajících z DPH, údaje o 

nadměrném odpočtu, údaje o zdanitelných plněních, u kterých je či není nárok na 

odpočet daně pro účely stanovení koeficientů a další podstatné skutečnosti pro správu 

daně
68

. 

 

1.11.4 Účtování faktoringu 

Společnost, které se věnuji v analytické části, vyuţívá faktoringu. Účtování faktoringu 

zde pro přehlednost uvádím na příkladu. 

 

Příklad 

Společnost s ručením omezeným ABC na základě smlouvy o faktoringu postoupila dne 

30. září 2013 dvě pohledávky za dodání zboţí faktoringové společnosti. Jmenovitá 
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hodnota pohledávek činí: a) 1 200 000 Kč, b) 300 000 Kč. Pohledávky jsou splatné 30. 

října 2013. Faktor uhradí ABC 75 % hodnoty pohledávek, po úhradě pohledávky 

dluţníkem zbývající část. Z částky úhrady ve výši 75 % hodnoty pohledávky bude 

účtován úrok, a to buď v okamţiku úhrady celé částky odběratelem, nebo při stornu 

postoupení, jestliţe dluţník závazek neuhradí. Jedná se o regresní faktoring. Úrok je 

stanoven na 15 % p.a., faktoringový poplatek činí 1,5 % z fakturované částky + DPH. 

Pohledávka a) byla uhrazena odběratelem ve lhůtě splatnosti, pohledávka b) zaplacena 

nebyla, a proto došlo ke stornu
69

. 

 

Tabulka 1: Účtování faktoringu 

Text Částka v Kč MD Dal 

Počáteční stav pohledávek (včetně DPH) 1 500 000 311  

Odpis pohledávek do nákladů při postoupení 1 500 000 546 311 

Pohledávka za faktorem 1 500 000 315 646 

Dílčí splátka postupovaných pohledávek (75 %) 1 125 000 221 315 

Faktoringový poplatek 27 225  379 

(1,5 % z 1 500 000) 22 500 568  

(DPH 21 % z 22 500) 4 725 343  

Úrok 15 % p.a. (za 30 dní) 13 870 562 379 

Započtení závazků z úroku a poplatků na 

pohledávku 41 120 379 315 

Storno postoupení pohledávky b) 300 000 

300 000 

-546 

-315 

-311 

-646 

Doplatek faktora 38 880 221 315 

Zdroj: Upraveno dle: DRBOHLAV, J., T. POHL. Pohledávky z právního, účetního a 

daňového pohledu.) 

 

V teoretické části bakalářské práce jsem vymezila problematiku týkající se závazků 

z hlediska právního, účetního, ekonomického i daňového. Poznatky získané z teoretické 
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části mi budou tvořit podklady pro vytvoření analýzy závazků podnikatele, kterou se 

zabývám v následující kapitole a také pro vlastní návrhy řešení. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V analytické části bakalářské práce nejprve představím podnikatele, u kterého provedu 

rozbor pohledávek a závazků. Jedná se o společnost Milfor Steel s. r. o. Níţe uvádím 

základní údaje o podnikateli. Následně se budu věnovat srovnání pohledávek a závazků 

z obchodních vztahů dle splatnosti, dle podílu pohledávek po splatnosti na celkovém 

objemu pohledávek. V návaznosti na teoretická východiska také vypracuji finanční 

analýzu obsahující dobu obratu závazků a pohledávek. Dále se zaměřím na rozbor 

zajišťovacích instrumentů, které podnikatel pouţívá. Cílem analytické části bakalářské 

práce je tedy zjistit, zda podnikatel zajišťuje své pohledávky a jak je zajišťuje a jak 

vymáhá své pohledávky. 

 

2.1  Základní údaje o Milfor Steel s. r. o. 

Název:    Milfor Steel s. r. o. 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:    Ostravská 843, 739 25 Sviadnov 

Vznik:    1. 8. 2001 

Statutární orgán:  Jednatel Milan Lúčan 

Základní kapitál:  20 000 000 Kč 

Předmět podnikání: Velkoobchod. Výroba, obchod a sluţby neuvedené 

v přílohách I aţ III ţivnostenského zákona  

IČO 25886614 

DIČ CZ25886614
70

 

Logo: 
71
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2.1.1 Historie Milfor Steel s. r. o. 

Obchodní korporace vznikla 1. 8. 2001. Zaloţili ji čtyři společníci: 

  Jens-Uwe Jepsen – obchodní podíl: 30 % 

 Johan Friedrich Forster- 20 % 

 Milan Lúčan – 20 % 

 Wilhelm Albert Blumenthal – 30 %. 

Název firmy je odvozen ze jména Milana a příjmení Forstera, steel znamená v překladu 

ocel. Milfor Steel s. r. o. je měsíčním plátcem DPH, povinnost auditu jí vznikla od roku 

2004. V roce 2007 Wilhelm Albert Blumenthal převedl svůj obchodní podíl na Jense 

Uwe Jepsena a struktura společníků je nyní následující: 

 Jens-Uwe Jepsen – obchodní podíl: 60 % 

 Johan Friedrich Forster- 20 % 

 Milan Lúčan – 20 %
72

. 

 

2.1.2 Obchodní program 

Milfor Steel se zabývá velkoobchodním prodejem hutního materiálu. Mezi 

obchodovaný sortiment patří: 

  plechy stříhané z pásů válcované za tepla i studena 

 pozinkované plechy 

 protiskluzové plechy – slzičkové, rýhované 

 kvarto plechy – kotlové, vysokopevnostní plochá ocel. 

Plechy nakupuje od tuzemských i zahraničních dodavatelů. Sklad si podnikatel 

pronajímá v Přerově i s doplňkovými sluţbami (například s nakládkou a vykládkou 

zboţí, příjemkou a výdejkou, celní sluţby). Zboţí je následně prodáváno na tuzemském 

i zahraničním trhu (v rámci Evropské unie)
73

. 
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2.1.3 Organizační struktura Milfor Steel s. r. o. 

Milfor Steel s. r. o. se řadí mezi drobné a malé závody, jelikoţ má pouze 3 zaměstnance 

a obrat do 10 milionů eur. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Statutární 

orgánem pak jednatel. Tomu jsou podřízeni dva obchodní referenti a samostatná 

účetní
74

. 

 

Obrázek 1: Organizační struktura 

 

Valná hromada 

 

 

 

 
 

 

 

Jednatel 

  

 
 

 

 Obchodní referent Obchodní referent Samostatná účetní 

  Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

 

2.2  Analýza pohledávek a závazků v letech 2010 aţ 2013 

V následujících podkapitolách vypracuji analýzu pohledávek a závazků z obchodních 

vztahů dle splatnosti. Jedná se o pohledávky vůči dluţníkům z ČR i zahraničí. 

Podnikatel tyto pohledávky a závazky dělí na uhrazené do doby splatnosti, na uhrazené 

do 30 dnů po splatnosti, 30 aţ 90 dnů po splatnosti, 90 aţ 180 dnů po splatnosti a 180 aţ 

360 dnů po splatnosti
75

. Následně graficky znázorním podíl pohledávek po splatnosti na 

celkovém objemu pohledávek z obchodních závazkových vztahů. Rozbor vypracuji za 

poslední čtyři roky 2010 aţ 2013. Podklady pro zpracování analýzy mi poskytl jednatel 

Milfor Steel s. r. o. Milan Lúčan. 
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2.1.4 Analýza pohledávek a závazků z obchodních vztahů v roce 2010 

Níţe vypracuji tabulku s přehledem splatnosti pohledávek z obchodních vztahů za rok 

2010, dále tabulku obsahující přehled splatnosti závazků z obchodních vztahů za rok 

2010 a graficky znázorním pohledávky uhrazené do splatnosti a po splatnosti v témţe 

roce. Pro vytvoření grafu 1 byly pohledávky v Eurech převedeny na Kč podle 

průměrného kurzu podnikatele v patřičném roce, který byl ve výši 25 Kč/ Eur
76

. 

 

Tabulka 2: Pohledávky z obchodních vztahů dle splatnosti za rok 2010 

Uhrazeno Pohledávky (v tis. Kč) Pohledávky (v tis. Eur) 

Do doby splatnosti 3 408 1 774 

Do 30 dnů po splatnosti 44 130 

30 aţ 90 dnů po splatnosti 25 28 

90 aţ 180 dnů po splatnosti 0 0 

180 aţ 360 dnů po splatnosti 7 0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

Tabulka 3: Závazky z obchodních vztahů dle splatnosti v roce 2010 

Uhrazeno Závazky (v tis. Kč) Závazky (v tis. Eur) 

Do doby splatnosti 76 394 

Do 30 dnů po splatnosti 55 221 

30 aţ 90 dnů po splatnosti 0 0 

90 aţ 180 dnů splatnosti 0 0 

180 aţ 360 dnů po splatnosti 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 
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Graf 1 

8%

92%

Podíl pohledávek z obchodních vztahů uhrazených do 

a po splatnosti k 31. 12. 2010

(bez rozlišení doby po splatnosti)

Pohledávky uhrazené po
splatnosti

Pohledávky uhrazené do
splatnosti

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

Rok 2010 se příznivě vyvíjel v oblasti úhrady pohledávek. Pouze 8 %, tj. 4 019 000 Kč 

z celkových 51 777 000 Kč pohledávek z obchodních vztahů bylo uhrazeno po termínu 

splatnosti. Z toho pak přes 97 % pohledávek do 30 dní po splatnosti
77

. Domnívám se, ţe 

Milfor Steel udrţuje dobré obchodní vztahy s dodavateli, jelikoţ své závazky uhradila 

nejpozději do 30 dnů po splatnosti faktur. V roce 2010 se podnikateli dařilo, vykázal 

zisk 1,33 milionů, kterým částečně sníţil ztrátu z roku 2009. Ztráta vznikla z důvodu 

finanční krize z roku 2008, kdy dluţníci nebyli schopni hradit své závazky Milfor 

Steel
78

.  

 

2.1.5 Analýza pohledávek a závazků z obchodních vztahů v roce 2011 

Následně vypracuji tabulku s přehledem splatnosti pohledávek z obchodních vztahů a 

tabulku obsahující přehled splatnosti závazků z obchodních vztahů za rok 2011. 

K vytvoření grafického znázornění pohledávek uhrazených do splatnosti a zaplacených 
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po splatnosti (graf 2) jsem pouţila přepočet Eur na Kč. Průměrný kurz podnikatele 

dosahoval 24,5 Kč/Eur
79

. 

 

Tabulka 4: Pohledávky z obchodních vztahů dle splatnosti za rok 2011 

Uhrazeno Pohledávky (v tis. Kč) Pohledávky (v tis. Eur) 

Do doby splatnosti 3 490 2 042 

Do 30 dnů po splatnosti 925 270 

30 aţ 90 dnů po splatnosti 22 4 

90 aţ 180 dnů po splatnosti 0 0 

180 aţ 360 dnů po splatnosti 3 1 

Přihláška pohledávek 

k insolvenčnímu řízení (více 

neţ 360 dní po splatnosti) 

260 0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

Tabulka 5: Závazky z obchodních vztahů dle splatnosti v roce 2011 

Uhrazeno Závazky (v tis. Kč) Závazky (v tis. Eur) 

Do doby splatnosti 432 364 

Do 30 dnů po splatnosti 24 49 

30 aţ 90 dnů po splatnosti 2 0 

90 aţ 180 dnů po splatnosti 0 0 

180 aţ 360 dnů po splatnosti 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 
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Graf 2 
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Podíl pohledávek z obchodních vztahů uhrazených do 

a po splatnosti k 31. 12. 2011

(bez rozlišení doby po splatnosti)
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splatnosti

Pohledávky uhrazené do
splatnosti

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

Oproti předcházejícímu roku se zvýšil objem pohledávek o více neţ 1 000 000 Kč (po 

přepočtu Eur na Kč). Navýšení pohledávek však nebylo způsobeno vyšším prodejem 

zboţí, ale růstem cen komodit. V první polovině roku 2011 hutě zvedly ceny ocelových 

výrobků aţ o 70 %. Podnikatel správně vyhodnotil situaci, ţe nákup plechů do skladu 

by byl zbytečný. Díky podnikatelské praxi v oboru hutnictví, očekával podnikatel po 

prudkém nárůstu cen komodit také následné sníţení. Ceny pak v prosinci 2011 klesly 

asi o 25 %
80

. Podle tabulky 7 byly přihlášeny k insolvenci pohledávky vůči 

Ferrocentrum CB s. r. o. ve výši 96 000 Kč a Help Team a. s. ve výši 164 000 Kč 

(celkem 260 tis. Kč). O vypořádání uvedených pohledávek rozhodne insolvenční 

soud
81

. Jelikoţ byla podána přihláška pohledávek k insolvenčnímu řízení, vymáhá je 

podnikatel soudní cestou.  Milan Lúčan potvrdil, ţe Milfor Steel s. r. o. vymáhá své 

pohledávky pouze soudní cestou. Byla tak vyvrácena hypotéza č. 2, ţe podnikatel 

vymáhá své pohledávky mimosoudní cestou a zároveň zodpovězena výzkumná otázka 

č. 2 o způsobu vymáhání pohledávek. 
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2.1.6 Analýza pohledávek a závazků z obchodních vztahů v roce 2012 

Níţe vypracuji tabulku s přehledem splatnosti pohledávek z obchodních vztahů za rok 

2012, dále tabulku obsahující přehled splatnosti závazků z obchodních vztahů za rok 

2012 a graficky znázorním pohledávky uhrazené do splatnosti a po splatnosti 

v příslušném roce. Pro vytvoření grafu 3 byly pohledávky v Eur převedeny na Kč podle 

průměrného kurzu podnikatele v roce 2012 – 25,8 Kč/Eur
82

. 

 

Tabulka 6: Pohledávky z obchodních vztahů dle splatnosti za rok 2012 

Uhrazeno Pohledávky (v tis. Kč) Pohledávky (v tis. Eur) 

Do doby splatnosti 6 463 954 

Do 30 dnů po splatnosti 80 140 

30 aţ 90 dnů po splatnosti 2 447 653 

90 aţ 180 dnů po splatnosti 0 0 

180 aţ 360 dnů 0 0 

Přihláška pohledávek 

k insolvenčnímu řízení (více neţ 

360 dní po splatnosti) 

260 0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

Tabulka 7: Závazky z obchodních vztahů dle splatnosti v roce 2012 

Uhrazeno Závazky (v tis. Kč) Závazky (v tis. Eur) 

Do doby splatnosti 342 460 

Do 30 dnů po splatnosti 261 110 

30 aţ 90 dnů po splatnosti 37 100 

90 aţ 180 dnů splatnosti 0 0 

180 aţ 360 dnů splatnosti 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 
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Graf 3 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

Z výše uvedeného grafu 3 vyplývá, ţe podíl pohledávek z obchodních vztahů 

uhrazených po splatnosti činil 42 %. Po přepočtu průměrným kurzem podnikatele za rok 

2012 bylo 54 062 000 Kč uhrazených odběrateli se zpoţděním. Tato skutečnost se 

promítla i do platební schopnosti společnosti Milfor Steel s. r. o. Z nedostatku volných 

prostředků tak podnikatel uhradil téměř 32 % svých závazků po splatnosti. Oproti roku 

2010 a 2011 rapidně klesl objem pohledávek. Problém poklesu zakázek byl zapříčiněn 

vstupem zahraniční konkurence na trh, která prodávala ocelové výrobky (plechy) 

s minimální marţí či dokonce pod cenou. Milan Lúčan se domnívá, ţe za tím stojí 

nekalá konkurence a nečestné jednání s DPH. Například Slovensko v návaznosti na 

problémy, které se týkají DPH, novelizovalo zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej 

hodnoty. Česká Republika reagovala na podvody s DPH § 106a zákona o DPH 

(nespolehlivý plátce) a § 108a zákona o DPH (ručení oprávněného příjemce). Obě 

novelizace zákona č. 235/2004 Sb. jsou účinné od 1. 1. 2013, aby zabránily daňovým 

podvodům. O uspokojení pohledávek přihlášených v roce 2011 k insolvenci ještě 

insolvenční správce nerozhodl
83

. 
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2.1.7 Analýza pohledávek a závazků z obchodních vztahů v roce 2013 

Za rok 2013 zpracuji tabulku s přehledem splatnosti pohledávek z obchodních vztahů, 

dále tabulku obsahující přehled splatnosti závazků z obchodních vztahů a graficky 

znázorním pohledávky uhrazené do splatnosti a po splatnosti v témţe roce. Pro 

vytvoření grafu 4 jsem pouţila přepočet měnového kurzu. V roce 2013 byl průměrný 

kurz podnikatele 27,2 Kč/Eur
84

. 

 

Tabulka 8: Pohledávky z obchodních vztahů dle splatnosti za rok 2013 

Uhrazeno Pohledávky (v tis. Kč) Pohledávky (v tis. Eur) 

Do doby splatnosti 455 1 280 

Do 30 dnů po splatnosti 0 132 

30 aţ 90 dnů po splatnosti 0 585 

90 aţ 180 dnů po splatnosti 6,2 124 

180 aţ 360 dnů po splatnosti 0 0 

Přihláška pohledávek 

k insolvenčnímu řízení (více neţ 360 

dní po splatnosti) 

260 0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

Tabulka 9: Závazky z obchodních vztahů dle splatnosti v roce 2013 

Uhrazeno Závazky (v tis. Kč) Závazky (v tis. Eur) 

Do doby splatnosti 162 300 

Do 30 dnů po splatnosti 11,8 76 

30 aţ 90 dnů po splatnosti 3,6 17 

90 aţ 180 dnů po splatnosti 0 0 

180 aţ 360 dnů po splatnosti 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 
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Graf 4 

39%

61%

Podíl pohledávek z obchodních vztahů uhrazených do 

a po splatnosti k 31. 12. 2013

(bez rozlišení doby po splatnosti)

Pohledávky uhrazené po
splatnosti

Pohledávky uhrazené do
splatnosti

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

Výše pohledávek po splatnosti se oproti roku 2012 sníţila o 4 %, Stále však dosahuje 

výše 39 %, coţ vzbuzuje pochybnosti o solventnosti odběratelů. Pozdní úhrada faktur 

odběrateli zapříčinila i zpoţděnou platbu Milfor Steel s. r. o. za závazky. Z výše 

uvedené tabulky 8 vyplývá, ţe insolvenční správce ani v roce 2013 nevydal rozhodnutí 

o uspokojení pohledávek ve výši 260 tis. z roku 2011
85

. Ve třetím kvartálu roku 2013 

zavedla Česká národní banka (dále ČNB) devizové intervence proti české koruně. 

Jelikoţ Milfor Steel s. r. o. obchoduje převáţně v zahraniční měně (eurech), umělé 

oslabení české koruny podnikateli pomohlo k lepšímu hospodářskému výsledku. Zisk 

byl pouţit na krytí ztráty z minulých let
86

. 

 

Pohledávky a závazků z obchodní činnosti v letech 2010 aţ 2013 

Velmi negativně se vyvíjí pohledávky uhrazené po datu splatnosti. V roce 2010 se 

podílely 8 % na celkových pohledávkách z obchodního styku, v roce 2013 se vyšplhaly 

na 39 %. V roce 2012 bylo po přepočtu Eur na Kč uhrazeno po splatnosti celkem 
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22 897 000 Kč, tj. 42 % pohledávek
87

. Nejčastěji jsou pohledávky po splatnosti 

uhrazovány v intervalu 30 aţ 90 dní po splatnosti. V letech 2010 aţ 2013 činily 

pohledávky po splatnosti v rozmezí 30 aţ 90 dnů celkem 36 069 000 Kč. V případech, 

kdy hradí Milfor Steel s. r. o. své závazky po splatnosti, se jedná nejčastěji o dobu 30 

dnů po splatnosti, maximálně pak do 90 dní od doby splatnosti
88

. 

 

2.3  Finanční analýza 

V návaznosti na kapitolu 1.9 Finanční analýza z teoretických východisek níţe vypracuji 

přehled doby obratu pohledávek a závazků z obchodní činnosti u Milfor Steel s. r. o. 

Analýzu zpracuji opět za poslední čtyři sledované roky 2010 aţ 2013. Zaměřím se také 

na ukazatele rentability a likvidity. Údaje potřebné pro výpočet budu čerpat ze sbírky 

listin podnikatele dostupné na www.justice.cz.  

 

Tabulka 10: Doba obratu pohledávek v letech 2010 aţ 2013 

Rok 
Doba obratu pohledávek 

(ve dnech) 

2010 123,63 

2011 125,79 

2012 118,84 

2013 147,61 

Zdroj: Vlastní zpracování dle justice.cz 

 

Tabulka 11: Doba obratu závazků v letech 2010 aţ 2013 

Rok 
Doba obratu závazků 

(ve dnech) 

2010 37,02 

2011 21,83 

2012 39,60 
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2013 27,70 

Zdroj: Vlastní zpracování dle justice.cz 

 

Milfor Steel s. r. o. určuje dobu splatnosti faktury kaţdému odběratele jinak. Většinou 

se jedná o 30, 60, 90 denní splatnost, u velkých odběratelů dokonce aţ 120 či 180 denní 

splatnost faktury. Z hlediska srovnání doby obratu pohledávek a závazků z obchodního 

styku, jsou závazky hrazeny několikanásobně rychleji. V roce 2013 to například bylo 

více neţ 5krát rychleji. Dlouhá doba obratu pohledávek oproti krátké době obratu 

závazků způsobuje, ţe odběratelé vyuţívají bezúročný odběratelský úvěr do doby 

úhrady faktury. Proto Milfor Steel s. r. o. uzavřel s Komerční bankou a. s. smlouvu o 

faktoringovém úvěru, aby byl schopen hradit své závazky
89

. Krátká doba obratu 

závazků dělá z podnikatele solventního a důvěryhodného obchodního partnera. 

   

Tabulka 12: Ukazatele rentability 

Ukazatel (v %) 
ROA ROE ROI ROS 

Rok 

2010 1,76 11,55 3,75 0,88 

2011 2,64 16,03 2,89 1,26 

2012 -2,86 -20,64 0,04 -1,44 

2013 2,23 12,67 0,6 1,16 

           Zdroj: Vlastní zpracování dle justice.cz 

 

Tabulka 13: Ukazatele likvidity 

Ukazatel Okamţitá 

likvidita 

Pohotová 

likvidita 

Běţná 

likvidita Rok 

2010 0,05 0,97 1,29 

2011 0,02 0,93 1,20 

2012 0,02 0,80 1,17 

2013 0,02 0,99 1,21 

Zdroj: Vlastní zpracování dle justice.cz 
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Z tabulky 12 vyplývá, ţe rok 2012 byl pro podnikatele krizový (záporné hodnoty 

ukazatelů rentability značí, ţe Milfor Steel s. r. o. v tomto roce vykázal ztrátu). 

Zhodnocení vlastního kapitálu, trţeb a celkového kapitálu bylo nejvyšší v roce 2011.  

Hodnoty okamţité likvidity v tabulce 13 v letech 2010 aţ 2013 udávají, ţe by 

podnikatel nebyl schopen uhradit z finančního majetku ihned všechny své krátkodobé 

závazky. Pohotová likvidita se pohybuje lehce pod průměrnými hodnotami aţ na rok 

2012, kdy klesla na 0,8. Nízké hodnoty ukazatelů finanční analýzy poukazují na špatnou 

finanční situaci podnikatele. 

 

2.4  Zajištění závazků v Milfor Steel s. r. o. 

Milfor Steel s. r. o. uzavírá obchodní transakce na základě kupní smlouvy. Splatnost 

faktury se pohybuje od 30 aţ po 180 dnů od doručení zboţí odběrateli. Milfor Steel s. r. 

o. se snaţí udrţet dobré vztahy s odběrateli, a proto je většinou doba splatnosti 

nastavena na dlouhý časový úsek. Po prostudování kupních smluv a komunikaci 

s jednatelem Milfor Steel s. r. o. jsem zjistila, ţe podnikatel nevyuţívá ţádné zajišťovací 

instrumenty, aby podpořil včasnou platbu od odběratelů
90

. Tím byla zodpovězena 

výzkumná otázka č. 1 a zároveň potvrzena hypotéza č. 1. Úhrada faktur po splatnosti je 

způsobena finanční krizí odběratelů a podle Milana Lúčana také poslední dobou 

neprosperujícím podnikáním v hutním průmyslu.  

 

V případech, kdy odběratelé nehradí své závazky včas, jsou upozorněni telefonicky 

nebo e-mailem. Pokud ani výzva k zaplacení nepomůţe, je ve výjimečných případech 

vystavena penalizační faktura na zákonný úrok z prodlení. Většina odběratelů následně 

své závazky uhradí. Jelikoţ si Milfor Steel s. r. o. chce udrţet zákazníky a budovat 

velmi dobrou pověst u obchodních partnerů, úroky z prodlení jim za opoţděnou platbu 

promine. Prominutí probíhá ústní dohodou a za podmínky, ţe odběratel zaplatí dluh za 

koupené zboţí v co nejkratším termínu
91

. 
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Milfor Steel s. r. o. uzavřel v roce 2012 s  Kupeg úvěrovou pojišťovnou a. s. pojistnou 

smlouvu na krytí rizik spojených s nezaplacením krátkodobých, tuzemských i 

zahraničních pohledávek. Jedná se o úvěrové pojištění s plněním do maximální výše 

úvěrového limitu sníţeného o spoluúčast podnikatele. Úvěrový limit je stanoven pro 

kaţdého odběratele Milfor Steel s. r. o. zvlášť, spoluúčast je stanovena 80:20 (80 % 

z hodnoty pohledávky hradí Kupeg a. s., zbylých 20 % Milfor Steel s. r. o.). Povinností 

podnikatele je kaţdý měsíc zasílat pojišťovně Kupeg a. s. hlášení o vyfakturovaných 

pohledávkách. Hlášení musí obsahovat částky, na které byly jednotlivé faktury 

podnikatele vystaveny a označení obchodních partnerů, kterým byly faktury určeny. 

Měsíční náklady na úvěrové pojištění rizik činí 0,22 % ze jmenovité hodnoty 

pojištěných pohledávek
92

. 

 

V rámci úhrady faktur za pohledávky a závazky Milfor Steel s. r. o. vyuţívá 

podnikatelský účet u Komerční banky a. s. Níţe uvádím přehled průměrných měsíčních 

nákladů podnikatele za podnikatelský účet. Milfor Steel s. r. o. v rámci bankovního účtu 

vyuţívá elektronické bankovnictví, přímé bankovnictví, jeden měsíční výběr 

z bankomatu Komerční banky a. s. Příchozí i odchozí platby jsou realizovány v Kč a 

Eurech. Průměrný měsíční počet odchozích plateb v Kč v roce 2013 byl 73, příchozích 

v Kč 20, odchozích v Eur 32 a příchozích v Eur 22. Bankovní účet je pouţíván i pro 

faktoringové úvěry
93

.  

 

Tabulka 14: Průměrné měsíční náklady Milfor Steel s. r. o. za bankovní účet 

v roce 2013 

Název sluţby Výše poplatku 

Elektronický výpis z účtu 95 Kč 

Vyuţívání elektronického bankovnictví 170 Kč 

Vyuţívání přímého bankovnictví 170 Kč 

Vedení účtu 195 Kč 

Poloţky 416 Kč 
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Spravování úvěru (3 faktoringové úvěry v Kč) 1600 Kč 

Spravování úvěru (faktoring v Eurech) 1100 Kč 

Výběr z bankomatu 9 Kč 

Pojištění platební karty 49 Kč 

Zahraniční platby 324 Eur 

Měsíční náklady celkem 3804 Kč + 324 Eur 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

Průměrné měsíční náklady podnikatele za vyuţívání bankovního účtu u Komerční 

banky v roce 2013 činily 3 804 Kč + 324 Eur. V případě, ţe by Milfor Steel s. r. o. 

neměl faktoringové úvěry, poplatky spojené s bankovním účtem by byly ve výši 1 104 

Kč + 324 Eur. 

 

2.5  Faktoring 

Jednatel Milfor Steel s. r. o. uzavřel s Komerční bankou a. s. dne 24. 10. 2012 smlouvu 

o faktoringovém úvěru. Milfor Steel s. r. o. je v pozici Klienta, Komerční banka a. s. je 

v pozici Faktora. Limit faktoringového úvěru je stanoven na 8 000 000 Kč a 80 000 Eur. 

Komerční banka a. s. (dále KB) předfinancuje Milfor Steel s. r. o. pohledávky ve výši 

80 % z jistiny. Provize Faktora je stanovena na 0,42 % včetně DPH z hodnoty 

pohledávky. Úroková sazba na pohledávky v Kč je stanovena na PRIBOR + 2,1 % 

z částky vyplacené bankou ihned.
94

 (PRIBOR - Prague InterBank Offered Rate je 

mezibankovní úroková sazba, za kterou si banky poskytují navzájem úvěry na českém 

mezibankovním trhu)
95

 a na pohledávky v Eurech na EURIBOR + 2,4 % z 80 % 

z částky vyplacené bankou ihned
96

. (EURIBOR - The Euro Interbank Offered Rate je 

mezibankovní úroková míra, za kterou si banky poskytují úvěry na evropském 

mezibankovním trhu)
97

. 
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Milfor Steel s. r. o. čerpá faktoringový úvěr na pohledávky od tří odběratelů. Z etických 

důvodů podnikatel nechce uvádět jejich obchodní název. Na příkladu zde nastíním 

výpočet faktoringového úvěru na pohledávku ve výši 479 500 Kč od odběratele č. 1., 

vzniklou 19. 12. 2012, splatnou do 19. 3 2013. Pohledávka byla uhrazena odběratelem 

19. 3. 2013. Ve faktoringové smlouvě je uvedeno, ţe mezibankovní úroková míra 

PRIBOR je měsíční a pro výpočet úrokové sazby z pohledávek se pouţije sazba platná 

dva pracovní dny před uzavřením faktoringové smlouvy
98

. Měsíční PRIBOR byl k 17. 

12. 2012 stanoven na 0,32 %
99

. 

 

Tabulka 15: Faktoringový úvěr Milfor Steel s. r. o. 

Text Částka v Kč 

Počáteční stav pohledávek (včetně DPH) 479 500 

Pohledávka za faktorem 479 500 

Dílčí splátka postupovaných pohledávek (80 %) 383 600 

Faktoringový poplatek  

(0,42 % z 479 500 Kč) 2 014 

(Úrok 2,1 %  + PRIBOR 0,32 %) z 383 600 Kč 9 283 

Započtení závazků z úroku a poplatků na 

pohledávku 11 297 

Doplatek faktora 84 603 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

Z výše uvedené tabulky 12 vyplývá, ţe náklady podnikatele na faktoringový úvěr činí u 

pohledávky ve výši 479 500 Kč, zaplacené odběratelem 90 dní po dodání zboţí (ve 

lhůtě splatnosti), 11 297 Kč. 
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2.6 Daně a účetnictví 

Milfor Steel s. r. o. si k provozování podnikání pronajímá kancelářské prostory. V 

obchodním majetku má zařazeny dva osobní automobily. První vozidlo bylo přihlášeno 

k registraci 22. 06. 2005, druhé 01. 11. 2005. Zdvihový objem motoru vozidel je dle 

technického průkazu 1896 cm
3
. Obě vozidla jsou jiţ odepsána a Milfor Steel s. r. o. 

nedisponuje ţádným dalším majetkem, který by v roce 2013 odepisoval. Podnikatel 

v roce 2013 odvedl silniční daň ve výši 4500 Kč.  Milfor Steel s. r. o. v témţe roce 

pouţil zisk na krytí ztráty z minulých let a z tohoto důvodu činila daň z příjmu 

právnických osob rovných 0 Kč. Podnikatel je plátcem DPH, jelikoţ je osobou 

povinnou k dani se sídlem v tuzemsku a jeho obrat za předcházejících dvanáct měsíců 

přesáhl 1 000 000 Kč
100

. 

 

Podnikatel vede podvojné účetnictví v účetním programu Pohoda. Podle 

vnitropodnikových směrnic účtuje na účtu 211100 pokladnu v Kč, 211200 pokladnu 

v Eur, 221100 peníze na bankovním účtu v Kč, 221200 peníze na bankovním účtu 

v Eur. Kaţdý krátkodobý bankovní úvěr je zapisován na samostatném analytickém účtu 

(231100, 231200, 231300, …). Podnikatel platí v průběhu roku zálohy na silniční daň, 

které účtuje 345/221100, následně zaúčtuje silniční daň na vrub účtů 531/345. 

Faktoringový úvěr vede Milfor Steel s. r. o. na účtech dle uvedeného příkladu 

v teoretické části (kapitola 1.11.4) avšak s rozlišením analytiky. Účetní jednotka má 

povinnost ověření účetní závěrky auditorem podle ustanovení § 20 zákona 563/1991 Sb. 

o účetnictví
101

. 

 

2.7 Shrnutí analytické části 

Z analýzy pohledávek a závazků z obchodní činnosti bakalářské práce je zřejmé, ţe 

dluţníci hradí velké mnoţství závazků vůči Milfor Steel s. r. o. aţ po době splatnosti. 

V roce 2010 činily pohledávky z obchodní činnosti po splatnosti 8 %, avšak 

v následujících letech se zvyšovaly (rok 2011 – 12 %, rok 2012 – 42 %, rok 2013 – 
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39 %). Zvyšování počtu pohledávek po splatnosti dává varovný signál, ţe se zhoršuje 

solventnost obchodních partnerů, a proto by je měl podnikatel lépe prověřovat. 

V kapitole 2.4 byla zodpovězena výzkumná otázka č. 1 a potvrzena hypotéza č. 1, ţe 

Milfor Steel s. r. o. nevyuţívá ţádné právní instituty zajištění závazků. To můţe být 

jedna z moţných příčin, proč odběratelé své závazky neplní včas. Podnikatel vyvrátil 

hypotézu č. 2, jelikoţ své pohledávky vymáhá soudní cestou. Z porovnání doby obratu 

závazků a pohledávek z obchodní činnosti vyplývá, ţe podnikatel hradí své závazky 

více neţ 5 krát rychleji neţ odběratelé hradí faktury Milfor Steel s. r. o. Pro podnikatele 

by bylo výhodnější, kdyby závazky i pohledávky byly hrazeny zhruba za stejný počet 

dní od dodání zboţí. Podnikatel by pak nemusel vyuţívat faktoringový úvěr, který mu 

přináší zbytečné náklady navíc. Vysoké náklady má Milfor Steel s. r. o. také za 

podnikatelský účet. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V návaznosti na teoretická východiska a analýzu pohledávek a závazků u společnosti 

Milfor Steel s. r. o., se zde pokusím navrhnout řešení, které by podnikateli pomohlo 

předcházet problematickým pohledávkám. Nejdříve se zaměřím na prověřování 

potenciálního zákazníka, jelikoţ dobrý obchodní partner je základem úspěšného 

obchodu. Dále podnikateli doporučím způsob zajištění závazků, který by vyuţil 

v kupních smlouvách. Následně se budu zabývat posílením postavení podnikatele jako 

subjektu závazkového vztahu a sniţováním nákladů souvisejících s pohledávkami. 

 

3.1 Důvěryhodnost zákazníka 

Neţ podnikatel uzavře jakoukoliv smlouvu se zákazníkem, je vhodné jej prověřit. Uţ 

z toho důvodu, ţe Milfor Steel s. r. o. svým zákazníkům poskytuje dlouhou dobu 

splatnosti faktury. Podnikatel tak předejde pozdějším komplikacím jako například 

uzavření kupní smlouvy s odběratelem se špatnou solventností. Internetový portál 

www.justice.cz zdarma nabízí nahlédnutí do veřejného rejstříku a závěrečných zpráv. 

Podnikatel si tak můţe u subjektů zapsaných v Obchodním rejstříku, zkontrolovat 

například pravdivost údajů, jejich obrat, zda nejsou v insolvenčním řízení či v likvidaci 

a z toho vyvodit určitý závěr. 

 

Mnoho podnikatelů mezi sebou spolupracuje. Předávají si informace o klientech (jejich 

platební morálce, dodrţování smluv apod.). Proto je dobré si zákazníkovu pověst u 

spolupracujících podnikatelů prověřit. Doporučila bych také zkontrolovat, zda se 

potenciální obchodní partner nenachází v registru dluţníků 

(www.centralniregistrdluzniku.cz). Další moţností pro kontrolu subjektů 

s identifikačním číslem je administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) 

dostupný na www.mfcr.cz/ares. Obsahuje veřejně přístupné údaje o ekonomických 

subjektech z informačních zdrojů veřejné správy. 
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Pro zobrazení propojených osob a vztahů mezi ekonomickými subjekty slouţí Systém 

sledování vazeb. Výhodou Systému sledování vazeb je, ţe obsahuje mnoho informací o 

ekonomicky aktivních subjektech (zda je subjekt v konkurzu, insolvenčním řízení, 

likvidaci, s kým je propojen,…). Systém sledování vazeb pouţívá mnoho významných 

institucí, například Česká národní banka
102

. Podnikatel zde můţe najít i nové potenciální 

obchodní partnery. Naopak nevýhodou je, ţe program není zdarma. Ceník přikládám 

v příloze. Pro názornost níţe přidávám obrázek Systému sledování vazeb. 

 

Obrázek 2: Systém sledování vazeb 

 

Zdroj: www.ssv.cz 

 

3.2 Splatnost pohledávek 

Nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014, stanovuje splatnost peněţitého plnění do 

30 dní od obdrţení zboţí či faktury a to podle toho dne, který nastal později. Smluvní 

strany se mohou dohodnout na splatnosti delší 60 dní, pokud to není nespravedlivé vůči 

věřiteli. Milfor Steel s. r. o. poskytuje svým zákazníkům většinou dobu splatnosti 

faktury 120 dní. Podnikatel musí své závazky uhradit do 30 dní od obdrţení zboţí. 
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Dle mého názoru je doba splatnosti, kterou Milfor Steel s. r. o. poskytuje svým 

zákazníkům, nepřiměřeně dlouhá. Podnikatele pak staví do pozice dluţníka, kdy není 

schopen uhradit své závazky včas a hledá pomoc u bankovních institucí (v podobě 

faktoringového úvěru), coţ znamená zbytečné náklady pro Milfor Steel s. r. o. Pro 

odběratele je naopak dlouhá doba splatnosti výhodná a moţná z tohoto důvodu 

obchodují právě s Milfor Steel s. r. o. Navrhuji podnikateli, aby upravil znění kupní 

smlouvy a stanovil splatnost faktury na 60 dnů od obdrţení zboţí. Nákup u Milfor Steel 

s. r. o. bude stále výhodnější neţ u podnikatelů s dobou splatnosti faktury 30 dní, a 

zároveň nebude vůči Milfor Steel s. r. o. doba splatnosti 60 dnů oproti 120 dnům 

neetická.  

 

Kaţdý občas zapomene na termín, do kterého má své závazky uhradit. Preventivní 

předcházení problémům je vţdy lepší, neţ řešit samotný problém v případě, kdyţ uţ 

nastane. Proto bych podnikateli navrhla, aby tři dny před splatností faktury, rozeslal 

odběratelům e-mail s upozorněním, ţe se blíţí konec splatnosti jejich závazku. Počet 

dní zbývajících k úhradě pohledávek a závazků se zobrazuje v účetním programu 

Pohoda, který podnikatel pouţívá. Výhodou e-mailového upozornění je, ţe je zdarma, 

připomene zákazníkům jejich závazek a je nenáročné na čas, jelikoţ podnikatel nemá 

velký počet objednávek od odběratelů.  

 

3.3 Instituty zajištění 

V analytické části práce jsem zjistila, ţe podnikatel ţádné instituty zajištění nevyuţívá. 

Opírá se pouze o zákonné úroky z prodlení v případech, kdy dluţníci nedostojí svým 

závazkům. Pokud se navíc podnikatel s dluţníkem dohodne, ţe dluţník závazek uhradí 

v co nejkratším termínu, promine mu úroky z prodlení. Z analýzy splatnosti pohledávek, 

na kterou jsem se zaměřila v kapitole 2.3, je viditelná existence velkého mnoţství 

pohledávek uhrazených po splatnosti. Dluţníci nemají důvod hradit své závazky včas, 

protoţe jim téměř ţádný postih nehrozí. Milfor Steel s. r. o. se tak potýká s velkým 

problémem. Na jedné straně je povaţován za velmi dobrého obchodního partnera, který 

se umí s odběrateli dohodnout. Na druhou stranu to podnikatele stojí čas i peníze 

(přichází o úroky z prodlení). 
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Z výše uvedených důvodů navrhuji podnikateli pouţívání institutu zajištění závazků. 

Z ekonomického hlediska a zároveň nepříznivé finanční situace podnikatele jsem se 

rozhodla pro smluvní pokutu.  Cílem je posílit postavení Milfor Steel s. r. o. I kdyţ 

podle NOZ sjednání smluvní pokuty nemusí být písemné, navrhuji tento institut 

zajištění závazků doplnit do budoucích kupních smluv. Domnívám se, ţe pro 

podnikatele bude nejvýhodnější smluvní pokuta ve formě peněţitého plnění. V souladu 

s dobrými mravy a ustanovením NOZ, ţe při zřízení smluvní pokuty není moţné 

vymáhat náhradu škody způsobenou pozdní úhradou, navrhuji smluvní pokutu ve výši 

0,5 % za kaţdý den prodlení z hodnoty pohledávky. Návrh kupní smlouvy ve zkrácené 

verzi uvádím v příloze. 

 

3.4 Optimalizace nákladů 

Pro většinu podnikatelů je důleţité mít co nejvyšší zisky. S tím souvisí optimalizace 

nákladů za sluţby, které podnikatelé vyuţívají při své podnikatelské činnosti. V dnešní 

době je na trhu velké mnoţství různých dodavatelů, kteří svou nabídku z důvodu 

konkurence zatraktivňují. Podnikatelé by měli pravidelně kontrolovat nabídky 

vyskytující se na trhu. Níţe se zaměřím na sníţení nákladů na faktoringový úvěr a na 

vedení bankovního účtu, jelikoţ Milfor Steel s. r. o. měsíčně vynaloţí nemalé částky za 

vyuţívání těchto bankovních produktů. 

 

3.4.1 Faktoringový úvěr 

Milfor Steel s. r. o. vyuţívá faktoringový úvěr od Komerční banky na pohledávky tří 

odběratelů. Faktoringový úvěr je vyuţíván z důvodu, ţe Milfor Steel s. r. o. nedisponuje 

v určitých chvílích dostatečnými peněţními prostředky, aby mohl uspokojit závazky 

vůči svým věřitelům. Komerční banka podnikateli poskytne 80 % ze jmenovité hodnoty 

pohledávek. Výhodnou pro podnikatele je, ţe mu Komerční banka poskytne finanční 

prostředky do dvou dnů od vyţádání. Milfor Steel s. r. o. tak nemusí čekat na úhradu od 

odběratele, a zároveň má prostředky na splnění závazků vůči dodavatelům. Nevýhodou 

faktoringového úvěru jsou vyšší náklady podnikatele (faktoringový poplatek, úroky 

z úvěru). 
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Aby podnikatel zbytečně nevynakládal peněţní prostředky na faktoringový úvěr u 

Komerční banky a. s., navrhla bych Milfor Steel s. r. o. dohodnout se s vybranými 

odběrateli na platbě zboţí předem s určitou slevou. Slevu by podnikatel doplnil do 

kupní smlouvy. V analytické části bakalářské práce jsem řešila pohledávku za 

odběratelem ve výši 479 500 Kč, která byla postoupena Komerční bance a. s. Náklady 

podnikatele na faktoringový úvěr činily 11 297 Kč. Proto Milfor Steel s. r. o. navrhuji, 

aby odběratelům při jednání o kupní smlouvě nabídl slevu ve výši 1,5 % z hodnoty 

pohledávky za předpokladu, ţe zboţí uhradí do dvou pracovních dnů od doručení. Sleva 

by z pohledávky ve výši 479 500 Kč činila 7 192,5 Kč. Rozdíl mezi výdaji za 

faktoringový úvěr a poskytnutou 1, 5 % slevou je 4 104,5 Kč ve prospěch podnikatele. 

 

Výhodou pro podnikatele je, ţe má jistotu úhrady pohledávky od obchodního partnera a 

zároveň ušetří 4 104,5 Kč. Pro odběratele by měla být výhoda v podobě slevy ve výši 

7 192,5 Kč. Nevýhodou pro odběratele můţe být, ţe peněţní prostředky musí uhradit 

v krátkém čase (do dvou dnů od doručení zboţí). Nemá tak moţnost s nimi, jako za 

jiných podmínek, do doby splatnosti nakládat. Pokud však odběratel má volné peněţní 

prostředky, vyplatí se mu fakturu uhradit předem a získat tak slevu, neţ kdyby finanční 

částku ve jmenovité hodnotě pohledávky nechal uloţenou na bankovním účtu nebo ji 

chtěl zhodnotit například na spořicím účtu či termínovaném vkladu. Spořicí a 

termínovaný účet jsem vybrala z důvodu, ţe mají vyšší úrokovou sazbu neţ běţný účet 

a vklad na tyto účty není rizikový. 

 

Pro srovnání v následujících tabulkách uvádím, jaký by odběratel získal výnos na 

úrocích, kdyby peněţní prostředky vloţil na spořicí účet a termínovaný vklad. Úroky 

jsou počítány z částky 479 500 Kč, a doba uloţení na účtu činí 90 dnů (stejně dlouhou 

dobu, kterou by měl odběratel na úhradu faktury). Přehled spořicích účtů je aktuální k 1. 

4. 2014, termínovaných vkladů k 15. 3. 2014 a zobrazuje 5 nejlepších účtů dle výše 

zadaných kritérii na portálu měšec.cz. Srovnání neobsahuje poplatky za vedení a správu 

účtů a další podmínky pro dosaţení úrokové sazby, protoţe se u kaţdého podnikatele 

liší. Je to tedy maximální moţný výnos při splnění podmínek.  

 



59 

 

Tabulka 16: Srovnání 5 nejlepších spořicích účtů dle portálu měšec.cz k 1. 4. 2014 

Ústav Účet 

Úroková 

sazba (v % 

p.a.) 

Výše úroků v Kč (po 

zdanění) za 90 dní z částky 

479 500 Kč  

Moravský peněţní 

ústav 

Spořicí účet 

Úrok+ 
1,7 1 087,48 

Zuno bank Spoření Plus 1,5 1 019,48 

Equa bank Spořicí účet 1,2 815,50 

Moravský peněţní 

ústav Spořicí účet 
1,2 815,50 

LBBW Bank CZ 

Garant 

Premium 
1,2 815,50 

Zdroj: Upraveno dle www.mesec.cz 

 

Tabulka 17: Srovnání 5 nejlepších termínovaných vkladů dle mesec.cz 

k 15. 3. 2014 

Ústav Vklad 

Úroková 

sazba (v % 

p.a.) 

Výše úroků v Kč (po 

zdanění) za 90 dní z částky 

479 500 Kč 

J & T Banka 

Term. vkladový účet 

pro klienty priv. 

bankovnictví 

3,25 1 291,52 

Raiffeisenbank 
eKonto Flexi s 

bonusem 
1,5 1 019,48 

ČSOB 
Spoření pro klienty 

s běţným účtem 
1,3 883,49 

Creditas Benefit 1,25 849,49 

Poštovní spořitelna 
Spořicí vkladový 

účet 
1,2 815,5 

Zdroj: Upraveno dle www.mesec.cz 
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Z výše uvedených tabulek vyplývá, ţe pro podnikatele, který má volné peněţní 

prostředky, je výhodnější sleva ve výši 1,5 % z pohledávky v hodnotě 479 500 Kč neţ 

maximální moţný výnos z úroků na spořicím účtu či terminovaném vkladu. 

 

3.4.2 Bankovní účet 

V analytické části bakalářské práce jsem zjistila, ţe má podnikatel vysoké náklady za 

bankovní účet u Komerční banky. Měsíčně zaplatí na poplatcích spojených s vedením 

podnikatelského účtu 3 804 Kč + 324 Eur včetně poplatků za správu faktoringových 

úvěrů a 1104 Kč + 324 Eur bez započtení poplatků za faktoringové úvěry. Řešení na 

sniţování nákladů za faktoringový úvěr uvádím v podkapitole 3.4.1 Faktoringový úvěr. 

Výše uvedené řešení počítá se zrušením faktoringového úvěru, a proto zde navrhuji 

bankovní účet, který Milfor Steel s. r. o. sníţí náklady, ale nezahrnuje poplatky za 

faktoringový úvěr. Zároveň obsahuje všechny sluţby, které podnikatel vyuţívá u 

stávajícího bankovního účtu. Podle rozhovoru s Milanem Lúčanem, podnikatel jednal 

s Komerční bankou a. s. o zrušení poplatků za bankovní účet, bohuţel neúspěšně. 

 

Tabulka 18: Fio podnikatelský účet 

Název sluţby Výše poplatku 

Elektronický výpis z účtu Zdarma 

Vyuţívání elektronického bankovnictví Zdarma 

Vyuţívání přímého bankovnictví Zdarma 

Vedení účtu Zdarma 

Příchozí a odchozí platby v Kč Zdarma 

Výběr z bankomatu Zdarma 

Pojištění platební karty 60 Kč 

Platby v Eur  

Příchozí a odchozí v Eur ze Slovenska Zdarma 

Příchozí v Eur z ostatních států EU 500 Kč 

Odchozí v Eur do ostatních států EU 300 Kč 

Měsíční náklady celkem 860 Kč 

Zdroj: Upraveno dle www.fio.cz 
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Fio banka a. s. rozlišuje poplatky za příchozí a odchozí platby v Eurech provedené ze 

Slovenska a na Slovensko, které jsou zdarma, příchozí a odchozí platby v Eurech 

z jiných států Evropské Unie (dále jen EU). Průměrný měsíční počet odchozích plateb 

ze Slovenska je 26 a příchozích na Slovensko 2. Zbylé platby v Eurech jsou do 

ostatních států Evropské Unie (měsíčně průměrně 6 odchozích a 20 příchozích)
103

. 

Poplatek za příchozí platbu z EU činí 25 Kč, za odchozí platbu 50 Kč
104

.  

 

Při vyuţívání podnikatelského účtu u Fio banky a. s. by průměrné měsíční náklady 

Milfor Steel s. r. o. činily 800 Kč. U stávajícího účtu u Komerční banky a. s.  činí 1 104 

Kč + 324 Eur. Při přepočtu 324 Eur na Kč (podle průměrného kurzu za první čtvrtletí 

roku 2014 27,441 Kč/Eur
105

) jsou celkové měsíční náklady na bankovní účet u 

Komerční banky 9 995 Kč. Podnikatel by v případě vyuţívání podnikatelského účtu od 

Fio banky a. s. ušetřil měsíčně 9 195 Kč oproti bankovnímu účtu Komerční banky a. s. 

Výhodou výše uvedeného řešení je úspora nákladů podnikatele. Nevýhodou můţe být 

fakt, ţe se bankovní poplatky neustále mění. 

 

3.5 Shrnutí vlastních návrhů 

Své návrhy jsem předloţila podnikateli. Se změnou bankovního účtu souhlasil a uznal, 

ţe náklady na dosavadní podnikatelský účet u Komerční banky a. s. jsou vysoké. Návrh 

na zrušení faktoringového úvěru a poţadování platby předem se slevou 1,5 % se mu 

líbil, ale není si jistý, na kolik procent je realizovatelný. Podnikatel se nyní zaměří na 

detailnější prověření potenciálního zákazníka, převáţně pomocí internetových portálů, 

které jsou zdarma. Co se týká sníţení doby splatnosti, Milan Lúčan se domnívá, ţe 

zákazníci spolupracují s Milfor Steel s. r. o. právě z důvodu dlouhé doby splatnosti. 

V případě, ţe by dobu splatnosti zkrátil, ztratil by své odběratele. Zajištění závazků 

smluvní pokutou ocenil jako dobrý nápad, protoţe je lehce realizovatelný s minimem 

nákladů. Nevýhodou můţe být, ţe se někteří zákazníci mohou zaleknout tohoto institutu 
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 Ceník finančních operací pro fyzické a právnické osoby. Fio.cz 
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 Průměrné kurzy od ČNB, euro. Kurzy.cz 
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zajištění. Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat zajištění závazků u Milfor Steel s. r. 

o., které jsem vypracovala v analytické části. Dále navrhnout opatření proti 

problematickým pohledávkám – tomuto tématu jsem se věnovala v kapitole 

Důvěryhodnost zákazníka a Instituty zajištění. Mezi dílčí cíle patřilo sníţení některých 

nákladů podnikatele. Sníţení nákladů jsem se zabývala v návrhové části Optimalizace 

nákladů. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byla analýza zajištění závazků u společnosti Milfor Steel s. r. o. 

a nalezení efektivnějšího řešení pro zajišťování závazků. Bakalářskou práci jsem 

vypracovala s ohledem na špatnou finanční situaci podnikatele, která vyplývá z finanční 

analýzy. Proto byla navrhována taková řešení, která pro podnikatele znamenají nulové 

či minimálními náklady. 

 

V teoretické části práce jsem se věnovala základní terminologii závazků. Dále jsem 

rozebrala jednotlivé instituty zajištění a srovnala právní úpravu ObchZ a ObčZ s NOZ 

v ustanoveních, která se zajišťování závazků týkají. Ve finanční analýze jsem se 

věnovala době obratu závazků a pohledávek, ukazatelům rentability a likvidity. 

V daňové části pak silniční dani a dani z příjmu právnických osob. Kapitola o účetnictví 

obsahuje účtování závazků a pohledávek, institutů zajištění, DPH, faktoringu. 

 

V analýze problému jsem se zaměřila na splatnost závazků a pohledávek podnikatele 

v letech 2010 aţ 2013. Zjistila jsem, ţe Milfor Steel s. r. o. má mnoho pohledávek 

hrazených po datu splatnosti. Důvodem můţe být, ţe podnikatel své závazky nikterak 

nezajišťuje (potvrdila se tak hypotéza č. 1), nevyuţívá tedy ţádné právní instituty 

zajištění (zodpovězena otázka č. 1). Zároveň byla vyvrácena hypotéza č. 2 o vymáhání 

pohledávek mimosoudní cestou, protoţe podnikatel podal přihlášku k insolvenčnímu 

řízení o vymáhání pohledávek ve výši 260 000 Kč. Podnikatel vymáhá své pohledávky 

soudní cestou (odpověď na výzkumnou otázku č. 2). Zanalyzovala jsem faktoringový 

úvěr podnikatele a uvedla přehled bankovních poplatků Milfor Steel s. r. o. za bankovní 

účet. 

 

V první kapitole vlastních návrhů řešení se zabývám prověřováním potenciálních 

obchodních partnerů. Zjištění informací o zákaznících povaţuji za důleţité pro 

předcházení problematickým pohledávkám. Proto jsem Milfor Steel s. r. o. navrhla 

prověření zákazníků pomocí internetových portálů, které je nenáročné na čas. Záleţí na 

podnikateli, zda si vybere portál, který je bezplatný či placený. Důvodem pro vybrání 

placeného portálu by mohlo být nalezení nových kontaktů a nových zákazníků.  
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Podnikatel se potýká s problémem špatné solventnosti odběratelů. Pohledávky jsou 

většinou uhrazeny, ale často po době splatnosti. Z tohoto důvodu jsem navrhla Milfor 

Steel s. r. o. doplnění smluvní pokuty do budoucích kupních smluv jako institutu 

zajištění. Smluvní pokutu jsem stanovila na 0,5 % ze jmenovité hodnoty pohledávky za 

kaţdý den prodlení. Po prostudování rozsudků Nejvyššího soudu se domnívám, ţe výše 

smluvní pokuty není v rozporu s dobrými mravy. Navíc doplnění smluvní pokuty do 

budoucích kupních smluv nepředstavuje vysoké náklady pro podnikatele. 

 

V kapitole Optimalizace nákladů jsem podnikateli doporučila zrušit faktoringový úvěr. 

Milfor Steel s. r. o. nedisponuje dostatečnými peněţními prostředky na hrazení svých 

závazků. Z tohoto důvodu jsem navrhla zrušení faktoringového úvěru a zároveň 

poskytnutí slevy vybraným odběratelům ve výši 1,5 % z hodnoty pohledávky při platbě 

předem. Milfor Steel s. r. o. by tak nemusel čekat na zaplacení pohledávky odběratelem 

a zároveň by si zajistil prostředky na hrazení svých závazků. Podnikatel platí vysoké 

poplatky za bankovní účet u Komerční banky a. s., proto jsem nabídla řešení v podobě 

změny bankovního účtu. Náklady na podnikatelský účet u Fio banky a. s. jsou desetkrát 

niţší neţ u Komerční banky a. s. 

 

Návrhy řešení jsem předloţila jednateli Milfor Steel s. r. o. Milanu Lúčanovi. Některé 

návrhy povaţuje za přínosné, další bude muset projednat se svými společníky, protoţe 

se jedná o závaţná rozhodnutí. Kaţdý nesprávně udělaný krok by mohl zhoršit finanční 

situaci podnikatele. Výzkumné otázky byly zodpovězeny, hypotéza č. 1 potvrzena, č. 2 

vyvrácena, cíl práce tímto povaţuji za splněný. 
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Příloha I 

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ VAZEB 
CENÍK PRODUKTU 
V kapitole 1. 1. je uvedena cena systému SSV, který je zpřístupněn na Internetu ve verzi „ASP“, 

tzn., že prostřednictvím Internetu můžete přistupovat k pro Vás vytvořené instanci SSV. Provoz 

aplikace je zabezpečen tak, že přístup je povolen pouze vybraným uživatelům. Kapitola 1. 2. a dále 

obsahuje ceny za doplňkové služby nebo data a aplikace partnerských řešení. 

 

Cenová nabídka je kalkulována dle: 

 Nákladů na licence za Systém sledování vazeb 

 Nákladů na integrace (konzultace, analýza, programování) 

 Nákladů na údržbu a zajištění aktualizace 

 

1.1. Cena za provoz „ASP“ verze 
 

V rámci tohoto řešení je stanovena cena na základě počtu uživatelských účtů, pomocí nichž budete 

přistupovat do systému SSV a na základě počtu aktualizovaných subjektů, které si zákazník (jeho 

uživatelé SSV úhrnem) vyžádají během účtovaného období, tj. 1 měsíc.  

 

 
* Cena je omezena maximálním měsíčním počtem vyžádaných aktualizovaných „kmenových“ subjektů 
v počtu daném násobkem počtu uživatelů krát 100 subjektů, tj. například při používání SSV pro 1-10 
uživatelů je maximální počet vyžádaných aktualizovaných kmenových subjektů měsíčně roven 1 000. Pokud 
by zákazník vyžadoval tento limit zvýšit, je cena stanovena dohodou. 
 

Verze (služba) Cena* 

Systém sledování vazeb 8.5  

verze ASP – SSV CZ 

Zde je hrazena částka za měsíční pronájem aplikace na hostingovém serveru. 

V ceně je zahrnut pronájem licencí a hardware. Poplatky za aktualizaci údajů 

se již nehradí. Tato částka zahrnuje i Hot-line a údržbu aplikace. 

1 – 4 uživatelé 8 000,- Kč 

5 – 10 uživatelů 10 000,- Kč 

11 – 25 uživatelů 16 000,- Kč 

26 – 50 uživatelů 20 000,- Kč 

51 a více uživatelů Dle dohody 
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1.2. „Black list“ z SSV  
 

Stažení aktuálního celkového či rozdílového „Black listu“ kdykoli z prostředí SSV 

(ve formátu CSV či XML). Blacklist lze zasílat 1x denně na emailovou adresu klienta.   

 

Cena služby činí 5 000 Kč měsíčně. 

Pozn.: Výše uvedené ceny se týkají klientů SSV. V případě objednávky samotné služby „Black list“ či některé 

z dalších možností využití „Black listu“ (jako např. očišťování Ič, generování aktuálního "Black listu" k vybraným 

společnostem atd.) je cena stanovena dohodou dle náročnosti práce. 

 

1.3. Finanční závěrky integrované v SSV (Soliditet, s.r.o.) 
 

Principy poskytování: 

 Předplacení kreditu na prohlédnutí většího počtu závěrek bez omezení období. Je možno 
zakoupit jeden kreditní balíček obsahující 1 000 kreditů za cenu 5 000 Kč.  

 Neomezené čerpání (tvz. Verze Unlimited) finančních závěrek. Cena v tomto případě činí 20 % 
základního měsíčního paušálu za SSV dle počtu uživatelů. 

 

1.4. Creditinfo Predictor 
 

Creditinfo Predictor (CIP) je rodina skorkaret vyvinutých a udržovaných firmou Creditinfo Decision 

v rámci Creditinfo Group. CIP je reprezentováno jediným číslem udávajícím pravděpodobnost 

nesplácení do jednoho roku. Každá hodnota CIP je doplněna 

o informaci, z jakých zdrojů byla vypočtena. Mohou to být základní informace o firmě 

(živnostníkovi) včetně významných informací o jejím okolí, informace o obratu a platební morálce, 

anebo data z účetních závěrek. Vysoce prediktivní skóre může nabývat hodnot 0 – 100 %, přičemž 

se zvyšující se procentuální hodnotou narůstá riziko nesplácení 

 

Zpoplatnění modulu: 

Klienti SSV: 5 000 Kč/měsíčně 

- Platby za dávkové výpočty CIP Score pro Vaše klienty – cena dohodou podle počtu klientů. 

 

1.5. Portfolio monitor 
 



  

Příloha I 

Kontrola událostí za daný časový úsek s cílem naleznout subjekty vyhovující zadání, případně 

kontrola událostí u vybraných subjektů (portfolio).  

 

Zpoplatnění modulu: 

Cena vlastního modulu a jeho provozu činí 3 500 Kč měsíčně, možnost tvorby ad hoc výběrů až do 

1000 subjektů.  

 

U verze ASP lze modul Portfolio Monitor objednat i samostatně. Při požadavku na vyšší počet 

subjektů (více než 1000) je cena stanovena pro každý případ jednotlivě. 

 

1.6. Katastr Nemovitostí Online 
 

Online přístup do databáze ČÚZK (cena za dotaz je určena ČÚZK) 

Cena modulu a jeho provozu je 500 Kč měsíčně 

Kreditní systém plateb – 50 Kč za 1 A4 přehledu nemovitého majetku subjektu, 50 Kč za 1 A4 

detailního výpisu (systém předběžně odhaduje celkovou cenu pro zobrazení celého výpisu) 
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1.7. Partnerská řešení 
 

Integrace a změna systému pro potřeby uživatele  

 

Ceník produktů Tovek 

Analyst’s Notebook  
Jednotková cena 

licence 

Cena roční 

podpory 
Cena celkem 

Analyst´s Notebook uživatel 180 000 Kč 27 000 Kč 207 000 Kč 

SSV Connector* uživatel 60 000 Kč 12 000 Kč 72 000 Kč 

SSV Connector* další uživatel 15 000 Kč 3 000 Kč 18 000 Kč 

iBridge Developer uživatel 225 000 Kč 333 700 Kč 258 700 Kč 

iBridge User uživatel 69 800 Kč 10 400 Kč 80 200 Kč 

 

* Pro instalaci SSV Connectoru je nutná licence Analyst’s Notebook a iBridge User 

Pozn.: V případě odběru většího počtu licencí je možné poskytnout množstevní cenu 

 

Pozn.: Veškeré výše uvedené ceny jsou bez DPH.

Odbornost Cena za 1 člověkohodinu 

Analýza, konzultace 1 900 Kč/hod. 

Vývoj, programování 1 900 Kč/hod. 

Školení, testování, servis 2 100 Kč/hod. 
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Příloha II 

Kupní smlouva č. …………………… 

 

Smluvní strany: 

Firma:  Milfor Steel s. r. o.   Banka:   

IČ:   25886614    Č. účtu:  

Sídlo:   Ostravská 843, Sviadnov 739 25 IBAN: 

Telefon: 558 661 061    SWIFT: 

Fax:  558 647 394 

Zástupce: Milan Lúčan 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, 

oddíl C, vložka 24316 

Dále jen „prodávající“ 

 

a 

 

Firma: ………………………….   Banka: ……………………. 

IČ/datum narození: …………..   Č. účtu: …………………… 

Sídlo/místo podnikání:…………………..................IBAN:……………………... 

Telefon:…………………………………………….SWIFT: 

Fax:……………………………... 

Zástupce: 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v………………… , oddíl……, 

vložka ………… 

Dále jen „kupující“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní 

smlouvu. 

 

1. Předmět smlouvy: 

Prodávající se zavazuje k dodání zboží a kupující se zavazuje k odebrání a 

zaplacení zboží dle následující specifikace: 
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Druh zboží Jakost Množství Cena za jednotku 

bez DPH 

Sazba 

DPH 

DPH 

      

      

      

      

      

 

2. Dodací podmínky: 

 

3. Datum dodání: 

 

4. Splatnost 

Splatnost faktury se stanovuje na 60 dní od dodání zboží. Prodávající se zavazuje, že 

poskytne kupujícímu slevu ve výši 1,5 % z celkové kupní ceny, pokud kupující 

zaplatí zboží do 2 dnů od doručení. 

Strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

 

5. Všeobecné dodací podmínky 

Nedílnou součástí této Kupní smlouvy jsou Všeobecné dodací podmínky a kupující 

svým podpisem potvrzuje, že se s jejich zněním seznámil a akceptuje je v plném 

rozsahu. 

 

 

 

 

 

Místo…………………………….. …...  Datum………………………….. 

Zástupce prodávajícího………………..            Zástupce kupujícího……………. 

Podpis…………………………………  Podpis…………………………… 
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Všeobecné dodací podmínky 

Firma:  Milfor Steel s. r. o.   Banka:   

IČ:   25886614    Č. účtu:  

Sídlo:   Ostravská 843, Sviadnov 739 25 IBAN: 

Telefon: 558 661 061    SWIFT: 

Fax:  558 647 394 

Zástupce: Milan Lúčan 

 

Čestné prohlášení kupujícího 

Kupující prohlašuje, že jeho podnikatelská činnost je zaregistrována podle platného 

českého práva, je řádně zapsán v obchodním rejstříku nebo podniká na základě platného 

živnostenského listu, nepodal návrh na výmaz z obchodního rejstříku nebo zrušení 

živnostenského listu, nebylo rozhodnuto o jeho likvidaci, nepodal návrh na konkurs ani 

mu není známo, že by tento návrh podala třetí osoba. Dále kupující prohlašuje, že mu 

není známa skutečnost, která by měla nebo mohla mít podstatný a nepříznivý vliv na 

plnění jeho platebních závazků z kupních smluv uzavřených s prodávajícím, nebo by 

plnění těchto závazků ohrozila. 

 

 

1. Předmět smlouvy 

2. Dodací podmínky 

3. Reklamace 

4. Platební podmínky 

5. Závěrečná ustanovení 

 

V…………………… Dne………………… 

 

Podpis……………………………………… 

 

 


