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ANOTACE
BakaláĜská práce je zamČĜena na zpĤsoby zajištČní a vymáhání pohledávek. Teoretická
þást analyzuje pohledávky z právního, úþetního i daĖového pohledu a pĜehlednČ
zobrazuje zpĤsoby vymáhání pohledávek. V analytické þásti rozebírá pohledávky ve
spoleþnosti KOMFORT, a.s. Na základČ zjištČných poznatkĤ poskytuje návrhy k
efektivnČjšímu systému vymáhání pohledávek a hodnotí jejich možné využití.
Klíþová slova
Pohledávka
VČĜitel
Dlužník
Závazek
Vymáhání pohledávek
Výkon rozhodnutí
Exekuce
ANNOTATION
This bachelor`s thesis is aimed on the ways of securing debts and debt recovery. The
theoretic part covers debts from law, accounting and tax points of view and depicts
possible ways of debt recovery. The analytic part assays debts of KOMFORT, a.s.
Based on found facts this thesis provides suggestions for a more effective system of
debt recovery and rates their possible use in debt recovery.
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Debt collection
Enforcement
Execution
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ÚVOD
Pohledávky jsou nedílnou souþástí þinnosti vČtšiny podnikatelských subjektĤ. Pokud
dochází k úhradám pohledávek, jsou pohledávky pozitivním jevem. Problém nastává ve
chvíli, kdy pohledávky nejsou uhrazovány a je nutné je vymáhat. Vymáhání pohledávek
je zatČžující záležitostí spojenou s dalšími náklady. PĜedcházení vzniku pohledávek a
následné Ĝešení vymáhání pohledávek je tématem této práce.
Základem úspČšného podnikání je založení podnikání v zemi, která poskytuje
dostateþné zázemí pro rozvoj tohoto zámČru. SvČtová banka od roku 2003 analyzuje
podmínky pro úspČšné podnikání, které jednotlivé zemČ poskytují. Na základČ
získaných dat každoroþnČ hodnotí 9 základních ukazatelĤ, které ovlivĖují život
podnikatelského subjektu.1
Jedním z ukazatelĤ je i schopnost vynucení a dodržování smluv. Ten hodnotí
efektivnost soudního systému Ĝešení sporĤ. V tomto ohledu se ýeská republika, na
základČ dat roku 2010, nachází na 78 místČ ze 183 hodnocených zemí, v rámci
Evropské unie pak na 23. místČ. Náklady spojené s vymáháním smluv v rámci soudního
Ĝízení tvoĜí v ýeské republice pĜibližnČ 33 % hodnoty vymáhaného nároku, v Rakousku
18 % a v Polsku 12 %. I z uvedených informací je patrné, že vymáhání pohledávek je
zpravidla obtížnou záležitostí, které je tĜeba vČnovat zvýšenou pozornost.2
Rostoucí vývoj zadluženosti klade vyšší nároky na propracovaný a dostateþnČ efektivní
systém vymáhání pohledávek. Z výše uvedených dĤvodĤ se tato bakaláĜská práce danou
tématikou zabývá, získané poznatky aplikuje na konkrétní spoleþnost a navrhuje možné
cesty zefektivnČní systému vymáhání pohledávek.
Teoretická þást práce zahrnuje problematiku pohledávek nejen z právního, ale i úþetního
a daĖového pohledu. OsvČtluje základní pojmy, které souvisí s pohledávkami.

1

THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT/THE WORLD
BANK. Doing Business 2011:Making a Difference for Entrepreneurs. 2010.
2
Tamtéž. s. 144-205.
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PĜedcházení vzniku pohledávek je dĤležitou souþástí efektivního Ĝízení podnikání, a
proto teoretická þást zachycuje instituty zajištČní pohledávek a vybrané zpĤsoby
zajištČní pohledávek blíže rozvádí. Poslední þást je vČnována finanþní analýze.
Vzhledem k tématu mé práce není souþástí souhrnná analýza, která by zachycovala
finanþní zdraví vybraného podnikatelského subjektu, ale pouze vybrané ukazatele
související s analýzou pohledávek.
Na základČ teoretických poznatkĤ je v následující þásti zpracována analýza pohledávek
spoleþnosti KOMFORT, a.s. Je hodnocen celkový objem pohledávek v jednotlivých
letech, pomČr jednotlivých druhĤ pohledávek a rozdČlení pohledávek dle splatnosti.
Na základČ provedené analýzy problému spoleþnosti jsou navrhnuty Ĝešení nedostatkĤ
v systému vymáhání pohledávek spoleþnosti. Dále jsou doporuþena opatĜení, které
umožní pĜedcházet problematickým pohledávkám.
ZávČr pĜehlednČ shrnuje dosažené výsledky práce. NáslednČ hodnotí možnost využití
navržených doporuþení v þinnosti spoleþnosti.

11

CÍLE PRÁCE A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ
Spoleþnost KOMFORT, a.s. disponuje zavedeným systémem vymáhání pohledávek,
problémy s vymáháním pohledávek lze nalézt pĜedevším v jednotlivých pohledávkách.
Dle mého názoru však není systém vymáhání pohledávek optimálnČ nastaven a
obsahuje nedostatky a skryté rezervy.
Cílem mé práce je zefektivnČní systému vymáhání pohledávek ve spoleþnosti
KOMFORT, a.s. navržením Ĝešení nedostatkĤ v tomto systému. Využití nabízených
Ĝešení pĜi bČžné þinnosti spoleþnosti dle mého názoru povede k efektivnČjšímu
vymáhání a správČ pohledávek.
PĜi zpracování daného tématu bakaláĜské práce budou využity metody analýzy a
dedukce jako obecnČ teoretické metody.
Analýza je myšlenkovým procesem rozkládání urþitého objektu na jeho jednotlivé þásti,
tedy rozþlenČní složitých skuteþností na jednoduché. Cílem analýzy je vysvČtlení
problému podrobným zkoumáním jeho þástí. Analýza rozebírá skuteþnosti rozkladem
na jednotlivé þásti, zjišĢuje vazby mezi jevy, hledá jejich pĜíþiny a snaží se je vysvČtlit.3
Základem analýzy systému vymáhání pohledávek je poznání ekonomické situace dané
spoleþnosti, urþení jejích slabých stránek, které negativnČ ovlivĖují efektivitu vymáhání
pohledávek a zároveĖ urþení i jejích silných stránek, o které je možné se pĜi
zefektivnČní postupu opĜít.4
Postup pĜi analýze se skládá ze tĜí krokĤ:
a) zobrazení uplynulého vývoje situace,
b) urþení pĜíþin jejího zlepšení þi zhoršení,

3
4

ŠIROKÝ, J. TvoĜíme a publikujeme odborné texty. 2011. s. 31.
Tamtéž.
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c) volba nejvhodnČjšího smČru vývoje þinnosti.5
Dedukce je procesem založeným na základech logiky. Odvozuje tvrzení, která jsou
vyvozována z jiných tvrzení. V tomto myšlenkovém procesu se postupuje od obecných
skuteþností k jednotlivým odlišnostem. Výsledkem dedukce je nepochybný závČr, který
je z logiky nezpochybnitelný.6

5
6

ŠIROKÝ, J. TvoĜíme a publikujeme odborné texty. 2011. s. 31.
Tamtéž. s. 32.

13

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
V úvodu teoretické þásti práce jsou objasnČny základní pojmy užívané v práci a
samotný vznik pohledávek. Následuje vymezení vybraných institutĤ zajištČní
pohledávek, které pĜipívají k úspČšnému vymáhání pohledávek. Hlavní þást obsahuje
zpĤsoby vymáhání pohledávek soudními i mimosoudními zpĤsoby, vþetnČ exekuþního
a vykonávacího Ĝízení. ZávČr teoretické þásti je vČnován daĖovým, úþetním i
ekonomickým aspektĤm pohledávek.

1.1 Vymezení pojmĤ
V této þásti jsou vymezeny pojmy, které se dále v textu vyskytují a je potĜebné je pro
pochopení dané problematiky alespoĖ þásteþnČ osvČtlit. NČkteré pojmy jsou naopak
vysvČtleny až v dalších þástech, kde se, z hlediska systematiky, vyskytují. Mezi
základní pojmy související s vymáháním pohledávek a pohledávkou obecnČ patĜí
pĜedevším pohledávka a závazek, vČĜitel a dlužník.
Pohledávku je možné charakterizovat jako

„právo vČĜitele požadovat po dlužníkovi

7

urþitou majetkovou hodnotu“ . S každou pohledávkou jsou spojena práva i povinnosti
dlužníka i vČĜitele. VČĜitel má právo na plnČní ze strany dlužníka a dlužník má
povinnost splnit svĤj závazek vĤþi vČĜiteli.
Závazek, nebo-li závazkový vztah, je typ právního vztahu, na základČ nČhož je jeden
z úþastníkĤ vztahu povinen druhému úþastníku poskytnout urþitou, zpravidla
majetkovou hodnotu, tj. plnČní a druhý úþastník je oprávnČn takové plnČní od dlužníka
požadovat.8

7
8

HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 2009. s. 723.
Tamtéž. s. 1382.
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Za vČĜitele se oznaþuje strana závazkového právního vztahu, která je po druhé stranČ
oprávnČna požadovat plnČní. VČĜitelem mĤže být osoba fyzická i právnická, popĜ. na
stranČ vČĜitelské mĤže vystupovat i více osob.9
Za dlužníka se oznaþuje strana závazkového právního vztahu, která je povinna druhé
stranČ poskytnout plnČní. I v tomto pĜípadČ mĤže být dlužníkem osoba fyzická i
právnická, stejnČ tak na stranČ dlužnické mĤže vystupovat i více osob.10
Z uvedených pojmĤ je zĜetelná vazba mezi pohledávkou a závazkem, resp. vČĜitelem a
dlužníkem. Pohledávce na jedné stranČ odpovídá závazek na stranČ druhé, každý vČĜitel
má svého dlužníka a každý dlužník svého vČĜitele.

1.2 Vznik pohledávek
Vznik pohledávek a pohledávky obecnČ jsou upraveny pĜedevším v obþanském
zákoníku a obchodním zákoníku. Obþanský zákoník je základním východiskem
soukromého práva, v pĜípadČ, že obchodní zákoník danou problematiku neupravuje,
použije se obþanský zákoník. Pohledávky mohou vzniknout z právních úkonĤ, zejména
smluv, ze zpĤsobené škody, z bezdĤvodného obohacení, popĜ. z jiných skuteþností
uvedených v pĜíslušném zákonu11.

1.2.1 Druhy pohledávek
Pohledávky je možné þlenit na základČ rĤzných kritérií dle potĜeby. RozþlenČní
pohledávek umožĖuje pĜehlednost pĜi správČ a Ĝízení pohledávek.
Podle dĤvodu vzniku je pohledávky možné rozdČlit na pohledávky vzniklé na základČ
právních úkonĤ, protiprávních úkonĤ, úĜedních rozhodnutí a jiných právních událostí
stanovených zákonem.12

HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 2009. s. 1236.
HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 2009. s. 149.
11
§ 489 z. þ. 40/1964 Sb., obþanský zákoník.
12
ŠVESTKA, J., DVOěÁK, J. a kol. Obþanské právo hmotné. 2009. s. 66.
9

10
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Pohledávky z právních úkonĤ jsou nejtypiþtČjšími pohledávkami co do dĤvodu vzniku,
obzvlášĢ v obchodní praxi. NejþastČji se jedná o pohledávky vzniklé na základČ
smlouvy. Smlouva musí splĖovat obecné náležitosti právních úkonĤ, tj. požadavky na
úþastníky právního vztahu, na pĜedmČt a obsah právního vztahu, náležitosti vĤle, jejího
projevu a formy13.

1.2.2 PĜíslušenství pohledávek
PĜíslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady
spojené s jejím uplatnČním14. PĜíslušenství pohledávky je souþástí pohledávky a sleduje
její osud. VČĜiteli vzniká právo nejen na úhradu samotné pohledávky, ale i souvisejícího
pĜíslušenství. V pĜípadČ, že dojde k zániku pohledávky, zaniká i její pĜíslušenství.
V pĜípadČ pĜíslušenství pohledávek je vhodné upozornit již na tĜetí zmČnu zpĤsobu
poþítání úrokĤ z prodlení. Pro pohledávky vzniklé od 15. þervence 1994 do 27. dubna
2005 þiní výše úrokĤ z prodlení dvojnásobek diskontní sazby stanovené ýeskou národní
bankou (dále jen „ýNB“) roþnČ, platné k prvnímu dni prodlení. Pro pohledávky vzniklé
od 28. dubna 2005 do 30. þervna 2010 þiní výše úrokĤ z prodlení výši repo sazby
stanovené ýNB, zvýšené o sedm procentních bodĤ, platné pro kalendáĜní pololetí,
v nČmž trvá prodlení dlužníka. Od 1. þervence 2010 þiní výše úrokĤ z prodlení výši repo
sazby stanovené ýNB, zvýšené o sedm procentních bodĤ, platné pro poslední den
kalendáĜního pololetí, které pĜedchází kalendáĜnímu pololetí, v nČmž došlo k prodlení.15

1.3 ZajištČní pohledávek16
Institut zajištČní pohledávky, tak jako zajištČní obecnČ, významnČ zlepšuje postavení
vČĜitele vĤþi dlužníkovi. Existují rĤzné druhy zajištČní, pĜiþemž každé má jiné dĤsledky
a vliv na vČĜitele a dlužníka. V následujícím textu jsou uvedeny zajišĢovací prostĜedky
upravené v obþanském a obchodním zákoníku.

13

§§ 35 – 40 z. þ. 40/1964 Sb., obþanský zákoník.
§ 121 odst. 3 z. þ. 40/1064 Sb., obþanský zákoník.
15
FETTER, R. W. Úroky z prodlení (zase) novČ od 1. 7. 2010. Právní rádce, 2010, þ. 4, s.7-10.
16
PLÍVA. S. Obchodní závazkové vztahy. 2009.
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Základem je úprava obþanského zákoníku, jeho vztah k obchodnímu zákoníku je

„Nelze-li nČkteré otázky Ĝešit podle
tČchto ustanovení, Ĝeší se podle pĜedpisĤ práva obþanského“. Z tohoto dĤvodu je

definován v § 1 odst. 2 obchodního zákoníku:

v následujícím textu rozebírána pĜedevším úprava obþanského zákoníku s uvedením
pĜípadných odlišností v obchodním zákoníku. Blíže jsou potom rozvedeny vybrané
zajišĢovací prostĜedky, které jsou v obchodních vztazích obvyklejší.
Smluvní pokuta je v obþanském zákoníku upravena v §§ 544 – 545, v obchodním
zákoníku pak v §§ 300 – 302. Smluvní pokuta je penČžitá sankce za porušení povinnosti
úþastníkem smluvního vztahu. Musí být sjednána písemnČ dohodou zúþastnČných stran
s jednoznaþným urþením její výše, popĜ. zpĤsobu urþení výše. V obþanskoprávních
vztazích je dlužník povinen smluvní pokutu uhradit pouze v pĜípadČ, že porušení
povinnosti zavinil. V obchodnČprávních vztazích na míĜe zavinČní nezáleží. V obou
pĜípadech se jedná o dispozitivní ustanovení a dohodou úþastníku právního vztahu lze
smluvní pokutu upravit jinak. V obchodním zákoníku je pĜiznáno soudu právo
moderace, jako ochrana pĜed nepĜimČĜenČ vysokou smluvní pokutou. K tomu je možné
srovnat judikáty Nejvyššího soudu v BrnČ: NS 26 Odo 371/2006, NS 33 Odo 438/ 2005
a NS 33 Odo 438/200517.
Ruþení v obþanskoprávních vztazích vzniká dohodou vČĜitele a ruþitele. Obsahem je
prohlášení ruþitele, že dluh splní, jestliže tak neuþiní dlužník. Dohoda musí mít
písemnou formu. Další podmínkou je samotná existence závazku mezi dlužníkem a
vČĜitelem, vzhledem k tomu, že ruþení má pouze akcesorickou povahu a je tedy plnČ
závislé na hlavním závazku. Ruþitel se nemĤže zavázat k plnČní vČtšího rozsahu než je
hlavní závazek, mĤže se však zavázat pouze k þásti. Ruþitelem mĤže být jedna i více
“Ujednání o smluvní pokutČ ve výši 1 % dennČ je zpravidla považováno za neplatný právní úkon, který
se pĜíþí dobrým mravĤm.“ (NS 26 Odo 371/2006).
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY. Judikatura NS. [online]. 2010 [cit. 2011-01-20]. Dostupné z:
<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/F213C77D85F95AC3C
12575FF007B469A?openDocument >
„Smluvní pokuta sjednaná ve výši zhruba 0,5 % dennČ z dlužné þástky je posuzována jako platné
ujednání, které je v souladu s dobrými mravy.“ (NS 33 Odo 438/2005.
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY. Judikatura NS. [online]. 2010 [cit. 2011-01-20]. Dostupné z:
<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/298B03396B92668CC
12575FF007B2148?openDocument >
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osob, které mohou ruþit solidárnČ i pomČrnČ. K tomu, aby vznikla povinnost ruþitele
splnit dluh za dlužníka, musí vČĜitel dlužníka písemnČ vyzvat k plnČní. K plnČní je
ruþitel povinný až poté, co vyzvaný dlužník nesplnil svĤj dluh. V pĜípadČ, že ruþitel
dluh splnil za dlužníka, je oprávnČn po dlužníkovi požadovat náhradu plnČní, které
poskytl za dlužníka vČĜiteli.
V pĜípadČ obchodnČprávních vztahĤ vzniká ruþení prohlášením ruþitele vĤþi vČĜiteli, že
uspokojí pohledávku vČĜitele, pokud tak neuþiní dlužník. Jde tedy o jednostranný právní
úkon, který musí mít obligatornČ písemnou formu. Povinnosti ruþitele splnit dluh za
dlužníka vzniká v pĜípadČ, že dlužník v pĜimČĜené dobČ poté, co byl ke splnČní závazku
písemnČ vyzván vČĜitelem, svĤj závazek nesplnil. Výzva ke splnČní dluhu však není
tĜeba v pĜípadech, kdy vČĜitel nemĤže výzvu uskuteþnit (napĜ. nezná pobyt dlužníka)
nebo je-li nepochybné, že dlužník svĤj závazek nesplní (napĜ. je-li dlužník v úpadku).
Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných pĜíjmĤ je dohodou mezi vČĜitelem a dlužníkem,
kdy dlužník souhlasí, aby plátce mzdy þi jiných pĜíjmĤ, srážel z dlužníkovy mzdy þi
jiného pĜíjmu srážky a ty zasílal vČĜiteli na uspokojení jeho pohledávky. Dohoda musí
mít písemnou formu, jinak je neplatná. Dohodou o srážkách ze mzdy lze uspokojit
pouze pohledávky výživného dle zákona o rodinČ a pohledávky, o nichž to stanoví
zákon (napĜ. závazky plynoucí z pracovnČprávního vztahu).
Zástavní smlouva je zajišĢovacím prostĜedkem, jehož pĜedmČtem je zástava vČci þi
práva. Jde o právo vČĜitele, aby z výtČžku prodeje zástavy uspokojil pohledávku a její
pĜíslušenství zajištČné zástavním právem, pokud pohledávky nebyla dlužníkem splnČna.
PĜedmČtem zástavního práva mohou být vČci movité, vČci nemovité, podnik, soubor
vČcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, obchodní podíl, cenný papír nebo pĜedmČt
prĤmyslového vlastnictví. Zástavní smlouva musí být uzavĜena písemnČ.
ZajištČní závazku pĜevodem práva je dohodou mezi vČĜitelem a dlužníkem o pĜevodu
majetkového práva dlužníka ve prospČch vČĜitele. Jde o podmínČný pĜevod práva za
úþelem zajištČní splnČní závazku ze strany dlužníka. SplnČním závazku dochází ke
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zpČtnému pĜevodu vlastnického práva na dlužníka, popĜ. je možné zpČtný pĜevod práva
výslovnČ dohodnout.
ZajištČní postoupením pohledávky je specifickým pĜevodem práva, kdy je možné
pĜevést, kromČ pohledávky dlužníka, i pohledávku tĜetí osoby. Jde o podmínČný pĜevod
práva, v pĜípadČ splnČní závazku je vČĜitel povinen postoupit pohledávku zpČt
postupiteli.
Uznání dluhu znamená uznání existence dluhu dlužníkem. Uznání dluhu dle
obþanského zákoníku musí být uþinČno písemnou formou a obsahem musí být uznání
dluhu co do výše i co do dĤvodu. ZároveĖ uznání dluhu pĜerušuje bČh promlþecí doby a
zaþíná bČžet promlþecí lhĤta nová, a to desetiletá. Uznat lze i promlþený závazek, pokud
dlužník o promlþení vČdČl. Dluh je možné uznat opakovanČ i jen z þásti. Uznání dluhu
dle obchodního zákoníku má svou vlastní úpravu. Nová promlþecí lhĤta je kratší þtyĜletá, není zde obligatorní písemná forma uznání dluhu, není nutné uznávat dluh co
do výše a dĤvodu a za uznání dluhu se považuje i þásteþné placení dluhu nebo jeho
pĜíslušenství.
Bankovní záruka je upravena v obchodním zákoníku §§ 313 – 322. Ve své podstatČ
jde o zvláštní formu ruþení, kdy ruþitelem je banka, popĜ. osoba, která je oprávnČna
bankovní záruku poskytovat dle zákona þ. 21/1992 Sb., o bankách, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ. Záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruþní listinČ, že uspokojí
vČĜitele, jestliže dlužník svĤj závazek nesplní. PĜedmČtem záruky mohou být
pohledávky penČžité i nepenČžité, plnČní od banky je pak vždy penČžité. VČĜitel mĤže
požadovat splnČní dluhu pĜímo po bance, bez výzvy vĤþi dlužníkovi.
SmČnka není v obþanském ani obchodním zákoníku jako možnost zajištČní pohledávek
upravena, v praxi je však hojnČ využívána. SmČnka je cenným papírem, který musí
splĖovat náležitosti dle zákona þ. 191/1950 Sb., zákon smČneþný a šekový, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ. NesplnČní pĜedepsaných náležitostí má za následek neplatnost
smČnky. SmČnka vyjadĜuje závazek výstavce smČnky zaplatit ve stanoveném místČ a
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þase þástku uvedenou na smČnce smČneþnému vČĜiteli. V pĜípadČ smČnky cizí je tato
povinnost pĜikázána jiné osobČ.
K nákladnČjším zpĤsobĤm zajištČní pohledávek patĜí dokumentární akreditiv a
dokumentární inkaso. Úprava je obsažena v obchodním zákoníku §§ 682 – 699.
Tohoto zpĤsobu zajištČní se využívá pĜedevším u zahraniþních obchodĤ.
Specifickým zpĤsobem zajištČní pohledávek je notáĜský zápis se svolením
k vykonatelnosti. Právní úprava je obsažena v zákonČ. þ. 358/1992 Sb., o notáĜích a
jejich þinnosti (notáĜský Ĝád). NotáĜský Ĝád upravuje tĜi druhy notáĜských zápisĤ, které
mohou být exekuþním titulem:
-

notáĜský zápis o právním úkonu, kterým se úþastník zavázal splnit penČžitou
pohledávku druhého úþastníka ze zakládaného závazkového vztahu,

-

notáĜský zápis o právním úkonu, kterým úþastník jednostrannČ uznal penČžitou
pohledávku z již existujícího závazkového vztahu,

-

notáĜský zápis o dohodČ, kterou se úþastník zavázal splnit pohledávku nebo jiný
nárok úþastníka vyplývajícího z jejich závazkového vztahu.

Všechny výše uvedené notáĜské zápisy musí obsahovat výslovné svolení
zavázaného úþastníka s naĜízením a výkonem rozhodnutí dle notáĜského zápisu,
v pĜípadČ že svou povinnosti ĜádnČ a vþas nesplní.18
Vedle notáĜského zápisu se svolením k vykonatelnosti existuje exekutorský zápis se
svolením k vykonatelnosti dle § 78 zákona þ. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuþní þinnosti (exekuþní Ĝád).
Mezi další zajišĢovací prostĜedky lze zaĜadit i podzástavní právo, zadržovací právo,
postoupení pohledávky a finanþní zajištČní.

1.4 Promlþení a prekluze pohledávek
Promlþení je jedním z právních následkĤ marného uplynutí doby. Neuplatní-li vČĜitel
své právo u soudu v zákonem stanovené dobČ, dochází k zániku nároku a nárok již

18

BUREŠ, J., DRÁPAL, L. Obþanský soudní Ĝád I. a II. Díl. KomentáĜ. 2009. s. 2286-2287.
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nemĤže být pĜiznán. Soud k promlþení pĜihlédne, pokud je námitka promlþení vznesena
v Ĝízení. Promlþují se všechna majetková práva s výjimkou vlastnického práva a práv
z vkladĤ na vkladních knížkách, popĜ. jiných formách vkladĤ a bČžných úþtech, za
pĜedpokladu, že vkladový vztah trvá.19
Promlþení pohledávky však neznamená zánik pohledávky, nedochází k zániku nároku
vČĜitele na plnČní a z pohledávky se stává tzv. naturální závazek. V pĜípadČ, že dojde
k dobrovolnému plnČní ze strany dlužníka, nejde ze strany vČĜitele o bezdĤvodné
obohacení a dlužník se nemĤže domáhat vydání plnČní zpČt. Promlþená pohledávka
mĤže být splnČna, avšak již nemĤže být pĜiznána soudem.20
Prekluzí, na rozdíl od promlþení, dochází k zániku práva uplynutím þasu. K prekluzi
práva pĜihlíží soud z úĜední moci a takovéto právo (pohledávka) již nemĤže být
dobrovolnČ splnČna ze strany dlužníka. V pĜípadČ dobrovolného plnČní ze strany
dlužníka, jde ze strany vČĜitele o bezdĤvodné obohacení a dlužník se mĤže domáhat
vrácení svého plnČní.21
Délka promlþecí doby je u jednotlivých práv rĤzná. Obecná promlþecí lhĤta dle
obþanského zákoníku je podle § 101 tĜíletá a bČží ode dne, kdy mohlo právo být
vykonáno poprvé. Obecná promlþecí lhĤta dle obchodního zákoníku je podle § 397
þtyĜletá. Je nutné upozornit na skuteþnost, že jde o obecné ustanovení, a proto se
promlþecí doba mĤže u jednotlivých práv lišit.

19

§100 z. þ. 40/1964 Sb., obþanský zákoník.
POHL. T. Vymáhání pohledávek. 2002. s. 25-27.
21
POHL. T. Vymáhání pohledávek. 2002. s. 25-27.
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1.5 Vymáhání pohledávek
Nedojde–li k dobrovolnému splnČní dluhu ze strany dlužníka, je možné pĜikroþit
k vymáhání pohledávek. Vymáhat pohledávky lze mnoha zpĤsoby, nČkteré jsou
efektivnČjší, jiné ménČ. Vždy je tĜeba zohlednit, o jaký typ pohledávky se jedná, kdo je
dlužníkem, popĜ. jde-li o opakující se situaci. Jiný postup je vhodný v pĜípadČ zpoždČní
s plnČním u dlužníka s úzkými vazbami k danému vČĜiteli a jiný v pĜípadČ neznámého
dlužníka.

1.5.1 Mimosoudní zpĤsoby vymáhání pohledávek22
Mimosoudní zpĤsob vymáhání pohledávek bývá zpravidla prvním stádiem vymáhání
pohledávek, a to zpravidla vzhledem k menší finanþní zátČži a vyšší efektivitČ než u
soudního vymáhání pohledávek. Mimosoudní zpĤsoby vymáhání pohledávek je možné
obecnČ rozþlenit do þtyĜ zpĤsobĤ a to: telefonický kontakt, osobní kontakt, písemné
upomínky a využití vymáhacích agentur.
Telefonický kontakt je vhodný pro komunikaci se stálými partnery, a to jak v rané fázi
prodlení s úhradami, tak v prĤbČhu splácení dluhu. UmožĖuje rychle a efektivnČ zjistit,
jaké problémy zpĤsobily zpoždČní s úhradou dluhu ze strany dlužníka a v jednoduchých
pĜípadech zajistit Ĝešení problému.
Osobní kontakt je vhodný pro Ĝešení složitČjších problémĤ dlužníka se splácením
dluhu a umožĖuje písemné stvrzení dohodnutého Ĝešení. Výsledkem jednání je
zpravidla dohoda o splátkách spoleþnČ s uznáním dluhu.
Písemné upomínky z úþetních systému mají v souþasnosti dokumentaþní charakter a
zlepšují postavení vČĜitele v pĜípadném soudním sporu. JeštČ pĜed podáním návrhu na
zahájení Ĝízení pĜed soudem bývá dlužník upozornČn právČ na možnost soudního Ĝízení
s uvedením všech finanþních nákladĤ s ním spojených. Jedná se pĜedevším o úroky
z prodlení, náklady spojené s právním zastoupením, soudní poplatky, popĜ. smluvní
pokutu.
22

KISLINGEROVÁ, E., a kol. Manažerské finance. 2010. s. 492-497.
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Vymáhací agenturu lze považovat za efektivnČjší a rychlejší formu vymáhání
pohledávek než soudní vymáhání pohledávek. V první ĜadČ je potĜebné vybranou
agenturu provČĜit, získat o ní patĜiþné reference a zhodnotit kvalitu a šíĜi nabízených
služeb. Mezi agenturou a vČĜitelem vzniká smluvní vztah, jehož obsahem je i urþení
výše smluvní odmČny, která se pohybuje od 5 do 30 % z vymožené þástky. PĜi využití
služeb vymáhací agentury nedochází k postoupení þi prodeji pohledávky, ale jde o
spolupráci pĜi správČ pohledávek.

1.5.2 Soudní vymáhání pohledávek
Se soudním vymáháním pohledávek jsou spojeny zvýšené náklady, zároveĖ je však
soudní vymáhání pohledávek jediným zpĤsobem, který mĤže vést k nedobrovolnému
splnČní závazku dlužníkem. Pohledávku lze vymáhat v obþanském soudním Ĝízení,
popĜ. trestním Ĝízení, a pokud to zákon v daném pĜípadČ pĜipouští, je možné pohledávku
vymáhat v rozhodþím Ĝízení dle zákona o rozhodþím Ĝízení a o výkonu rozhodþích
nálezĤ, z.þ. 216/1994 Sb.
1.5.2.1 Soudní Ĝízení23
Soudní Ĝízení vedoucí k úhradČ pohledávky je zahajováno na základČ podání vČĜitele.
Obvykle se jedná o žalobu, v pĜípadČ penČžitých pohledávek se zpravidla využívá
platební rozkaz, u pohledávek ze smČnky pak smČneþný platební rozkaz. V pĜípadČ tzv.
nalézacího Ĝízení dle obþanského soudního Ĝádu (dále jen „OSě“) se strany sporu
oznaþují jako žalobce a žalovaný.
Každé podání musí splĖovat obecné náležitosti podání dle § 42 odst. 4 OSě, tzn.
jakému soudu je podání urþeno, kdo je þiní, jaké vČci se podání týká a co se podáním
sleduje. Samotná žaloba pak kromČ obecných náležitostí musí obsahovat oznaþení
úþastníkĤ, vylíþení rozhodujících skuteþností, oznaþení dĤkazĤ a žalobní petit24.
Žalobní petit musí jasnČ a pĜesnČ vymezit povinnost, které se žalobce domáhá vĤþi
žalovanému a která mu má být soudem uložena.
23
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Žaloba musí být podána u vČcnČ i místnČ pĜíslušného soudu. Z hlediska vČcné
pĜíslušnosti jsou v prvním stupni pĜíslušné okresní soudy, pokud OSě nestanoví jinak25.
V pĜípadČ vymáhání pohledávek z obchodních vztahĤ je rozhodná výše penČžitého
plnČní. V pĜípadČ, že výše penČžitého plnČní pĜevyšuje 100.000,- Kþ, je vČcnČ pĜíslušný
krajský soud. Místní pĜíslušnost je upravena v §§ 84 – 89a OSě. K Ĝízení je pĜíslušný
obecný soud žalovaného, pokud OSě nestanoví jinak.
PĜi samotném Ĝízení postupuje soud tak, aby byla vČc rozhodnuta co možná nejrychleji,
zpravidla na jediném jednání. O vČci samé rozhoduje soud rozsudkem, pokud není
stanoveno jinak. Obsahem rozhodnutí je záhlaví, výrok, odĤvodnČní a pouþení o
možnosti odvolání. Souþástí rozhodnutí je i rozhodnutí o nákladech Ĝízení.
Náklady Ĝízení jsou zejména hotové výdaje úþastníkĤ Ĝízení a jejich zástupcĤ, soudní
poplatek, ušlý výdČlek úþastníkĤ, náklady dĤkazĤ, odmČna za zastupování26. Výše
soudního poplatku je upravena v sazebníku soudních poplatkĤ pĜílohy zákona þ.
549/1991 Sb., o soudních poplatcích. V pĜípadČ penČžitých plnČní do 15.000,- Kþ je
poplatek konstantní ve výši 600 Kþ. U vymáhaných þástek nad 15.000,- Kþ je poplatek
stanoven ve výši 600,- Kþ a 4 % z þástky nad 15.000,- Kþ. Maximální výše soudního
poplatku je pak 1.000.000 korun þeských.
V pĜípadČ, že ve lhĤtČ pro odvolání proti doruþenému rozsudku není podáno odvolání,
stává se rozsudek pravomocným a po uplynutí lhĤty pro plnČní, uvedené v rozsudku,
vykonatelným. Odvolání je Ĝádným opravným prostĜedkem, kterým lze napadnout
rozhodnutí soudu, který ve sporu rozhodoval v prvním stupni. Odvolací soud mĤže
napadený rozsudek potvrdit, zmČnit nebo zrušit.
Dle OSě lze ve stanovených pĜípadech podat místo žaloby návrh na vydání platebního
rozkazu nebo smČneþného platebního rozkazu. Platební rozkaz lze využít v pĜípadČ
sporĤ o penČžité plnČní. Podmínkou je právČ sporné Ĝízení o penČžité plnČní, je znám
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pobyt žalovaného, žalovanému není tĜeba doruþovat do ciziny, žalobcem uplatnČné
právo vyplývá ze skuteþností uvádČných žalobcem. Platební rozkaz žalovanému uloží
zaplacení žalované þástky a náhradu nákladĤ Ĝízení do 15 od doruþení platebního
rozkazu, a nebo, aby v této lhĤtČ podal proti platebnímu rozkazu odpor. Neodporovaný
platební rozkaz má úþinky pravomocného rozhodnutí.
Podaný odpor musí splĖovat obecné náležitost podání, avšak nemusí být odĤvodnČn.
V pĜípadČ, že odpor není odĤvodnČn, vyzve soud žalovaného, aby odpor ve stanovené
lhĤtČ odĤvodnil. SmČneþný platební rozkaz je využíván pĜi uplatnČní práva smČneþného
a šekového. Podmínkou je pĜeložení originálu smČnky nebo šeku. Pokud soud nemá o
pravosti smČnky nebo šeku pochybnosti, vydá smČneþný platební rozkaz. Ve lhĤtČ tĜí
dnĤ od doruþení smČneþného platebního rozkazu má pak žalovaný povinnost zaplatit
žalovanou þástku a náklady Ĝízení nebo v této lhĤtČ podat námitky, které musí být
odĤvodnČné.
1.5.2.2 Rozhodþí Ĝízení27
Úprava rozhodþí Ĝízení je obsažena v zákonČ þ. 216/1994 Sb., o rozhodþím Ĝízení a o
výkonu rozhodþích nálezĤ, který upravuje rozhodování sporĤ soukromými nebo
nestátními subjekty. UmožĖuje rychlejší a efektivnČjší Ĝešení sporĤ mezi stranami
sporu.
Strany sporu se mohou dohodnout, že pĜevedou rozhodování o majetkových sporech na
rozhodce. Rozhodcem mĤže být jedna osoba, více osob nebo stálý rozhodþí soud.
Terminologicky bude dále používán pojem „rozhodce“, který zahrnuje všechny výše
uvedené formy. Rozhodþí smlouvu lze platnČ uzavĜít, pokud by mohly strany o
pĜedmČtu sporu uzavĜít smír. Pokud rozhodþí smlouva upravuje již vzniklý spor, jedná
se o smlouvu o rozhodci. U smluv upravujících budoucí spory mezi stranami, které by
mezi nimi mohly z jejich právního vztahu vzniknout, jedná se o rozhodþí doložku.
Rozhodþí smlouva musí mít vždy písemnou formu, jinak je neplatná. Rozhodþí doložka
je platnČ uzavĜena i tehdy, je-li souþástí podmínek, které se stávají souþástí smlouvy
hlavní.
27
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Rozhodþí Ĝízení se zahajuje žalobou dnem, kdy žaloba dojde rozhodci. Zahájení
rozhodþího Ĝízení má stejné právní úþinky jako podání žaloby u soudu. PrĤbČh Ĝízení je
možné upravit dohodou stran. Rozhodþí Ĝízení konþí vydáním rozhodþího nálezu nebo
usnesením v pĜípadČ, kdy se nevydává rozhodþí nález. Doruþením rozhodþího nálezu
opatĜeného doložkou právní moci stranám se rozhodþí nález stává pravomocným a
vykonatelným. Rozhodnutí rozhodce je koneþné, strany sporu si však mohou dohodnout
pĜezkoumatelnost rozhodþího nálezu jiným rozhodcem.
Mezi hlavní výhody rozhodþího Ĝízení oproti soudnímu Ĝízení dle OSě lze zaĜadit
pĜedevším rychlost Ĝízení, neformálnost Ĝízení, menší náklady spojené s Ĝízením,
možnost dohody o použití zásad spravedlnosti a volbu rozhodce. Vydaný rozhodþí nález
je napadnutelný pouze v zákonem stanovených pĜípadech (§31 ZoRě), a proto bývá ve
vČtšinČ pĜípadĤ i rozhodnutím koneþným. Nevýhodou rozhodþího Ĝízení jsou menší
pravomoci rozhodcĤ þi stálého rozhodþího soudu – nemohou si vynucovat úþast tĜetích
osob þi pĜedkládání listin. Pro provedení tČchto úkonĤ mohou dožádat soud, náklady na
provedení tČchto úkonĤ nese rozhodce. Problémem rozhodþího Ĝízení je i nevyrovnanost
rozhodování rozhodcĤ, právČ volba samotného rozhodce je základem zdárného prĤbČhu
rozhodþího Ĝízení.
1.5.2.3 Insolvenþní Ĝízení28
Neschopnost dlužníka plnit své závazky mĤže vést až k insolvenci. Ta je upravena
zákonem þ. 182/2006 Sb., o úpadku a zpĤsobech jeho Ĝešení (insolvenþní zákon).
Insolveþní zákon Ĝeší úpadek ve formČ platební neschopností nebo pĜedlužení, upravuje
i hrozící úpadek.
Platební neschopnost je definována jako situace, kdy má dlužník více vČĜitelĤ a penČžité
závazky po dobu delší 30 dnĤ po splatnosti, které není schopen plnit. PĜedlužení je
situace, ve které má dlužník, který je podnikatelem, více vČĜitelĤ a souhrn všech jeho
závazkĤ pĜevyšuje hodnotu jeho majetku. Hrozící úpadek pak znaþí situaci, ve které lze
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vzhledem ke všem okolnostem pĜedpokládat, že dlužník nebude schopen ĜádnČ a vþas
uspokojit pohledávky svých vČĜitelĤ.
Úpadek dlužníka nebo hrozící úpadek dlužníka lze Ĝešit ve formČ konkursu,
reorganizace, oddlužení a zvláštními zpĤsoby Ĝešení úpadku. Každý zpĤsob Ĝešení je
vhodný pro jinou situaci a vybraný zpĤsob Ĝešení by mČl v co nejvČtší míĜe uspokojit
vČĜitele.
Návrh na zahájení insolvenþního Ĝízení mĤže podat vČĜitel i dlužník, v pĜípadČ hrozícího
úpadku pak jen dlužník. Insolveþní návrh musí kromČ obecných náležitostí dle § 42
odst. 4 OSě splĖovat i náležitosti § 104 insolveþního zákona. Pokud návrh podává
vČĜitel, musí pĜipojit i pĜihlášku své pohledávky.
Insolveþní Ĝízení je záhajeno dnem, kdy insolveþní návrh dojde vČcnČ pĜíslušnému
soudu. Ten nejpozdČji do 2 hodin od obdržení návrhu oznámí zahájení insolvenþního
Ĝízení vyhláškou v insolveþním rejstĜíku. Od té chvíle je dlužník povinen se zdržet
nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní mĤže náležet.
Je-li zjištČno, že je dlužník v úpadku nebo mu úpadek hrozí, rozhodne insolveþní soud o
úpadku. Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat skuteþnosti uvedené v § 136 odst. 2
insolveþního zákona, pĜedevším pak výzvu vČĜitelĤm, kteĜí dosud své pohledávky
nepĜihlásili, aby tak ve stanovené lhĤtČ uþinili. Pokud tak neuþiní, jejich pohledávky
nebudou uspokojeny. O zpĤsobu Ĝešení úpadku musí insolvenþní soud rozhodnout
nejpozdČji do 3 mČsícĤ od rozhodnutí o úpadku, pokud nebyl návrh Ĝešení úpadku
uveden již v rozhodnutí. Pohledávky vČĜitelĤ jsou pak uspokojovány dle zvoleného
zpĤsobu Ĝešení úpadku.

1.5.3 Vymáhání pohledávek soudním výkonem rozhodnutí a exekucí
Vydání pravomocného rozhodnutí soudu, popĜ. rozhodce, ukládající splnČní povinnosti,
mĤže samo o sobČ vést dlužníka ke splnČní závazku vĤþi vČĜiteli. Zpravidla je však
nutné pĜikroþit k nedobrovolnému splnČní závazku dlužníka vĤþi vČĜiteli. Dochází
k nucenému výkonu práva, jehož pĜedpokladem je vykonatelné rozhodnutí (zejména
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pravomocné

rozhodnutí

soudu,

rozhodce

nebo

notáĜský

zápis

s doložkou

vykonatelnosti) a podání návrhu na výkon rozhodnutí nebo exekuce.
VČĜitel si v tomto pĜípadČ mĤže vybrat mezi výkonem rozhodnutí dle obþanského
soudního Ĝádu a exekucí provádČnou exekutorem na základČ exekuþního Ĝádu.
1.5.3.1 Vymáhání pohledávek soudním výkonem rozhodnutí
OSě upravuje ve své þásti šesté výkon rozhodnutí, tzv. Ĝízení vykonávací. Strany
vystupující v tomto Ĝízení se nazývají oprávnČný a povinný. Základním pĜedpokladem
pro výkon rozhodnutí je exekuþní titul. Jím mĤže být, vedle vykonatelného rozhodnutí
soudu v obþanském soudním Ĝízení, zejména vykonatelné rozhodnutí soudu vydaného
ve správním soudnictví, vykonatelné rozhodnutí státních notáĜství a dohod jimi
schválených, vykonatelné rozhodnutí rozhodþích komisí a smírĤ jimi schválených,
notáĜské a exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti29.
ěízení se zahajuje na návrh oprávnČného, k výkonu rozhodnutí je pĜíslušný obecný soud
povinného. V návrhu musí oprávnČný uvést zpĤsob, jakým má být výkon rozhodnutí
proveden. O výkonu rozhodnutí rozhoduje soud zpravidla bez jednání a slyšení
povinného. Výkon rozhodnutí se naĜizuje usnesením, proti kterému je pĜípustné
odvolání.
Samotný výkon rozhodnutí lze provádČt pouze zpĤsoby uvedenými v OSě. Dle § 258
odst. 1 OSě lze výkon rozhodnutí ukládající zaplacení penČžité þástky provádČt:
srážkami ze mzdy, pĜikázáním pohledávky, pĜíkazem k výplatČ z úþtu u penČžního
ústavu, prodejem movitých vČcí a nemovitostí, prodejem podniku nebo zĜízením
soudcovského zástavního práva k nemovitostem. Jiné povinnosti než zaplacení penČžité
þástky lze dle § 258 odst. 2 OSě provádČt dle povahy povinnosti vyklizením,
odebráním vČci, rozdČlením spoleþné vČci a provedením prací a výkonĤ.

29

Blíže viz § 274 OSě.
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1.5.3.2 Vymáhání pohledávek exekucí30
Právní úprava exekuce je obsažena v zákonČ þ. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuþní þinnosti (exekuþní Ĝád). V nedávné dobČ prodČlal významné zmČny, které
zlepšují postavení úþastníkĤ exekuþního Ĝízení, upĜesĖují pravidla provádČní exekucí a
upravují fungování Exekutorské komory.
Exekutorem je fyzická osoba splĖující pĜedpoklady k výkonu exekutorské þinnosti dle
exekuþního Ĝádu, kterou stát povČĜil exekutorským úĜadem. Exekutor je hmotnČ
zainteresován na exekuci a jeho odmČna je závislá na úspČšnosti exekuce.
Exekuce se zahajuje na návrh oprávnČného, který se podává soudnímu exekutorovi. Ten
je povinen do 15 dnĤ ode dne doruþení návrhu požádat exekuþní soud o povČĜení
k provedení exekuce. K žádosti je povinen pĜiložit návrh oprávnČného na naĜízení
exekuce. V pĜípadČ, že jsou splnČny všechny zákonem stanovené podmínky k naĜízení
exekuce, povČĜí soud exekutora k exekuci. Exekutorským titulem jsou tituly uvedené v
§ 40 odst. 1 exekuþního Ĝádu. Ten je vymezen úžeji než tituly pro výkon rozhodnutí dle
OSě, blíže viz. § 274 OSě.
O zpĤsobech provedení exekuce rozhoduje exekutor exekuþním pĜíkazem. Exekuci lze
provádČt jen zpĤsoby uvedenými v exekuþním Ĝádu, pĜiþemž k uspokojení pohledávky
povinného je možné využít i více zpĤsobĤ provedení exekuce. NovČ je zakotvena
povinnost zvolit pĜimČĜený zpĤsob exekuce u exekucí, které ukládají zaplacení penČžité
þástky. V ustanovení § 58 odst. 2 exekuþního Ĝádu je stanovena priorita vymáhání
penČžitých pohledávek nejdĜíve pĜikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných
pĜíjmĤ nebo zĜízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Až v pĜípadČ,
že výše uvedené zpĤsoby nepostaþují k úhradČ vymáhané pohledávky, jejího
pĜíslušenství a dalších nákladĤ s ní spojených, lze provést exekuci prodejem movitých
vČcí a nemovitostí nebo prodejem podniku.
Exekuci, která ukládá zaplacení penČžité þástky, lze provést srážkami ze mzdy a jiných
pĜíjmĤ, pĜikázáním pohledávky, prodejem movitých vČcí a nemovitostí, prodejem
30
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podniku nebo zĜízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Jiná
povinnost než zaplacení penČžité þástky je vázána na povahu povinnosti a exekuci na
splnČní této povinnosti lze provést vyklizením, odebráním vČci, rozdČlením spoleþné
vČci nebo provedením prací a výkonĤ.
Výhodami volby exekuce místo výkonu rozhodnutí soudem je rychlost Ĝízení, možnost
výbČru nezávislého exekutora. V pĜípadČ exekuce exekutor volí nejvhodnČjší zpĤsob
provedení exekuce, sám vyhledává majetek þi zamČstnavatele dlužníka, na rozdíl od
výkonu rozhodnutí dle OSě, kde je zpĤsob výkonu rozhodnutí volí vČĜitel.

1.6

Úþetní a daĖové aspekty pohledávek

Na pohledávky je nutné nahlížet, kromČ právního pohledu, také z pohledu úþetního a
daĖového. Pohledávky mají dopady v úþetnictví, kde je nutné Ĝešit jejich ocenČní,
evidenci, opravné položky a odpis nedobytných pohledávek. DaĖový aspekt zohledĖuje,
kdy je možné a v jaké výši daĖovČ uznat opravnou položku þi odpis pohledávky.

1.6.1 OcenČní a evidence pohledávek
PĜi vzniku se pohledávky oceĖují jmenovitou hodnotou, v pĜípadČ nabytí pohledávky za
úplatu nebo vkladem pak poĜizovací cenou.31 PoĜizovací cena v sobČ zahrnuje cenu
poĜízení majetku a náklady pĜímo související s poĜízením tohoto majetku. MĤže jít napĜ.
o náklady na znalecký posudek nebo odmČny za zprostĜedkování. Pohledávky urþené
k obchodování se oceĖují reálnou hodnotou.32
Pohledávky se zúþtovávají v rámci úþtové tĜídy 3 – Zúþtovací vztahy. V rámci rozvahy
se pohledávky Ĝadí mezi obČžná aktiva. Lze rozlišit:
a) pohledávky z obchodního styku, a to:

31
32

-

pohledávky za odbČrateli,

-

pohledávky ze smČnek postoupených k eskontu,

-

pohledávky z titulu poskytnutých provozních záloh,

§ 25 odst. 1 písm. g) zákona þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
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-

jiné (napĜ. reklamace),

b) pohledávky za zamČstnanci,
c) pohledávky za spoleþníky a þleny sdružení,
d) pohledávky z titulu derivátových operací.33

1.6.2 Opravné položky a odpis pohledávek
Opravnou položku k pohledávkám lze charakterizovat jako „nepĜímé snížení hodnoty
pohledávky proúþtováním do nákladĤ a souvztažnČ na úþet opravné položky“34.
Opravné položky tedy umožĖují zohlednit pohledávky splatné, ale neuhrazené. Opravné
položky se nejþastČji tvoĜí k pohledávkám za dlužníky v insolvenci a ke splatným
nepromlþeným pohledávkám. Tvorba opravných položek není povinná, opravné
položky však pĜedstavují možnost poplatníka snížit svĤj daĖový základ. Opravná
položka jako výdaj na dosažení, zajištČní a udržení pĜíjmĤ je uznatelná pouze v pĜípadČ,
že splĖuje podmínky pro tvorbu opravných položek dle § 8a zákona þ. 593/1992 Sb., o
rezervách pro zjištČní základu danČ z pĜíjmu.
Pro nepromlþené pohledávky splatné po 31. prosinci 1994 nepĜesahující hodnotu
200 000 Kþ lze tvoĜit opravné položky ve výši 20 % v pĜípadČ, že od doby splatnosti
uplynulo více než 6 mČsícĤ. Bylo-li k daným pohledávkám zahájeno soudní nebo
rozhodþí Ĝízení, tvoĜí se opravné položky k pohledávkám, od jejichž doby splatnosti
uplynulo více než
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-

12 mČsícĤ, ve výši 33 % neuhrazené hodnoty pohledávky,

-

18 mČsícĤ, ve výši 50 % neuhrazené hodnoty pohledávky,

-

24 mČsícĤ, ve výši 66 % neuhrazené hodnoty pohledávky,

-

30 mČsícĤ, ve výši 80 % neuhrazené hodnoty pohledávky,

-

36 mČsícĤ, ve výši 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky.35

Úþetnictví podnikatelĤ 2010. 2010. s. 117-118.
DRBOHLAV, J., POHL, T. Pohledávky z právního, úþetního a daĖového pohledu. 2006. s. 28.

§ 8a odst. 1 a 2 zákona þ. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištČní základu danČ z pĜíjmu, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
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Pro nepromlþené pohledávky splatné po 31. prosinci 1994, jejichž hodnota je vyšší než
200 000 Kþ a u nichž bylo zahájeno soudní nebo rozhodþí Ĝízení, lze tvoĜit opravné
položky ve výši:
-

20 % neuhrazené hodnoty pohledávky, od jejíž doby splatnosti uplynulo více
než 6 mČsícĤ,

-

33 % neuhrazené hodnoty pohledávky, od jejíž doby splatnosti uplynulo více
než 12 mČsícĤ,

-

50 % neuhrazené hodnoty pohledávky, od jejíž doby splatnosti uplynulo více
než 18 mČsícĤ,

-

66 % neuhrazené hodnoty pohledávky, od jejíž doby splatnosti uplynulo více
než 24 mČsícĤ,

-

80 % neuhrazené hodnoty pohledávky, od jejíž doby splatnosti uplynulo více
než 30 mČsícĤ,

-

100 % neuhrazené hodnoty pohledávky, od jejíž doby splatnosti uplynulo více
než 36 mČsícĤ.36

V pĜípadČ, že dlužník není schopen na základČ objektivních pĜíþin (napĜ. insolvence,
zánik dlužníka) uhradit svĤj závazek, je možné pohledávku odepsat a tím uplatnit
odepsanou pohledávku jako náklad. Jako daĖovČ uznatelný náklad lze považovat odpis
pohledávky, která splĖuje podmínky dle § 24 odst. 2 písm. y) zákona þ. 586/1992 Sb., o
daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

1.6.3 DaĖové aspekty pohledávek
Pohledávky mají i daĖové dopady. KromČ výše zmínČných negativních dopadĤ
spojených s neuhrazením pohledávky, mají pohledávky i pozitivní dopady. Pohledávky
jsou tvoĜeny výnosy z prodeje výrobkĤ, zboží þi poskytování služeb a slouží k urþení
daĖové povinnosti poplatníka. SouþasnČ je nutné pĜipomenout i nutnost odvodu danČ
z pĜidané hodnoty v pĜípadČ plátce DPH, což v pĜípadČ neuhrazení pohledávky zvyšuje
daĖovou zátČž plátce.

36

§ 8a odst. 3 zákona þ. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištČní základu danČ z pĜíjmu, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
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1.7

Finanþní analýza37

Jedním ze zpĤsobĤ hodnocení finanþního zdraví a prosperity podnikatelĤ je využití
finanþní analýzy. Výsledky finanþní analýzy umožĖují urþení problémĤ, silných a
slabých stránek podnikatele. Díky tomu pomáhají pĜedcházet pĜípadným nebezpeþím
spojeným s hospodaĜením podnikatele.
Finanþní analýza využívá ukazatele absolutní, pomČrové a hodnotová kritéria pro
mČĜení výkonnosti podniku. Vzhledem k tématu práce jsou dále rozvedeny ukazatele
pomČrové, a to ukazatele aktivity. Ukazatele aktivity slouží pro Ĝízení aktiv. Zobrazují,
jak efektivnČ nebo naopak nedostateþnČ je využíváno majetku podnikatele. Lze rozlišit
ukazatele vyjadĜující poþty obratĤ nebo dobu obratu. Poþty obratĤ vyjadĜují ukazatele
obratu aktiv, obratu dlouhodobého majetku a obratu zásob. Dobu obratu pak zachycují
ukazatele doby obratu zásob, doby splatnosti pohledávek a doby splatnosti
krátkodobých závazkĤ.
Doba splatnosti pohledávek pĜedstavuje poþet dní, bČhem kterých jsou finanþní
prostĜedky z tržeb zadržovány v pohledávkách. Ukazují, za jak dlouho jsou pohledávky
splaceny. Snahou každého podnikatele je co nejkratší doba úhrady finanþních
prostĜedkĤ.
Pohledávky
Doba splatnosti pohledávek =
Tržby / 360

37

KISLINGEROVÁ, E., a kol. Manažerské finance. 2010. s. 46-131.
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ANALÝZA PROBLÉMU

Úvod této þásti nejprve charakterizuje vybranou spoleþnost KOMFORT, a. s.
PĜedstavuje její základní údaje, pĜedmČt podnikání a organizaþní strukturu. Další þástí je
analýza pohledávek spoleþnosti KOMFORT, a.s. vþetnČ grafického znázornČní.
Následuje analýza systému vymáhání pohledávek, problematických pohledávek a
obratu pohledávek.

2.1

Základní údaje o spoleþnosti38

Obrázek 1 Logo spoleþnosti KOMFORT, a. s.39

Obchodní firma:

KOMFORT, a. s.

Sídlo:

KĜenová 478/72, Brno

Právní forma podnikání:

Akciová spoleþnost

Datum vzniku:

1. kvČtna 1998

Poþet akcií:

3 300 ks akcií na jméno

Základní kapitál:

33 000 000,- Kþ

Poþet zamČstnancĤ:

222

KOMFORT, a.s. je spoleþností vykonávající þinnost v oblasti stavebnictví. Její
souþasné sídlo je umístČno na ulici KĜenová 478/72 v BrnČ. Spoleþnost je zapsána
v obchodním rejstĜíku u Krajského soudu v BrnČ, oddíl B, vložka 2611. Iý: 22524241.

38

Oficiální stránky spoleþnosti KOMFORT, a.s.[online]. 2011 [cit. 2011-02-15] Dostupné z:
<http://www.komfort.cz/>
39
Tamtéž.
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Základní kapitál je tvoĜen 3 300 akciemi na jméno ve jmenovité hodnotČ 10.000,- Kþ,
tzn. základní kapitál spoleþnosti je 33 milionĤ korun þeských.
KOMFORT, a. s. vznikla v privatizaþním procesu v roce 1991 pĜedevším z bývalých
Pozemních staveb Brno, s. p., a to jako KOMFORT, spol. s r. o. Poté se v roce 1998
transformovala na akciovou spoleþnost. V souþasnosti je mateĜskou spoleþností více než
deseti dceĜiných spoleþností a je tedy schopna pokrýt více þinností, které se pĜi výstavbČ
mohou vyskytnout.
Za dobu své existence si spoleþnost KOMFORT, a.s. vybudovala pevné místo na poli
jihomoravského a brnČnského stavebnictví a v souþasnosti realizuje stavby jak
dodavatelským, tak developerským zpĤsobem.

2.1.1 PĜedmČt podnikání
Spoleþnost má podnikatelské oprávnČní pro projektovou þinnost ve výstavbČ, provádČní
staveb,

jejich

zmČn

a

odstraĖování,

silniþní

motorovou

dopravu

nákladní,

specializovaný maloobchod, velkoobchod, maloobchod se smíšeným zbožím, þinnost
úþetních poradcĤ, vedení úþetnictví, zprostĜedkování služeb, zprostĜedkování obchodu,
þinnost podnikatelských, organizaþních a ekonomických poradcĤ, pronájem a pĤjþování
vČcí movitých, þinnost technických poradcĤ v oblasti stavebnictví, realitní þinnost,
inženýrskou þinnost v investiþní výstavbČ, technickou þinnost v dopravČ, výkon
zemČmČĜických þinností, podnikání v oblasti nakládání s nebezpeþnými odpady.
Její hlavní þinností je pĜedevším provádČní staveb a jejich zmČn. Má široký zábČr od
výstavby bytových komplexĤ, provádČní regenerací panelových domĤ až po výstavbu
kanceláĜských objektĤ.

2.1.2 Organizaþní struktura spoleþnosti KOMFORT, a.s.
Spoleþnost KOMFORT, a.s. je akciovou spoleþností, þemuž odpovídá i organizaþní
struktura, tzn. nejvyšším orgánem spoleþnosti je valná hromada, statutárním orgánem
pĜedstavenstvo. Akciová spoleþnost je kontrolována dozorþí radou jako kontrolním

35

orgánem spoleþnosti. Podmínky postavení, jednání, svolávání valných hromad apod.
jsou upraveny obchodním zákoníkem a stanovami spoleþnosti.

Obrázek 2 Organizaþní schéma40

40

Oficiální stránky spoleþnosti KOMFORT, a.s. [online]. 2011 [cit. 2011-02-15] Dostupné z:
<http://www.komfort.cz/profil.organizacni-struktura.phtml>
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2.2

Analýza pohledávek spoleþnosti
spole nosti KOMFORT, a. s.41

2.2.1 Analýza pohledávek

Graf 1 Objem pohledávek z obchodních vztahĤ
vztah v letech 2003 - 200942

Objemy pohledávek se ve spoleþnosti
spole
KOMFORT, a.s. každoroþnČ
þnČ pohybují v Ĝádech
desítek milionĤ korun. Jejich vývoj zpravidla reflektuje vývoj celého
cel
oboru
stavebnictví. Výjimku tvoĜí
tvo pouze léta 2004 až 2005. V tomto období procházela
spoleþnost
nost KOMFORT, a.s. velmi významnou krizí. Její hlav
hlavní pĜíþina
p
spoþívala
v nedostatku pĜíležitostí
íležitostí k výstavbČ. Došlo k významnému utlumení þinnosti
þ
spoleþnosti
a ke konci roku 2005 byla spoleþnost
spole
blízko ukonþení
ení podnikání. Tento trend se
podaĜilo
ilo zvrátit zvýšenou þinností spoleþnosti
nosti a získání významných zakázek. Nejv
NejvČtší
boom ve stavebnictví obecnČ
obecn vedl i ve spoleþnosti
nosti KOMFORT, a.s. k nárĤstu
stavebních zakázek a tím i k nárĤstu pohledávek z obchodních vztahĤ.
vztahĤ NáslednČ došlo
k útlumu, vzhledem ke krizi, která tvrdČ
tvrd zasáhla pĜedevším
edevším obory jako je práv
právČ
stavebnictví. ZároveĖĖ je nutné zmínit i vliv zvýšení snížené sazby dan
danČ z pĜidané
hodnoty z pĤvodních
vodních 5 % na 9 %, od roku 2010 pak na 10 %.
41
42

Interní informace spoleþnosti
þnosti KOMFORT, a.s.
Vlastní zpracování na základČ
základ interních informací spoleþnosti KOMFORT, a.s.
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ϰϯ͕ϰϭй
ƎĄĚŶĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ
ϯϰ͕ϳϴй

Graf 2 PomČr všech vyfakturovaných pohledávek k 31. 12. 201043

Celkový objem vyfakturovaných pohledávek k 31. 12. 2010 þinil 207 647 351 Kþ.
Celková hodnota pohledávek uhrazených je 94 926 539 Kþ, nezaplacených pak
112 720 812 Kþ. Z celkového objemu nezaplacených pohledávek tvoĜí objem Ĝádných,
tedy pohledávek nesplatných a vyfakturovaných k 31. 12. 2010, 76 060 337 Kþ.
Pohledávky po splatnosti pak tvoĜí 47 686 522 Kþ. Pohledávky po splatnosti jsou
pĜehlednČ zobrazeny v grafu þ. 4 RozdČlení pohledávek dle doby po splatnosti k 31. 12.
2010.

43
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Graf 3 RozdČlení pohledávek dle roku splatnosti k 31. 12. 201044

Pohledávky spoleþnosti KOMFORT, a.s. lze rozþlenit i dle roku splatnosti pohledávek
jak znázorĖuje graf þ. 3. Pohledávky starší roku 2008 lze povazovat za pohledávky
velmi problematické, zpravidla až nedobytné. Jde o pohledávky za subjekty v likvidaci,
v úpadku þi osobami samostatnČ výdČleþnČ þinnými, které se zdržují neznámo kde.
Také jde o pohledávky tzv. sporné, které v souþasnosti jsou, nebo v blízké dobČ budou,
pĜedmČtem soudního Ĝízení.
V celkovém objemu pohledávek nejsou nesplacené pohledávky za léta 1995 – 2008
pĜíliš významnou položkou. Z hlediska vymáhání pohledávek lze Ĝíci, že vymáhání
takto „starých“ pohledávek je velmi obtížné, ne-li nemožné. Záleží na konkrétní
pohledávce. Jde-li o pohledávku za podnikatelem v insolvenci, nelze oþekávat plnou
úhradu pohledávky, za úspČch lze oznaþit þásteþnou úhradu dlužné þástky. Jde-li o
pohledávky za fyzickými osobami jako podnikateli je možné dotyþnou osobou dohledat
pomocí veĜejných rejstĜíkĤ. Je však velmi pravdČpodobné, že tento dlužník bude
namítat promlþení pohledávky.

44
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Graf 4 RozdČlení pohledávek dle doby po splatnosti k 31. 12. 201045

Pohledávky ve spoleþnosti KOMFORT, a.s., lze rozþlenit i dle doby po splatnosti
pohledávek. Je patrné, že nejsou-li pohledávky splaceny vþas, jde zpravidla o vČtší
problém, než jen opomenutí úhrady ze strany dlužníka. VČtšina podnikatelĤ v oboru
stavebnictví se opakovanČ potýká s nedostatkem likvidních prostĜedkĤ na úhradu svých
závazkĤ. Zpravidla se jedná o pĜechodný stav, který však postihuje i ostatní podnikatele
s vazbami na daný subjekt, až už jde o jeho dodavatele þi odbČratele.
Pohledávky opoždČné s úhradou o více než 90 dnĤ jsou pĜedevším pohledávky se
splatností do roku 2009. Jde o pohledávky, jejichž pĜípadné vymožení je spojeno
s velkými obtížemi a pravdČpodobnČ k úhradČ ani nedojde. Jak již bylo zmínČno, jedná
se o pohledávky za podnikateli v likvidaci nebo v úpadku, jejichž majetek
pravdČpodobnČ nebude postaþovat k úhradČ všech závazkĤ nejen vĤþi spoleþnosti
KOMFORT, a.s.

45
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2.2.2 Systém vymáhání pohledávek.
K tomu, aby mohla být pohledávka vymáhána, musí nejdĜíve existovat. Na základČ
smlouvy, popĜ. jiného dĤvodu vzniku pohledávky, a provedení smluvených prací
dochází k vyfakturování pohledávky za provedené služby.
Každá faktura musí mít náležitosti požadované zákonem o úþetnictví, popĜ. dalšími
pĜedpisy, aby mohla být považována za daĖový doklad. ZároveĖ musí obsahovat
náležitosti požadované odbČratelem služeb dle dohodnutých smluv. Podmínky
fakturace, þlenČní fakturovaných þástek a jiné obsahové záležitosti faktur jsou nedílnou
souþástí uzavíraných smluv o dílo.
DĤležitou souþástí faktur je pĜedevším doba splatnosti faktur. Obvyklá lhĤta 14 dnĤ po
vystavení faktury se v rámci obchodních vztahĤ ve spoleþnosti KOMFORT, a.s., pĜíliš
neuplatĖuje. Souvisí to pĜedevším s druhem poskytovaných služeb, kdy jde o objemovČ
významná plnČní a tím i vyšší fakturované þástky. ZároveĖ je i doba splatnosti
dĤležitým kritériem posuzování nabídek v soutČžích, a proto se spoleþnost KOMFORT,
a.s. snaží poskytovat svým zákazníkĤ delší doby splatnosti. Dle významnosti zakázky
zpravidla poskytuje lhĤty splatnosti od 30 do 60 dnĤ od vystavení faktury. Souþástí
smluv pak bývá i ustanovení o podmínce pĜevzetí vystavené faktury, od kterého se poté
odvíjí i splatnost. Osobní pĜevzetí faktury proti podpisu zaruþuje doruþení faktury
dlužníkovi a zlepšuje postavení vČĜitele v pĜípadČ sporu o existenci pohledávky.
Za fakturaci, popĜ. pĜevzetí faktury, je odpovČdné úþetní oddČlení, které je souþástí
ekonomického oddČlení. V souþasnosti je chod úþetního oddČlení zajištČn jednou hlavní
a 3 dalšími úþetními. Vzhledem k objemu práce, tzn. zajištČní vedení úþetnictví jak pro
spoleþnost KOMFORT, a. s., tak jejím dceĜiným spoleþnostem, jde o dostateþnČ
efektivní pokrytí. K zajištČní vedení úþetnictví je využíváno kromČ klasických
kanceláĜských programĤ Microsoft Office, pĜedevším úþetního programu BYZNYS
Win.
Systému BYZNYS Win neumožĖuje pĜíliš efektivní správu pohledávek po splatnosti.
Prodlení dlužníkĤ je hodnoceno namátkovČ v neurþitČ stanovených termínech. Dlužník
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je upomínán tĜikrát, zpravidla v 14 denním odstupu. Neexistence automatickému
vyhodnocování prodlení s úhradou pohledávky znaþnČ ztČžuje správu pohledávek. Jak
již bylo uvedeno výše, doba splatnosti je variabilní dle dohody s odbČratelem služby a
tak je sledování prodlení s úhradou pohledávky bez efektivního systému znaþnČ
nároþné.
Ve chvíli, kdy ani po tĜetí upomínce není pohledávka uhrazena, dochází k dalšímu
stupni vymáhání pohledávek. PĜedmČtná pohledávka je pĜedána právnímu oddČlení. Na
tomto místČ je nutné vysvČtlit oznaþení „právní oddČlení“, kterého je zde používáno.
Spoleþnost KOMFORT, a. s., nemá vlastní právní oddČlení v rámci své organizaþní
struktury. Právní servis je zajištČn advokátkou JUDr. Lenkou Štepánkovou, sídlící
v sídle spoleþnosti KOMFORT, a. s. Jde o dlouhodobou spolupráci již od poþátku
zahájení podnikání spoleþnosti KOMFORT, a. s.
Prvním krokem právního oddČlení je tzv. výzva k úhradČ pĜed podáním návrhu na
zahájení Ĝízení. Obsahem této výzvy, která se je zasílána dlužníkovi doporuþenČ, je
v prvé ĜadČ informace o postoupení vČci právnímu oddČlení. Následuje informace, o
jakou pohledávku se jedná, tzn. uvedení vČĜitele, dĤvod vzniku pohledávky, datum
vzniku pohledávky, výši dlužné þástky. Souþástí je i upozornČní, že dlužná þástka se
v pĜípadČ soudního Ĝízení zvýší o dosud nevymáhané úroky z prodlení, pĜípadné
smluvní pokuty a náklady Ĝízení.
Není–li vymáhaná pohledávka uhrazena v termínu uvedeném ve výzvČ k úhradČ, je
podána žaloba k vČcnČ i místnČ pĜíslušnému soudu. U pohledávek nižší hodnoty je
podáván návrh na vydání platebního rozkazu, u ostatních pohledávek je pak podávána
žaloba o zaplacení pĜíslušné þástky. Pokud je povinnost uhradit pĜedmČtnou pohledávku
pĜiznána rozhodnutím soudu, je povinností dlužníka tak uþinit. V pĜípadČ, že dlužník tak
neuþiní a ani nepodá odvolání proti rozhodnutí soudu, je rozhodnutí soudu pravomocné
a vymahatelné exekucí nebo výkonem rozhodnutí. Spoleþnost KOMFORT, a. s.
využívá v tČchto pĜípadech služby soudních exekutorĤ.
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2.2.3 Problematické pohledávky spoleþnosti KOMFORT, a. s.
V rámci své þinnosti evidují ve spoleþnosti KOMFORT, a. s. pohledávky, jejichž
úhrada je spojena s výraznými obtížemi. Za problematické pohledávky lze považovat
všechny pohledávky s dobou splatnosti do roku 2009. Jedná se zpravidla o pohledávky
vzniklé pĜedevším z nájemních vztahĤ.
NejproblematiþtČjšími pohledávkami jsou pohledávky za spoleþnostmi CC Systems a.s.
a Resident Invest. V obou pĜípadech nejsou spoleþnosti schopny dostát svým závazkĤm
a tato nepĜíznivá situace je nyní Ĝešena v rámci insolveþního Ĝízení.
Spoleþnost CC Systems a.s. vznikla v roce 2000 a její þinnost se zamČĜovala
zprostĜedkování a poskytování rekvalifikaþních kurzĤ. ýinnost byla zajišĢována
pĜedevším dotacemi a pĜíspČvky od státních institucí i Evropské unie.
Oficiální sídlo spoleþnosti se nachází v HodonínČ, a proto si pro poskytování svých
služeb pronajala kanceláĜské prostory v jedné z budov ve vlastnictví spoleþnosti
KOMFORT, a.s. Problémy spoleþnosti CC Systems a.s. se datují již od poþátku roku
2009, v následujících mČsících pak docházelo k opakovanému podávání návrhĤ na
zahájení insolveþního Ĝízení. Na základČ posledního návrhu z 16. 10. 2009 a
prozkoumání vČci bylo soudem rozhodnuto o úpadku CC Systems a.s. Dle informací
uvedených v návrzích vČĜitelĤ a prohlášení spoleþnosti CC Systems a.s., jako dlužníka,
bylo prokázáno, že je v úpadku, jelikož má více vČĜitelĤ a své splatné závazky po dobu
delší než 3 mČsíce po lhĤtČ splatnosti neplní.
Po pĜezkumném jednání a schĤzi vČĜitelĤ bylo pĜijato schĤzí vČĜitelĤ usnesení o Ĝešení
úpadku CC Systems a.s. konkurzem. Nyní je majetek spoleþnosti CC Systems a.s. ve
správČ insolveþního správce. V majetkové podstatČ dlužníka CC Systems a.s. jsou
nemovitosti, drobný kanceláĜský majetek a splatné pohledávky.
V souþasnosti má CC Systems a.s. okolo 160 vČĜitelĤ, pĜiþemž u pČti vČĜitelĤ jde o
pohledávky zajištČné. Jedná se pĜedevším o bankovní instituce a zdravotní pojišĢovny.
Celkový objem závazkĤ spoleþnosti CC Systems a.s. je 83 406 164,22 Kþ, zajištČné
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pohledávky tvoĜí 57 831 775,32 Kþ. Výše pohledávek spoleþnosti KOMFORT, a.s. za
spoleþnosti CC Systems a.s. tvoĜí þástku 2 656 907 Kþ, vþetnČ pĜíslušenství pak celkem
2 899 479,79 Kþ. Jedná se o pohledávky nezajištČné, nevykonatelné a insolveþním
správcem uznané.
Insolvenþní správce zjistil v rámci své þinnosti stav majetku spoleþnosti CC Systems
a.s. Ta vlastní 2 nemovitosti v hodnotČ cca 50 mil. Kþ. Disponuje i drobným majetkem,
finanþními prostĜedky v hodnotČ 44 000 Kþ a pohledávkami v hodnotČ cca 7 mil. Kþ.
Vzhledem k tomu, že zajištČné pohledávky jsou zajištČny právČ zástavním právem na
nemovitostech, spoleþnost KOMFORT, a.s. pravdČpodobnČ nemĤže oþekávat úhradu
svých pohledávek za spoleþností CC Systems a.s.
Spoleþnost Resident Invest, a.s. vznikla v roce 2007 a hlavní þinností bylo zajištČní
výstavby bytového komplexu. Na základČ smlouvy o dílo vznikl mezi spoleþností
Resident Invest, a.s. a spoleþností KOMFORT, a.s. smluvní vztah, jehož obsahem bylo
provedení stavebních prací spoleþností KOMFORT, a.s. v dohodnutém rozsahu.
Provedené práce byly ĜádnČ vyfakturovány, avšak k jejich úhradČ však nedošlo.
V reakci na jednání spoleþnosti Resident Invest, a.s. byl podán návrh na zahájení
insolveþního Ĝízení spoleþností KOMFORT, a.s. a spoleþností EZH, a.s. Na základČ
informací uvedených v návrhu a zjištČní pĜedbČžného správce byl zjištČn úpadek
spoleþnosti Resident Invest, a.s.
Po pĜezkumném jednání a schĤzi vČĜitelĤ bylo rozhodnuto o zpĤsobu Ĝešení úpadku a to
konkurzem. V majetku spoleþnosti Resident Invest, a.s. se nachází dva osobní
automobily, drobným majetek, finanþní prostĜedky ve výši cca 1 800 Kþ a pohledávky
za spoleþností SCEPTRUM, a.s. v celkové výši cca 52,5 mil. Kþ. Tyto pohledávky jsou
však spoleþností SCEPTRUM, a.s. popírány, navíc na základČ zjištČní insolveþního
správce není spoleþnost SCEPTRUM, a.s. schopna dostát svým závazkĤ, a proto bude
insolveþním správcem podán návrh na zahájení insolveþního Ĝízení.
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Celkový objem pohledávek za spoleþností Resident Invest, a.s. je 60 082 311 Kþ,
pohledávky spoleþnosti KOMFORT, a.s. tvoĜí 22 610 104,70 Kþ, vþetnČ pĜíslušenství a
smluvních pokut pak celkem 26 414 192,09 Kþ. Vzhledem k výše uvedeným
skuteþnostem ani v tomto pĜípadČ nelze s velkou pravdČpodobností oþekávat úhradu
pĜedmČtných pohledávek. V souþasné dobČ je zvažováno podání trestního oznámení o
podezĜení ze spáchání trestného þinu podvodu.

2.2.4 Finanþní analýza
Pro efektivní Ĝízení pohledávek je potĜebné je nejen sledovat, ale i analyzovat. Vzorec
pro výpoþet ukazatele doby obratu pohledávek je uveden v kapitole 2.7. Uvedené
hodnoty jsou za roky 2006 až 2009.
Tabulka 1 Vývoj pohledávek a tržeb v letech 2006 – 2009 v tisících Kþ 46

Rok
2006

2007

2008

2009

Pohledávky

57271

152811

92372

101978

Tržby

541241

641247

551094

564102

1504

1781

1531

1567

Denní tržby

Tabulka 2 Doba obratu pohledávek v letech 2006 – 2009 ve dnech47

Rok

Doba obratu pohledávek

2006

38,09

2007

85,79

2008

60,34

2009

65,08

Vlastní zpracování. Úþetní závČrky roku 2006 – 2009 spoleþnosti KOMFORT, a.s. [online]. 2011
[cit.2011-03-15]. Dostupné z:
<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=sbirka&sysinf.@strana=documentList&vypis
Listin.@cEkSub=310989&sysinf.klic=ba6af6af23485c5e4bb82850a06da9f2&sysinf.spis.@oddil=B&sys
inf.spis.@vlozka=2611&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Brn%EC&sysinf.platnos
t=01.06.2011>
47
Tamtéž.
46
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Ukazatel doby obratu pohledávek znaþnČ kolísá, za prĤmČrnou hranici lze oznaþit
úhradu pohledávek pĜibližnČ po 60 dnech. Tomu odpovídá i vyšší poskytnutá doba
splatnosti, která se pohybuje od 45 do 60 dnĤ. Z doby obratu pohledávek je patrné, že
dlužníci hradí své závazky vĤþi spoleþnosti KOMFORT, a.s. až v posledních dnech
splatnosti, popĜ. až po splatnosti. Cílem spoleþnosti by naopak mČlo být dosažení
nižších hodnot ukazatele doby obratu pohledávek.
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ěEŠENÍ
Spoleþnost KOMFORT, a.s. disponuje relativnČ propracovaným systémem vymáhání
pohledávek. V tomto systému však existují nedostatky, které snižují efektivnost
systému. Tato þást obsahuje doporuþení, jejichž aplikace do systému vymáhání
pohledávek dle mého názoru mĤže odstranit stávající nedostatky. Pro pĜehlednost jsou
rozdČleny do þtyĜ kapitol, a to: uzavírání smluv, pojištČní pohledávek, správa
pohledávek a vymáhání pohledávek.

3. 1 Uzavírání smluv
Prvním krokem pĜed uzavĜením smluvního vztahu a tedy i vznikem pohledávky je
zjištČní základních informací o podnikateli, jeho obratu, struktuĜe, platební morálce,
výkonnosti, zadluženosti, výrobním a technickém zázemí. Jedná se o informace
zpravidla veĜejnČ dostupné v pĜíslušných registrech. Obchodní popĜ. živnostenský
rejstĜík poskytuje základní informace o podnikateli, zadluženost podnikatele lze zjistit
v registru dlužníkĤ. Informace o finanþní situaci lze u nČkterých subjektĤ zapsaných
v obchodním rejstĜíku zjistit i úþetních závČrek zveĜejnČných ve sbírce listin.
ZjišĢování základních informací o budoucím klientovi by mČlo patĜit k elementárním
pĜedpokladĤm uzavírání všech smluv. Tento postup s sebou zpravidla nenese žádné
další finanþní náklady, vzhledem k bezplatné pĜístupnosti dat veĜejných registrĤ.
V pĜípadČ uzavírání smluv s podnikateli zapsanými v obchodním rejstĜíku, jejichž
listiny nebyly zveĜejnČny ve sbírce listin a nejsou tedy dostupné dálkovým pĜístupem
zdarma, jsou náklady na zjištČní pĜíslušných informací v Ĝádu poštovného þi cestovních
výdajĤ.
DĤležitým krokem pĜi uzavírání smluv je dostateþné právní ošetĜení smluvního vztahu
vhodnČ a preciznČ zpracovaným smluvním dokumentem. Spoleþnost KOMFORT, a.s.
poskytuje své služby zpravidla na základČ smlouvy o dílo. Existuje zde tzv. rámcová
smlouva o dílo, vypracovaná právním oddČlením. Tato smlouva se poté pĜizpĤsobuje
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konkrétním smluvním vztahĤm. Obsahuje identifikaci smluvních stran, pĜedmČt a
þasový harmonogram plnČní, cenu díla, platební podmínky, záruþní dobu, pĜedání díla,
smluvní pokuty a další ujednání. U veĜejných zakázek je smlouva o dílo vypracována
zadavatelem veĜejné zakázky a je velmi þasto nemČnná.
Jde-li o poskytnutí stavební zakázky na základČ smlouvy o dílo, mohla by spoleþnost
KOMFORT, a.s. využít institutu výhrady vlastnického práva. Výhrada vlastnického
práva je upravena v obchodním zákoníku § 445. Tuto úpravu lze použít i na smlouvu o
dílo dle §§ 536 – 565.
ObecnČ pĜechází vlastnické právo k dílu pĜedáním díla objednateli (v pozici dlužníka)
zhotovitelem (v pozici vČĜitele). Výhradu vlastnictví lze charakterizovat jako situaci,
kdy „si

zhotovitel vyhrazuje, že do urþitého þasového momentu je vlastníkem
zhotovované vČci on sám“48. Nabytí vlastnického práva k zhotovované stavbČ je vázáno
na okamžik stanovený ve smlouvČ. Zpravidla jím bývá úplná úhrada ceny
zhotovovaného díla, je však možné stanovit i jinou skuteþnost. Výhrada vlastnictví musí
být vždy sjednána písemnČ.
Využitím výhrady vlastnického práva nedojde pĜedáním díla k pĜechodu vlastnického
práva a zhotovitel zĤstává vlastníkem díla do doby, než dojde k úhradČ ceny za dílo
(pohledávky). Spoleþnost KOMFORT, a.s. je dodavatelem stavebních prací, které
zpravidla realizuje na pozemku vlastnČném þi opatĜeném objednatelem, proto je tĜeba
uvést ustanovení § 542 odst. 1 obchodního zákoníku, které v tomto pĜípadČ stanoví
vlastnické právo k dílu objednateli bez ohledu na pĜedání díla. Jde však o ustanovení
dispozitivní, smlouva o dílo mĤže stanovit jinou úpravu. Výhradu vlastnického práva
lze doporuþit právČ v pĜípadech velké stavební zakázky poskytované podnikateli, o
kterém nelze zjistit dostateþnČ dĤvČryhodné informace.
Využití institutu výhrady vlastnického práva v uzavíraných smlouvách je velmi závislé
na vyjednávací pozici smluvních stran. Vzhledem k aktuální situaci ve stavebním
sektoru a ekonomice obecnČ je sjednání výhrady vlastnického práva velmi nereálné.
48

PRAŽÁK, Z. Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku. 2010. s. 129.
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Konkurence ve stavebnictví je vysoká a množství stavebních zakázek omezené.
Z tohoto dĤvodu není pozice spoleþností zabývajících se stavebními þinnostmi velmi
silná, což však nebrání uvedení výhrady vlastnického práva v návrhu smlouvy o dílo,
který je pĜedmČtem jednání.

3. 2 PojištČní pohledávek
K nejvČtším rizikĤm spojených s pohledávkami je riziko nesplacení pohledávky. MĤže
zpĤsobit existenþní problémy podnikatele, jelikož pohledávky tvoĜí zpravidla
30 až 50 % aktiv. PojištČní mĤže pĜedcházet pĜípadnému neuhrazení pohledávek a
následným problémĤm. Tohoto institutu lze využít právČ k zajištČní pohledávek za
subjekty, o nichž nelze zjistit kvalitní informace a zároveĖ jde o objemovČ významné
pohledávky.
Komerþní pojištČní pohledávek se vztahuje se na rizika vzniklá pojištČnému vČĜiteli
z titulu pohledávek nezaplacených dlužníkem. PojištČní kryje rizika spojená s platební
neschopností (insolvence, nedostatek majetku) nebo platební nevĤli (neochota úhrady
pohledávky dlužníkem).
V pĜípadČ nezaplacené pohledávky dlužníkem neposkytuje pojišĢovna úhradu
pohledávky hned a v úplné výši pohledávky, ale vČĜitel se podílí na úhradČ pohledávky
ve formČ tzv. spoluúþasti. PojištČní pohledávky se pohybuje pĜibližnČ mezi 2-7 %
z hodnoty pohledávek v závislosti na riziku dlužníka i vČĜitele, na celkovém objemu
pojištČných pohledávek, na poskytnuté lhĤtČ splatnosti a také na výši spoluúþasti
pojištČného vČĜitele. Spoluúþast vČĜitele se pohybuje mezi 15 až 30 % hodnoty
pohledávky.
Základním pojištČním je pojištČní celkové obratu. Toto pojištČní je možné doporuþit pro
podnikatele poskytující své služby do zahraniþí. Pro zajištČní urþitých pohledávek je
lépe využít speciální služby, které pojišĢovny nabízí. PĜedevším jde o krytí pohledávek
za jednotlivým dlužníkem, krytí pohledávek nad urþitý finanþní limit nebo krytí
pohledávek za novými obchodními partnery.
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Využití pojištČní pohledávek s sebou nese další náklady, a proto je nutné jej peþlivČ
zvažovat. Spoleþnost KOMFORT, a.s. neposkytuje svá plnČní do zahraniþí, není tedy
vhodné uvažovat o pojištČní celkového obratu. V souþasné dobČ je navíc vČtšina plnČní
poskytována v rámci veĜejných zakázek, kde je neschopnost dostát svým závazkĤm ze
strany dlužníkĤ minimální. Z toho dĤvodu nelze v souþasnosti doporuþit pojištČní
pohledávek.

3.3 Správa pohledávek
Pohledávkám je tĜeba se vČnovat po celou dobu jejich existence. I v prĤbČhu
poskytování služby lze doporuþit neustálé provČĜování informací o dlužníkovi. Jde
pĜedevším o problematiku náhlých majetkových zmČn nebo zmČn v organizaþní
struktuĜe podnikatele. U pohledávek s delší dobou po splatnosti ve spoleþnosti
KOMFORT, a.s. opakovanČ dochází k pozdnímu zjištČní insolvence dlužníka.
Zabezpeþení pravidelného sledování insolvenþního rejstĜíku s ohledem na nesplacené
pohledávky dlužníky by mČlo být nedílnou souþástí systému vymáhání pohledávek.
Ke sledování lze využít i speciální software. Ten umožĖuje pravidelnou automatickou
kontrolu stanoveného okruhu subjektĤ, napĜ. dle seznamu odbČratelĤ þi dodavatelĤ a lze
jej propojit s již stávajícím softwarovým vybavením. Na trhu existuje nČkolik
poskytovatelĤ, z nichž jako nejvýhodnČjší se jeví nabídka spoleþnosti Wolters Kluwers
ýR, a.s.
Software výše uvedené spoleþnosti SWK ISIR je aplikací, která sleduje události
v insolveþním rejstĜíku na základČ seznamu spoleþností dle jejich identifikaþního þísla
(Iý) a seznamu osob podle rodného þísla (Rý). Intervaly zobrazování zmČn lze nastavit
dle potĜeb uživatele. PĜímo ze zobrazeného seznamu je možné pĜejít na portál
insolveþního rejstĜíku. Cena je stanovena dle poþtu sledovaných Iý a Rý. Pro úþely
spoleþnosti KOMFORT, a.s. postaþí základní verze s poþtem sledovaných Iý a Rý do
100. Poplatek þiní 150,- Kþ bez DPH mČsíþnČ, za kalendáĜní rok je to 1.650,- Kþ bez
DPH.
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Pro efektivní správu pohledávek je také tĜeba vytvoĜit kritéria postupu vymáhání
pohledávek a ten dĤslednČ dodržovat. Doporuþené þasové rozestupy mezi jednotlivými
kroky pĜi vymáhání pohledávek jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 3 Doporuþené þasové rozestupy pĜi vymáhání pohledávek

Úkon

ýasové kritérium

UpozornČní e-mailem

Pohledávka 5 dní po splatnosti

První upomínka

Pohledávka 14 dní po splatnosti

Druhá upomínka

Pohledávka 30 dní po splatnosti

TĜetí upomínka

Pohledávka 45 dní po splatnosti

Výzva k úhradČ

Pohledávka 60 dní po splatnosti

Podání žaloby

Pohledávka 90 dní po splatnosti

PĜehled kolik pohledávek je splatných, v jaké fázi procesu vymáhání se nachází a jaká
je úspČšnost jednotlivých fází vymáhání pohledávek, umožĖuje pĜesné zjištČní
nedostatkĤ ve vymáhání pohledávek spoleþností.
Spoleþnosti KOMFORT, a.s. disponuje pouze základními pĜehledy o pohledávkách. Je
schopna na základČ úþetních podkladĤ zjistit objem pohledávek nesplatných i splatných.
PodrobnČjší analýza však neexistuje, nelze zpČtnČ zjistit, jakou úspČšnost má opakované
zasílání upomínek, þi samotnou úspČšnost v soudním Ĝízení. Využití další platformy již
stávajícího softwaru, který pĜíslušnou statistiku zajistí, zlepší Ĝízení pohledávek ve
spoleþnosti.
PĜehled o pohledávkách by pĜineslo využití vnitĜního serveru spoleþnosti KOMFORT,
a.s., vytvoĜením složky, která by obsahovala pĜesné informace o jednotlivých
vymáhaných pohledávkách. Tato složka by byla min. jednou mČsíþnČ aktualizována a
vyhodnocována pĜíslušnými oddČleními.
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3.4 Vymáhání pohledávek právním oddČlením
DĤležitou souþástí systému vymáhání pohledávek je jejich vymáhání právním
oddČlením. Jde o fázi, kdy je dlužník opakovanČ upomínán bez odezvy. Následuje
poslední pokus Ĝešit pĜedmČtnou pohledávku smírnČ a není-li plnČno ani poté, je
podávána žaloba popĜ. návrh na vydání platebního rozkazu.
Ve spoleþnosti KOMFORT, a.s. však dochází k prodlení mezi okamžikem pĜedání
Ĝešení pohledávky právnímu oddČlení a faktickým Ĝešením pohledávky právním
oddČlením. V souþasnosti je veškerá právní agenda zajišĢována jednou advokátkou,
která nedisponuje žádným zamČstnancem. Dochází tak k pĜetížení právního oddČlení,
kdy dostávají pĜednost dĤležitČjší a závažnČjší problémy.
Odlehþení agendy pĜinese vyšší personální zabezpeþení. ZamČstnání další osoby s sebou
ovšem nese i náklady, a to v podobČ mzdových nákladĤ. V pĜípadČ pracovníka,
zamČstnaného na plný úvazek, se pĜi mzdČ okolo 15.000,- hrubého mČsíþnČ jedná o
náklady spoleþnosti v celkové výši 20.100,- Kþ mČsíþnČ. V roþním úhrnu jsou to
náklady ve výši 241.200,- Kþ. Tyto náklady jsou pro spoleþnost KOMFORT, a.s. pĜíliš
vysoké a je tĜeba hledat i jiné cesty.
Pomoci by mohla nabídka praxe pro studenty právnických fakult. Ti jsou schopni
zajistit jednodušší právní vČci, které se ve spojitosti s vymáháním pohledávek objevují.
Jde právČ o vypracovávání posledních výzev k úhradČ pohledávek, pĜípravu žalob a
návrhĤ na vydání platebních rozkazĤ.
Je možné nabídnout jak bezplatnou, tak placenou praxi. V pĜípadČ placené praxe je
vhodné využít dohody o provedení práce, se kterou není spojena povinnost odvádČt
zdravotní a sociální pojištČní. Stejnou výhodu poskytuje i dohoda o provedení pracovní
þinnosti, pouze však do 2.000,- Kþ hrubého pĜíjmu mČsíþnČ. Výše odmČny mĤže záviset
na schopnostech konkrétního studenta a mohla by se pohybovat od 60 do 120 Kþ za
odpracovanou hodinu.
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ZÁVċR
Cílem této bakaláĜské práce bylo zefektivnČní systému vymáhání pohledávek ve
spoleþnosti KOMFORT, a.s. a navržení Ĝešení nedostatkĤ v systému. Na základČ
analýzy pohledávek a systému vymáhání pohledávek ve spoleþnosti KOMFORT, a.s.
lze konstatovat, že systém vymáhání pohledávek ve spoleþnosti existuje a funguje, má
však své rezervy, jejichž využití povede k efektivnČjšímu vymáhání pohledávek.
Z analýzy systému vymáhání pohledávek lze vyþíst nedostatky v Ĝízení pohledávek.
Zásadním problémem je neexistence odpovČdnosti za vymáhání pohledávek, resp. za
celý prĤbČh procesu vymáhání pohledávek. V jednotlivých krocích je odpovČdnost vždy
dána, fakturace a upomínky úþetní oddČlení, následnČ pak právní oddČlení. V celkovém
pohledu však není pĜehled o tom, v jaké fázi se daná pohledávka nachází a nakolik je a
bude vymožení pohledávky problematické. Stanovení jasných pravidel pĜedávání
informací a odpovČdnosti za správu pohledávek zefektivní vymáhání pohledávek.
Pro zajištČní pohledávek vzniklých ze vztahĤ s dosud neprovČĜenými dlužníky je možné
využít pojištČní pohledávek. PojištČním lze zamezit rizikĤm, která vznikají s nesplacení
pohledávky. PojištČní zvyšuje náklady spojené se správou pohledávek ve formČ
pojistného a v souþasnosti by pouze zatČžovaly hospodaĜení spoleþnosti. Na druhou
stranu je dobré o tomto institutu vČdČt a využít jej pĜípadnČ v budoucnosti.
Další možností pĜi poskytování dodávky stavebních prací je využití institutu výhrady
vlastnického práva. Smlouvy o dílo jsou upraveny obchodním zákoníkem, jde však
zpravidla o dispozitivní ustanovení, která lze ve smlouvČ sjednat jinak. Vždy záleží na
vyjednávací pozici obou smluvních stran, na kolik bude schopna své požadavky do
smlouvy prosadit.
Je tĜeba stanovit pevná rámcová pravidla postupu pĜi vymáhání pohledávek, pĜedevším
þasové posloupnosti jednotlivých krokĤ. Aplikace tČchto pravidel a jejich dodržování
dle mého názoru zvýší efektivitu a rychlost vymáhání pohledávek, pĜiþemž s sebou
nenese žádné další náklady.
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PĜetíženost právního oddČlení je zásadním problémem, který nejvíce ovlivĖuje celý
systém vymáhání pohledávek. Zvýšení personálního zabezpeþení je dĤležitým krokem,
jenž umožní efektivnČjší a rychlejší vymáhání pohledávek.
Dodržování smluv a jejich následné vymáhání je obecným problémem, který vstupuje
do života všech subjektĤ. Každý, i relativnČ malý, krok vedoucí ke zkvalitnČní tohoto
procesu je významný, i když je cesta k dosažení optimální stavu velmi dlouhá a obtížná.
PĜesto je nutné vytrvat a neustále hledat možnosti, jak tento stav vylepšit.
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JUDr. Lenka ŠtČpánková
advokátka zapsaná v seznamu ýAK pod þ. 7892
kanceláĜ : 602 00 Brno, KĜenová 72
Tel. + 420-543235504
Spoleþnost Xy, s.r.o.
602 00 Brno
V BrnČ, dne 17. 12. 2011
VČc: Výzva k zaplacení pohledávky pĜed podáním návrhu na zahájení soudního
Ĝízení

Vážení,
oznamuji Vám, že se na mou kanceláĜ obrátila spoleþnost KOMFORT, a. s.,
Iý:25524241, se sídlem Brno, KĜenová 72 s žádostí o poskytnutí právní pomoci v níže
uvedené vČci.
Na základČ klientem pĜedložených listin je zĜejmé, že jste nájemcem þásti skladové haly
þ.6, umístČné na pozemku p.þ.xx, v k.ú xx, obec Brno, a k dnešnímu dni jste dosud
neuhradili dlužné nájemné a náklady na služby spojené s nájmem, které Vám byly
pĜedepsány k úhradČ fakturami a to:
fa.þ. 2100389, znČjící na þástku 5.760,- Kþ, splatnou 24.08.2010, k dnešnímu datu
uhrazeno 303,- Kþ,
fa.þ. 2100390, znČjící na þástku 490,- Kþ, splatnou dne 24.08.2010,
fa.þ. 2100465, znČjící na þástku 5.760,- Kþ, splatnou dne 28.09.2010,
fa.þ. 2100466, znČjící na þástku 660,- Kþ, splatnou dne 28.09.2010,
fa.þ. 2100513, znČjící na þástku 5.760,- Kþ, splatnou dne 26.10.2010,
fa.þ. 2100514, znČjící na þástku 662,- Kþ, splatnou dne 26.10.2010,
fa.þ. 2100560, znČjící na þástku 5.760,- Kþ, splatnou dne 24.11.2010,
fa.þ. 2100561, znČjící na þástku 682,- Kþ, splatnou dne 24.11.2010,
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fa.þ. 2100646, znČjící na þástku 5.760,- Kþ, splatnou dne 29.12.2010,
fa.þ. 2100647, znČjící na þástku 656,- Kþ, splatnou dne 29.12.2010,
fa.þ. 2100708, znČjící na þástku 777,- Kþ, splatnou dne 28.01.2011,
fa.þ. 2110001, znČjící na þástku 5.760,- Kþ, splatnou dne 28.01.2011.
K dnešnímu dni þiní nedoplatek výše uvedených faktur celkem 38.184,- Kþ.
Jménem svého klienta Vás vyzývám k zaplacení þástky 38.184,- Kþ bezhotovostním
pĜevodem na úþet mého klienta vedený u xx, a.s., þ.ú. xx, v.s.2100389 a to v termínu
nejpozdČji do 28.2.2011.
Pro pĜípad, že ve stanoveném termínu nebude zaplacena celá dlužná þástka na úþet
mého klienta, sdČluji Vám, že jsem zmocnČna klientem již bez dalšího podat návrh na
zahájení soudního Ĝízení. V tom pĜípadČ budete povinni zaplatit nejen dlužnou þástku a
poplatek z prodlení, ale i náklady soudního Ĝízení.
Znaþím si lhĤtu a s pozdravem

JUDr. Lenka ŠtČpánková
advokátka
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JUDr. Lenka ŠtČpánková
advokátka zapsaná v seznamu ýAK pod þ. 7892
kanceláĜ : 602 00 Brno, KĜenová 72
Tel. + 420-543235504
MČstský soud
v BrnČ
Polní 39
608 01 B r n o

V BrnČ, 25. 3. 2010
Žalobce:

KOMFORT, a.s, se sídlem v BrnČ, KĜenová 478/72
Iý: 22524241
spoleþnost je zapsána v OR vedeném KS v BrnČ, oddílu B, vložce 2611

právnČ zastoupen: JUDr. Lenka ŠtČpánková, advokátka, AK
KĜenová 72, 602 00 Brno
Žalovaná:

Paní K. K., r.þ.
bytem Brno
o þástku 578,50 Kþ s pĜíslušenstvím

Návrh na vydání platebního rozkazu

DVOJMO
Soudní poplatek ve výši 600,- Kþ bude uhrazen na výzvu soudu
PĜíloha:

plná moc
výpis z OR
faktura þ. 280408
upomínka z 16.09.2009
výzva k úhradČ z 5.8.2009
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I.
Žalobce je spoleþností zapsanou v obchodní rejstĜíku vedeném Krajským soudem v
BrnČ, oddílu B, vložce 2611. Žalovaná je fyzickou osobou nezapsanou v obchodním
rejstĜíku.
II.
Žalobce dodal žalované v období 1. 5. 2006 až 23.3.2008 elektrickou energii, která byla
žalované vyúþtována fakturou þ. 280408 dne 18.4.2008, znČjící na þástku 578,50 Kþ,
splatnou dne 8.5.2008.
Žalovaná však dlužnou þástku v termínu neuhradila. Z tohoto dĤvodu byla opakovanČ
upomínána, aby dlužnou þástku neprodlenČ uhradila, naposledy dne 16.6.2009. Dne
5.8.2009 byla vyzvána k úhradČ opČtovnČ, avšak i tato výzva zĤstala bez odezvy.
DĤkaz: faktura þ. 280408
upomínka z 16.6.2009
výzva k úhradČ ze dne 5. 8. 2009
III.
Za prodlení s úhradou faktury úþtuje žalobce žalované úrok z prodlení dle naĜízení
vlády þ. 142/1994 Sb., v pozdČjším znČní za období od 9.5.2008 do 30.6.2008, tj. 53
dnĤ, ve výši 10,50 % z þástky 578,50 Kþ, za období od 1.7.2008 do 31.12.2008, tj. 184
dnĤ, ve výši 10,75 % z þástky 578,50 Kþ, za období od 1.1.2009 do 30.6.2009, tj. 181
dnĤ, ve výši 9,25 % z þástky 578,50 Kþ, za období od 1.7.2009 do 31.12.2009, tj. 184
dnĤ, ve výši 8,50 % z þástky 578,50 Kþ, za období od 1.1.2010 do 25.3.2010, tj. 84 dnĤ,
ve výši 8,00 % z þástky 578,50 Kþ, tedy celkem 102,15 Kþ.
Dále žalobce požaduje náhradu soudního poplatku ve výši 600,- Kþ a náhradu nákladĤ
právního zastoupení v celkové výši 6.120,- Kþ (z tarifní hodnoty vČci 578,50 Kþ podle
ust. § 3 odst. 1 vyhl.þ. 484/2000 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ 4.500,- Kþ + náhrada
hotových výdajĤ dle ust. § 13 vyhl.þ. 177/1996 2 x 300,- Kþ, tj. 600,- Kþ, což þiní
celkem 5.100,- Kþ + 20% DPH ve výši 1020,- Kþ).
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IV.
Na základČ výše uvedených skuteþností navrhujeme soudu, aby ve vČci vydal platební
rozkaz:
Žalovaná je povinna zaplatit þástku 578,50 Kþ,
s 10,50 % úroky z prodlení od 9.5.2008 do 30.6.2008 z þástky 578,50 Kþ,
s 10,75 % úroky z prodlení od 1.7.2008 do 31.12.2008 z þástky 578,50 Kþ,
s 9,25 % úroky z prodlení od 1.1.2009 do 30.6.2009 z þástky 578,50,
s 8,50 % úroky z prodlení od 1.7.2009 do 31.12.2009 z þástky 578,50 Kþ,
s 8,00 % úroky z prodlení od 1.1.2010 do 25.3.2010 z þástky 578,50 Kþ
a s úroky z prodlení ve výši reposazby ýNB zvýšené o 7 procentních bodĤ platné k
prvnímu dni každého pololetí po nČž prodlení trvá od 26.3.2010 do zaplacení z
þástky 578,50 Kþ,
a dále náklady Ĝízení celkem ve výši 6.720,- Kþ (soudní poplatek ve výši 600 Kþ a
náklady právního zastoupení ve výši 6.120,- Kþ) a to do patnácti dnĤ od doruþení
platebního rozkazu.

JUDr. Lenka ŠtČpánková
advokátka
dle plné moci
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