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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je vymáhání pohledávek. Teoretická část vymezuje 

pohledávky, jejich zajištění a zánik, soudní a mimosoudní vymáhání. Pohledávky jsou 

charekterizovány z účetního, daňového i ekonomického hlediska. Analytická část 

charakterizuje podnikatelský subjekt, předmět podnikání a současnou situaci  

s problematikou vymáháním pohledávek. Ve třetí části jsou navrţeny nejvhodnější způsoby 

zajištění a vymáhání pohledávek. 

 

Abstract  

The theme of this work is to analyze the current state on how to enforce outstanding debts.  

The theoretical part defines terms of receivables, collateral liquidation based on claims, 

judicial and extrajudicial enforcement. Receivables are characterized by accounting, tax 

and economic terms. The analytical part describes the business entity, line of the business 

and the current situation which is a dramatic problem within debt recovery. The third part is 

designed to show the most appropriate ways to ensure receivables. 
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ÚVOD 

V dnešní době je mnoho věřitelů, kteří se potýkají s problémem neuhrazených pohledávek. 

Tuto sitauci musí řešit jak podnikatelské, tak i nepodnikatelské subjekty. Někteří z věřitelů 

se tomu dostatečně nebrání předem, a nebo řeší vymáhání neefektivně. Velké mnoţství 

nezaplacených pohledávek můţe věřitele dostat do druhotné platební neschopnosti, sniţuje 

likviditu společnosti a můţe způsobit váţné problémy. Někteří věřitelé se snaţí tento stav 

řešit nejprve mimosoudně a později i soudní cestou. Základem by však mělo být 

předcházení vzniku problémových pohledávek.  

S nabídkou zpracování bakalářské práce jsem oslovila společnost Delta s.r.o. sídlící v Brně. 

Tento podnikatelský subjekt se potýká s neuhrazenými pohledávkami z minulosti.  

V teoretické části vymezuji pojem pohledávka, její vznik, zajištění a způsoby vymáhání. 

Zaměřuji se hlavně na zajištění, jeţ můţe věřitel vyuţít. Na pohledávky nahlíţím 

z daňového, účetního i ekonomického hlediska.  

V analytické části charakterizuji společnost, předmět podnikání a současnou situaci 

s vymáháním pohledávek a vyuţívání zajišťovacích intrumentů. Analyzuji pohledávky dle 

jejich výše a délky doby po splatnosti.  

V závěrečné části jsou uvedeny návrhy řešení, jak předcházet vzniku problematických 

pohledávek. Návrhy jsou zpracovány na základě výsledků z analytické části a poznatků 

z teoretické části.   
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Společnost Delta, která se zabývá prodejem obráběcích strojů, jsem oslovila z důvodu stále 

rostoucího počtu pohledávek po splatnosti. Jako pro kaţdou společnost, je pro ni důleţité,  

aby dluţníci spláceli dluhy řádně a včas. Pohledávky po splatnosti mají vliv na ekonomiku 

společnosti a jsou spojeny s dalšími finančními náklady, které jsou nutné na evidenci 

pohledávek a kontaktování dluţníků. Společnost by měla začít efektivně řešit nárůst 

problematických pohledávek, jinak se můţe dostat do druhotné platební neschopnosti, a mít 

tak sama problém dostát svým závazkům. 

Další problém je účetní a daňové hledisko neuhrazených pohledávek, které musí společnost 

řešit, přestoţe nedošlo k inkasu pohledávky. Daň z přidané hodnoty musí subjekt za 

poskytnutou sluţbu odvést nezávisle na tom, zda dostal zaplaceno.  

Cílem bakalářské práce je analyzovat současný stav zajištění a vymáhání pohledávek, 

předloţit návrhy na zlepšení stavu vymáhání pohledávek ve společnosti Delta, které by 

vedly ke zpomalení růstu problematických pohledávek. Dílčím cílem je zjistit, jaké 

efektivnější zajišťovací instrumenty můţe společnost vyuţít. 

Nejprve jsem oslovila vybraný podnikatelský subjekt, následně jsem po konzultacích 

s finačním ředitelem a prostudování interních dokumentů společnosti vymezila problém. 

Před zpracováním bakalářské práce jsem nejprve nastudovala právní předpisy a odbornou 

literaturu týkající se pohledávek. Poté jsem stanovila osnovu bakalářské práce a zpracovala 

teoretickou část, jejíţ poznatky jsem zuţitkovala v části analytické. V této části jsem uvedla 

základní informace o společnosti a charakterizovala současnou situaci v řešení otázky 

vymáhání pohledávek. Vyuţila jsem metody syntézy, dedukce a analýzy.  

V poslední části jsem vymezila návrhy řešení, které by měly společnosti pomoci eliminovat 

vznik nezaplacených pohledávek a pokud k jejich vzniku dojde, tak pomoci k jejich 

úspěšnému vymáhání.  

Závěrečná část obsahuje hodnocení, zda byly dosaţeny cíle práce a moţnosti vyuţití pro 

podnikatele.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

Teoretická část se skládá z několika kapitol. Nejprve v úvodu vymezím základní pojmy 

týkající se pohledávek, jejich vznik a zajištění. Dále jsou předloţeny moţnosti vymáhání 

pohledávek, ať soudně či mimosoudně. V poslední části charakterizuji účetní, daňové a 

ekomonické aspekty čeho.  

2.1 Právní předpisy upravující pohledávky 

Pohledávky jsou řešeny v několika právních předpisech, patří mezi ně: 

- zákon č. 89/1992 Sb., občanský zákoník, jeţ je v platnosti od 1.1.2014, který 

nahradil dříve platný zákon č. 40/1964 Sb.  

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  

- zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů  

- zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 

- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

- zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád 

- zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích 

2.2 Pohledávka a její vznik 

Pojem pohledávka lze definovat jako právo, jeţ vzniká jedné straně vůči straně druhé. Tyto 

strany se označují pojmy dluţník a věřitel. Postavení těchto stran je vymezeno právy  

a povinnostmi, jeţ vznikají na základě závazku. S pohledávkou je spojen i pojem 

příslušenství, coţ jsou práva spojená a uplatňující se společně s pohledávkou. Mezi 

příslušenství se řadí: úroky, úroky z prodlení a náklady související s jejím uplatněním 

(Janků, Kelblová, Uhlířová, Zapletalová, 2014).  

Opakem pohledávky je na straně dluţníka závazek, coţ je povinnost dluţníka poskytnout 

věřiteli plnění, keré je obsahem závazku. Závazky mohou vzniknout těmito způsoby: právní 

jednání (smlouva), protiprávní čin, nebo jiná právní skutečnost, která je k tomu způsobilá 
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dle právního řádu. Závazky plynoucí z právního jednání, typicky ze smlouvy, vznikají 

především na základě jednání dvou stran (Novotný a kol., 2014). 

Smlouva 

Smlouva je uzavřena po ujednání obsahu oběma stranami. Forma smlouvy můţe být 

libovolná, není-li vyţadována zákonem nebo druhou stranou. Proces uzavření smlouvy je 

sloţen ze dvou částí: návrh na uzavření smlouvy a přijetí nabídky. Smlouva nemusí být 

sepsána písemně. Obsah smlouvy lze změnit i po jejím sepsání, ale jen se souhlasem všech 

stran, anebo z jiných zákonných důvodů (Novotný a kol., 2014). 

 

2.3 Zajištění a utvrzení pohledávek 

Podnikatelské subjekty velmi často řeší špatnou platební morálku obchodních partnerů.  

Je tedy nutné, co nejlépe zajistit svoje pohledávky a vyuţít zajišťovací prostředky. I přesto 

 se můţe stát, ţe dokonale zajištěná pohledávka nemusí být stoprocentně uhrazena 

(Pilátová, Richter, 2011). 

2.3.1 Závdavek 

NOZ v ustanovení §1808 vymezuje pojem závdavek, jeţ plní funkci sankční, důkazní 

 i zajišťovací. Závdavek slouţí jako potvrzení smlouvy a vyuţívá se zejména u ústně 

uzavřených smluv. Závdavek slouţí jako záruka splacení dluhu. V případě, ţe jedna strana 

nedodrţí podmínky, propadne jistina druhé straně. Pakliţe nebude splněn závazek na 

straně, jeţ závazek přijala, musí tato strana vydat dvojnásobek závdavku nebo závazek 

splnit (Janků, Kelblová, Uhlířová, Zapletalová, 2014).  

2.3.2 Zástavní právo 

V souladu s ustanovením §1310 NOZ definuje pojem zástava kaţdou věc, s níţ je moţné 

obchodovat. Zastávní právo se můţe vázat i k věci, ke které vznikne vlastnické právo 

v budoucnosti. Pokud je taková věc zapsaná do veřejného seznamu nebo resjtříku zástav,  

lze k ní zapsat zástavní právo pouze po souhlasu vlastníka věci. (§1310 z.č.89/2012 Sb.) 



15 

 

Podstata zástavního práva je, ţe věřitel má oprávnění na uspokojení z výtěţku zpeněţení 

dané zástavy, pokud není plnění sjednáno řádně a včas. Zástavním právem je moţné zajistit 

peněţitý i nepeněţitý dluh. Po dospělosti dluhu si věřitel můţe zástavu ponechat a nebo 

zpeněţit libovolnou formou. Zastavit lze i pohledávku, kterou je moţno postoupit. Pokud 

má zastavní právo u movité věci vzniknout zápisem do rejstříku zástav, je poţadována 

zástavní smlouva ve formě veřejné listiny (Tintěra, 2013). 

 

2.3.3 Ručení 

Dalším způsobem zajištění je ručení, kde vzniká vztah mezi věřitelem a třetí osobou, na 

rozdíl od práva zástavního. Třetí stranou nesmí být dluţník. Ručitel se zavazuje, ţe 

uspokojí poţadaky věřitele, pokud dluţník není schopen dostát svým závazkům. Ručením 

je moţné zajistit i pohledávku, jejíţ vznik je ovlivněn splněním dalších podmínek nebo 

pohledávky, které mají vzniknout v budoucnosti. Ručitel můţe být jedna i více osob. Lze se 

zaručit pouze za část pohledávky (zákon č. 89/2012 Sb., §2018 – 2028). 

Ručitelské prohlášení musí být provedeno písemně. Na ručitele přechází od věřitele 

pohledávka včetně příslušenství a dalších práv spojených s pohledávkou. Ručitel dostane 

od věřitele všechny potřebné podklady a informace související s pohledávkou (Janků, 

Kelblová, Uhlířová, Zapletalová, 2014).  

2.3.4 Smluvní pokuta 

V ustanovení § 2048-2052 NOZ strany, jeţ uzavírají smlouvu mají moţnost vyuţít smluvní 

pokuty. Věřitel ji můţe poţadovat při nedodrţení smluvních podmínek, a to bez ohledu  

na to, zda mu díky tomuto jednání vznikla škoda. Smluvní pokuta nemusí být pouze 

peněţní. Dluh musí dluţník splnit i přesto, ţe uhradil smluvní pokutu.  

Při sjednávání smlouvy se mohou strany dohodnout na výši smluvní pokuty, která můţe být 

sjednaná i dodatečně. Soud má právo na návrh dluţníka sníţit nepřiměřeně velkou smluvní 

pokutu. Rozhoduje se na základě hodnoty a významu zajišťované povinnosti. Pokud byla 
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věřiteli způsobena škoda na základě porušení povinnosti dluţníka, musí sníţená pokuta 

dosahovat alespoň polovinu výše škody (Novotný a kol. , 2014). 

2.3.5 Finanční záruka 

 „Finanční záruka vzniká prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí věřitele podle 

záruční listiny do výše určité peněžní částky, nesplní-li dlužník věřiteli určitý dluh, anebo 

splní-li se jiné podmínky určené v záruční listině. Je-li výstavcem banka, zahraniční banka  

nebo spořitelní a úvěrní družstvo, jedná se o bankovní záruku“ (zákon č. 89/2012 Sb., , 

§2029). 

Finanční záruka musí být vţdy vyhotovena v písemné formě. Rozdíl oproti ručení je, ţe 

výstavce ručí za dluh pouze do určité výše a pouze za podmínek, jeţ jsou sjednány 

v záruční listině. Finanční záruka můţe být pouze na určitou dobu. Finanční záruka 

zanikne, neuplatní-li věřitel vůči výstavci svoje práva v době, která je vymezena v záruční 

listině (Janků, Kelblová, Uhlířová, Zapletalová, 2014).  

2.3.6 Dokumentární akreditiv 

Akreditiv je bankovní písemný závazek, jímţ se banka zavazuje na základě ţádosti 

příkazce (odběratel) zaplatit na účet beneficientovi (dodavatel) za předem stanovených 

podmínek. Akreditv platí pouze po předloţení určitých dokumentů, odtud název 

dokumentární akreditiv. Pokud chce beneficent akreditiv čerpat, musí splnit všechny 

podmínky. Mezi dokumenty se řadí například konosamenty, skladištní listy, faktury, 

certifikát jakosti, předávací listy atd. (Andrle, 2013). 

2.3.7 Uznání dluhu 

Na základě úpravy obsaţené v ustanovení §2053 NOZ uznává dluţník vzhledem k věřiteli 

svůj dluh. Uznání dluhu se řadí mezi utvrzení dluhu. Je to jednostranné jednání a je 

adresované, coţ znamená, ţe jeho účinky jsou platné aţ po doručení adresátovi. Jestliţe 

dluţník uzná dluh, který byl promlčený, má věřitel opět nárok na splacení dluhu  

a promlčecí doba se počítá ode dne uznání dluhu. Dluh můţe uznat pouze dluţník, uznání 

od osoby, která poskytla zajištění nemá na dluh vliv. S uznáním souvisí i pojem dluţní 

úpis. „Dlužní úpis představuje dlužníkovo prohlášení, které má k dispozici věřitel, které je 
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prohlášením o uznání dluhu, nebo půjde o jiný dlužní úpis.Věřitel dlužní úpis musí 

dlužníkovi při splnění vrátit nebo na dlužním úpisu vyznačit, že bylo částečně splněno “ 

(Tintěra, 2013, s. 186). 

2.4 Promlčení a prekluze 

Pokud je pohledávka splatná, mluvíme o ní jako o dospělé. Dluţník má tedy právo na určitý 

čas, aby svůj závazek vůči věřiteli uhradil (Drbohlav, Pohl, 2011). 

NOZ rozlišuje dva pojmy: promlčení a prekluzi (zánik práva). K promlčení dochází,  

nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, dluţník nemá povinnost plnit dané plnění. 

Promlčecí lhůta je obecná zákonná promlčecí lhůta a je stanovená na tři roky. Lze si sjednat 

 i kratší nebo delší promlčecí lhůtu. Tato lhůta musí být minimálně jeden rok a maximálně 

15 let. Majetkového právo se promlčí nejdříve za deset let, kdy dospělo, pokud není 

zákonem zvlášť stanoveno jinak (Novotný a kol., 2014). 

2.5 Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou 

Ještě neţ dojde k vymáhání pohledávek soudní cestou, je moţné vyuţít alternativ, které 

popisuji v následující části. V této kapitole se budu věnovat vymáhání vlastními silami, 

vymáhání pomocí inkasních agentur, faktoringu a forfaitingu.  

2.5.1 Vymáhání vlastními silami 

Pokud dluţník věřiteli neuhradil pohledávku, můţe ho věřitel nejprve kontaktovat. Kontakt 

můţe být telefonický, elektronický či osobní. Nejdříve je důleţité vyhledat platební 

podmínky uvedené ve smlouvě. A dále zjistit zda dluţník obdrţel fakturu, na jejímţ 

základě má pohledávku uhradit. Pokud ano, je moţné zaslat písemnou upomínku 

s náhradním datem pro uhrazení platby. V případě, ţe i po této výzvě dluţník nezaplatí, lze 

poslat druhou upomínku. Ve druhé upomínce můţe po dluţiteli poţadovat smluvní pokutu, 

úroky z prodlení a můţe ho upozornit na moţnost vymáhání soudní cestou. Pokud je 

dluţník ve finanční tísni, ale má zájem splácet, je moţné uzavřít splátkový kalendář 

(Vondráková a kol., 2011). 
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Předţalobní výzva 

Věřitel má dluţníka vyzvat k plnění ještě před podáním ţaloby. Musí mu srozumitelně  

a přesně sdělit, co po něm ţádá a v jaké výši. Sankcí za nesplnění předţalobní výzvy je 

nepřiznání nákladů řízení. Jestliţe ţalobce podal výzvu řádně má právo na náhradu odměny 

za advokáta (Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kol., 2013) 

2.5.2 Vymáhání pomocí inkasních agentur 

Podnikatel se můţe rozhodnout pro vymáhání pohledávky pomocí inkasní agentury. Ve 

většině agentur nejsou za sluţby vybírány ţádné vstupní poplatky. Neplatí se tedy ţádné 

peníze dopředu, ale hradí se procento z výsledné vymoţené částky. Toto procento závisí na 

době pohledávky po splatnosti a výši pohledávky. Věřitel uzavírá s inkasní agenturou 

příkazní smlouvu, součástí smlouvy je i plná moc, jeţ opravňuje agenturu zastupovat 

věřitele při vymáhání pohledávek (Pilátová, Richter, 2011). 

2.5.3 Postoupení pohledávky 

Pohledávku lze postoupit celou nebo pouze z části, věřitel není povinen informovat 

dluţníka 

 a nepotřebuje jeho souhlas. Jedná-li se o postoupení za úplatu, jde o prodej pohledávky. 

Strany mezi, kterými prodej probíhá označujeme jako postupitel (prodávající) a postupník 

(kupující). Postoupit lze i pohledávku, která jiţ byla postoupena a nezáleţí, zda je 

pohledávka před nebo po lhůtě splatnosti. Můţe se jednat i o pohledávku, k níţ byly 

vytvořeny opravné poloţky, nebo která byla zčásti či zcela odepsána. Tyto skutečnosti 

ovlivňují výši daňového nákladu (Brychta, Macháček, Děrgel, Pilařová, 2015). 

Postoupení pohledávky u poplatníků, kteří vedou účetnictví je daňově uznatelným 

nákladem: 

 jmenovitá hodnota pohledávky, v době jejího postoupení (do výše příjmů, která 

plyne z jejího postoupení), 

 pořizovací cena u pohledávky, jeţ byla nabyta postoupením (do výše příjmu, který 

plyne z úhrady dluţníka) (Brychta, Macháček, Děrgel, Pilařová, 2015). 
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Jestliţe byla k postupované pohledávce tvořena opravná poloţka, lze zvýšit příjmy 

z postoupení o tuto vytvořenou opravnou poloţku. Postoupení pohledávky u poplatníků, 

kteří vedou daňovou evidenci je pořizovací cena této pohledávky výdajem jen do výše 

příjmů, které plynou z úhrady dluţníka (Brychta, Macháček, Děrgel, Pilařová, 2015). 

2.5.4 Faktoring 

„Faktoring je způsob financování krátkodobých pohledávek (zpravidla se lhůtou splatnosti 

 do devadesáti dnů). Spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek před dobou jejich 

splatnosti specializovanou faktoringovou společností” (Vondráková a kol., 2011, s. 176). 

Věřitel se zavazuje, ţe bude postupovat na základě smlouvy předem sjednané pohledávky 

faktorovi, ten mu za to bude dávat  Pohledávky mohou být jiţ existující nebo vzniklé 

v budoucnu. Faktoringová společnost se po odkupu pohledávky stává věřitelem a sama se 

stará o inkaso pohledávky. Dluţník musí být pouze obeznámen s tím, ţe musí fakturu 

uhradit faktoringové společnosti a ne původnímu věřiteli. Tento akt se děje na základě tzv. 

cesní formule, coţ je klauzule uvedená na faktuře, kde je napsáno komu má dluţník 

zaplatit (Vondráková a kol., 2011). 

Výhody faktoringu pro věřitele jsou rychlé obdrţení platebních prostředků, zbavení se 

starosti za inkasování a s tím spojených nákladů. Pro faktora jde sice o přejímání rizika 

nakupovaných pohledávek, ale jen na faktoru záleţí výběr věřitele i výběr pohledávek 

(Kalouda, 2015). 

2.5.5 Forfaiting 

Jedná se o podobný typ vymáhání jako u faktoringu. Liší se doba splatnosti vymáhaných 

pohledávek, většinou jde o pohledávky za zahraničním dluţníkem. „Forfaiting je způsob 

financování pohledávek s delší dobou splatnosti (zpravidla se lhůtou splatnosti delší  

než devedasát dnů, v některých případech i se splatností několik let). Spočívá v odkupu 

dlouhodoubých pohledávek bankou nebo specialní forfaitingovou společnost” (Vondráková  

a kol., 2011, str. 181). 
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2.6 Vymáhání pohledávek soudní cestou 

V této části charakterizuji vymáhání pohledávek soudní cestou. Nejprve definuji nalézací 

soudní řízení, zkrácené soudní řízení, které je vhodné pro řešení peněţních pohledávek, 

pomocí platebního rozkazu. Dále se zaměřím na výkon rozhodnutí, exekuční a insolvenční 

řízení.  

2.6.1 Nálezací soudní řízení 

Řízení se zahajuje na návrh podnikatele, který je v řízení označen jako ţalobce. Ţalobce 

nese důkazní břemeno, můţe disponovat s ţalobou a v průběhu řízení ji vzít zpět. Návrh 

musí obsahovat informace o účastnících, popis rozhodujících skutečností, vylíčení důkazů, 

a musí z něj být patrno, čeho se ţalobce doţaduje. Ţaloba se adresuje věcně a místně 

příslušnému soudu. Řízení je zahájeno dnem, kdy je návrh doručen soudu (Jirsa, 2014). 

2.6.2 Zkrácené soudní řízení 

Zkrácené řízení probíhá bez ústního projednání u soudu a zpravidla kratší dobu. 

Pravomocné rozhodnutí je buď ve formě platebního rozkazu, elektronického platebního 

rozkazu, směnečného nebo šekového platebního rozkazu (zákon č. 99/1963 Sb., §172 – 

175). 

„Platební rozkaz je způsob vyřízení žaloby na zaplacení peněžité částky ve zkráceném 

řízení bez slyšení žalovaného, kdy soud ve vydaném platebním rozkazu uloží žalovanému, 

aby do 15-ti dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku  

a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal” 

(Vondráková a kol., 2011, s. 221). 

Elektronický platební rozkaz je druh platebního rozkazu, který můţe soud vydat na návrh 

ţalobce, pokud  nepřesahuje poţadovaná částka 1 000 000 Kč, musí být podán na 

elektronickém formuláři spolu s elektronickým podpisem (zákon č. 99/1963 Sb., §174a). 
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Tab. 1: Výše soudních poplatků za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. (Vlastní zpracování  

dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) 

 

Směnečný a šekový platební rozkaz je vydán soudem, pokud ţalobce uplatní právo na 

splacení své pohledávky na základě platné směnky či šeku. Vyuţívání směnek a šeku je 

stále oblíbenější v současném hospodářství. Avšak právní úprava týkající se směnek a šeků 

je velmi přísná, a při jakémkoli nedodrţení podmínek stanovených zákonem je listina 

neplatná. Proto je nutné znát a dodrţovat všechna pravidla a respektovat je (Vondráková a 

kol., 2011). 

 

2.6.3 Výkon rozhodnutí dle OSŘ 

Dle občanského soudního řádu se účastníci řízení označují jako oprávněný a povinný. Soud  

se rozhoduje na základě návrhu oprávněného. Oprávněný je ten, kterému je přiznáno určité 

právo. Povinný je osoba, jeţ má povinnost právo plnit. Soud se rozhoduje na základě 

návrhu oprávněného a nařizuje výkon rozhodnutí a dohlíţí i na jeho provedení (Jirsa, 

2014). 

Tab. 2: Soudní poplatek za návrh na nařízeni soudniho výkonu rozhodnuti (Upraveno dle zákona č. 549/1991 

Sb., o soudních poplatcích) 

Vymáhaná částka Výše poplatku 

do 20 000 Kč 1 000 Kč 

vyšší neţ 20 000 Kč a niţší neţ 40 mil. Kč 5% z částky 

vyšší neţ 40 mil. Kč 2 mil. Kč a 1% z částky přesahující 40 mil. Kč 

 

Vymáhaná částka Výše poplatku 

do 10 000 Kč 400 Kč 

vyšší neţ 10 000 a niţší neţ 20 000 Kč 800 Kč 

vyšší neţ 20 000 Kč 4% z této částky 
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2.6.4 Exekuční řízení 

Exekuční řízení je popsáno v Exekučním zákoně č.120/2001 Sb., začíná na základě podání 

návrhu a je zahájeno dnem, kdy dojde exekutorovi. Návrh můţeme podat k jakémukoli 

exekutorovi, nezáleţí na jeho místní působnosti (Perethen, 2015). 

Účastníky řízení jsou oprávněný a povinný. K návrhu na navrţení exekuce musí být 

připojen i exekuční titul, coţ je listina, kterou vydal oprávněný orgán (Vondráková a kol., 

2011). 

V souladu s ustanovením §40 zákona č. 120/2001 Sb.  je exekučním titulem např. 

vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora (platební příkaz, usnesení, rozsudek), 

pravomocný a vykonatelný rozhodčí nález atd. Exekuce je nejprve zapsána do rejstříku 

zahájených exekucí. Dále se exekutor podle svého uvaţení rozhodne, jakým způsobem 

exekuci provede.  

Tab. 3:Odměna exekutora (Vlastní zpracování dle § 5 aţ § 10 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a 

náhradách soudního exekutora) 

Vymáhaná částka  Odměna exekutora  

minimální výše 3 000 Kč 

do 3 000 000 Kč 15% 

z přebývající částky do 40 mil. Kč 10% 

z přebývající částky do 50 mil. Kč 5% 

z přebývající částky do 250 mil. Kč 1% 

 

2.6.5 Insolvenční řízení 

Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. upravuje řešení úpadku dluţníka. Jedná se o soudní 

řízení, v němţ jsou popsány dva druhy úpadku (platební neschopnost a předluţení). 

Platební neschopnost se týká jak fyzické, tak právnické osoby. Předluţení můţe nastat 

pouze u právnické osoby nebo fyzické osoby, která podniká. Způsoby řešení úpadku jsou 

konkurs, reorganizace a oddluţení.  IŘ je zahájeno dnem doručení návrhu k věcně 

příslušnému soudu. Cíl IŘ spočívá v co nejvyšším a zásadně poměrném uspokojení všech 

věřitelů dluţníka (Hásová, Moravec, 2013). 
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2.7 Prevence vzniku problematických pohledávek 

Aby k vymáhání pohledávek po splatnosti nemuselo docházet, je důleţité předcházet jejich 

vzniku. Problematická pohledávka je pohledávka, jeţ nebyla uhrazena před skončením 

lhůty splatnosti a je obtíţné ji vymáhat od dluţníka (Vondráková a kol., 2011). 

2.7.1 Informace o smluvním partnerovi 

Před vznikem smluvního vztahu je důleţité, zjistit si informace o případném smluvním 

partnerovi. Na základě těchto informací se věřitel rozhoduje, zda spolupracovat s daným 

partnerem či nikoliv (Vondráková a kol., 2011) 

Tyto informace jsou důleţité především u nových obchodních partnerů, ale stále musíme 

sledovat i finační situaci stávajích partnerů. Zdroje infromací dělíme na vnitřní a vnější. 

Mezi vnitřní zdroje patří zejména dosavadní platební morálka partnera. Mezi vnější zdroje 

se řadí Centrální registr dluţníků České republiky, insolveční rejstřík a sbírka listin, jeţ 

jsou součastí obchodního rejstříku (Vondráková a kol., 2011) 

2.8 Zánik pohledávky 

Dle NOZ můţe pohledávka zaniknout více způsoby např. splněním, smrtí dluţníka či 

věřitele, odstupným, započtením, dohodou atd. V práci se budu zabývat pouze vybranými 

způsoby zániku, o nichţ se domnívám, ţe se s nimi zkoumaný subjekt můţe setkat 

nejčastěji. 

 

2.8.1 Splnění dluhu 

Nejlepší forma pro zánik pohledávky nastane, kdyţ dluţník splní svůj dluh vůči věřiteli 

v řádném termínu a to nejpozději v den splatnosti. Jestliţe dluţník splatí pouze část 

pohledávky, je věřitel nucen toto plnění přijmout. Dluţník i nadále dluţí nesplacenou část 

pohledávky. Dluh můţe být uhrazen i ve splátkách, po dohodě dluţníka a věřitele nebo na 

základě soudního rozhodnutí. Místo plnění je zpravidla určeno stranami ve smlouvě,  

pokud ne, je místo plnění sídlo či bydliště dluţníka (Vondráková a kol., 2011) 
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2.8.2 Započtení 

„Dluţí-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, můţe kaţdá z nich prohlásit vůči druhé 

straně, ţe svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. K započtení lze 

přistoupit, jakmile straně vznikne právo poţadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit 

svůj vlastní dluh.“ (zákon č. 89/2012 Sb., § 1982). 

Strany mohou po dohodě započíst jakoukoli pohledávku (kromě pohledávky týkající  

se výţivného pro nezletilého). Pohledávku lze započíst jednostranně prohlášením. Pokud 

věřitel bezúplatně oddálil dluţníkovi dobu splatnosti, můţe si pohledávku započíst 

v období, kdy měl dluţník platit původně (Janků, Kelblová, Uhlířová, Zapletalová, 2014).  

Pod pojmem plnění stejného druhu se nejčastěji rozumí peněţité plnění. Pokud výše 

pohledávek není stejná, započte se pouze částka, ve které se překrývají a zbylá část je stále 

pohledávkou (Vondráková a kol.,2011). 

2.9 Účetní a daňové aspekty pohledávek 

Pohledávky jsou vymezeny v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Ve směrné účtové 

osnově jsou zachyceny ve třetí skupině a jsou na straně aktiv. Pohledávky se dělí na 

krátkodobé (doba splatnosti kratší neţ jeden rok) a dlouhodobé (Drbohlav, Pohl, 2011). 

2.9.1 Ocenění pohledávky 

Účetní jednotka oceňuje pohledávku při jejím vzniku jmenovitou hodnotou. Pořizovací 

cena pohledávky obsahuje cenu pořízení a náklady. Mezi náklady se řadí např. znalecké 

posudky, provize a odměny právním zástupcům (Pilátová, Richter, 2011). 

2.9.2 Opravné poloţky a odpisy pohledávek 

Opravné poloţky se rozdělují do dvou skupin podle zákona o dani z příjmů. První skupina 

jsou zákonné (daňové) odpisy, jejichţ tvorba ovlivňuje výsledek hospodaření i základ 

daně z příjmů. Vytváří se dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně. 

Druhá skupina jsou ostatní (účetní) odpisy, jeţ mají dopad pouze na výsledek hospodaření 

účetní jednotky a nezasahují do základu daně z příjmů (Strouhal a kol., 2014). 
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Pokud chceme sníţit hodnotu pohledávky, můţeme tak učinit dvěma způsoby. První 

způsob je vytvoření opravné poloţky a druhý je odpis pohledávky. Opravná poloţka 

dočasně sniţuje hodnotu pohledávky, jestliţe je pohledávka soudně vymahatelná. Opravná 

poloţka se zruší aţ po zániku pohledávky. Odpis pohledávky pouţijeme většinou  

u takových pohledávek, u kterých je šance na splacení minimální. Pokud se věřitel 

rozhodne pro jeden ze způsobů sníţení hodnoty pohledávky, musí tak učinit nejpozději 

k rozvahovému dni. Rozvahový den je den, ke kterému je sestavována řádná nebo 

mimořádná účetní závěrka (Strouhal a kol., 2014) 

Účetní jednotka se můţe sama rozhodnout, zda vyřadí pohledávku trvale z účetní evidence 

 a pouţije odpis pohledávky nebo vytvoří jen opravnou poloţku. Odpis pohledávky se 

v účetnictví zobrazí na nákladovém účet 546 – Odpis pohledávek a na straně MD na účtu 

dané pohledávky (Pilátová, Richter, 2011). 

 

2.10 Pohledávky z ekonomického hlediska 

Je velké mnoţství ukazetelů hodnotících stav podniku. V práci se zaměřím na ukazetele 

související s pohledávkami (ukazatele zadluţenosti, aktivity a likvidity). 

Při řešení problému vymáhání pohledávek musíme zohledňovat nejen aspekty účetní  

a daňové, ale i ekonomické. Pro vyhodnocení ekonomické situace podniku slouţí metody 

finanční analýzy, na jejichţ základě rozhodujeme o finančním zdraví podniku (Růčková, 

2015). 

 

2.10.1 Celková zadluţenost 

Pojem zadluţenost značí, jak podnik financuje aktiva z cizích zdrojů. U většiny podniků 

nelze financovat vše pouze z cizích zdrojů či pouze z vlastního kapitálu. Je důleţité najít 

správný poměr mezi těmito druhy financování. Čím větší je tento ukazatel, tím větší je 

riziko věřitelů (Růčková, 2015). 
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Celková zadluţenost = 
            

              
 

Čím větší je tento ukazatel, tím větší je riziko věřitelů (Růčková, 2015). 

2.10.2 Doba obratu pohledávek  

Ukazatel doby obratu pohledávek z obchodního styku značí, za jak dlouho uhradí dluţník 

věřiteli pohledávku. Pokud je tento ukazatel příliš vysoký, svědčí to o špatné platební 

morálce dluţníka. Doba obratu pohledávek se udává ve dnech. (Rudolský) 

Doba obratu pohledávek = 
          

     
       

 

2.10.3 Doba obratu závazků 

Průměrná doba obratu závazků je doba od vzniku zavázku aţ po splacení. Tento ukazel by 

měl mít minimálně stejnou hodnotu, jako je hodnota doby obratu pohledávek (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013). 

Doba obratu závazků = 
                  

     
      

 

Ukazatele doby obratu závazků a doby obratu pohledávek jsou zásadní pro zobrazení 

rozdílu mezi vznikem pohledávky a jejím splacením. Tento rozdíl má vliv na likviditu 

podniku (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

2.10.4 Likvidita 

S problémem neuhrazených pohledávek úzce souvisí i schopnost podniku dostát svým 

závazkům. Ukazetele likvidity značí, čím je podnik schopen platit a co je nucen zaplatit. 

Likvidita je tedy schopnost aktiv přeměnit se v peníze. Dělí se na III. stupně. I. stupeň  

je označován jako ukazatel hotovostní likvidity, který je poměr mezi krátkodobým 

finančním majetkem a krátkodobými cizími zdroji. Měl by dosahovat hodnot 0,2-0,5. 

Pokud je hodnota příliš vysoká svědčí to o nedostatečném vyuţití peněţních prostředků.  
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Na II. stupni je ukazatel pohotové likvidity, coţ je poměr součtu krátkodobých pohledávek  

a krátkodobého finančního majetku (čitatel) a krátkodobých cizích zdrojů (jmenovatel). 

Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 1-1,5. Pakliţe je poměr menší neţ 1, musí 

podnik financovat své aktivity ze svých zásob. Ukazatel běţné likvidity (III. stupeň) je 

poměr oběţných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů. Ukazatel by měl nabývat hodnot od 

1,5 do 2,5 (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

2.11 Shrnutí teoretických východisek 

V teoretické části jsem charakterizovala pojem pohledávka, smlouva, zajišťovací 

instrumenty. Dále jsem se věnovala mimosoudnímu a soudnímu vyrovnání. V poslední 

části jsem uvedla účetní, daňové a ekonomické aspekty. Všechna teoretická východiska, 

pojmy a poznatky budou pouţity v analýze současného stavu a ve vlastních návrzích řešení. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

Následující kapitola se zabývá charakteriskou vybraného subjektu Delta Czech s.r.o. V této 

části uvedu základní informace o společnosti, organizační strukturu a dosavadní systém 

vymáhání pohledávek. Pomocí ekonomický výpočtů vyhodnotím platební schopnost 

společnosti. V práci jsou zachyceny pohledávky od roku 2013 do roku 2015. Podklady pro 

analytickou část jsem čerpala z webu www.justice.cz, rozhovoru s finančním ředitelem 

společnosti a interních dokumentů společnosti.  

 

3.1 Základní informace o společnosti 

Podnikatelský subjekt si nepřál, aby byl v práci uváděn název společnosti. Neuvádím proto 

daňové identifikační číslo. Pro účely této práce označuji společnost názvem Delta. 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku:    20. září 1999 

Sídlo:      Brno 

Základní kapitál:   100 000,- Kč 

Předmět podnikání:    

 Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 

 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických  

a telekomunikačních zařízení (interní dokumenty společnosti Delta, 2015).   

Delta Czech s.r.o. (dále jen Delta) je obchodní společnost spadající pod celosvětovou 

společnost Delta s.r.o., jejíţ hlavní činností je výroba fréz a soustruhů. Další důleţitou 

činností je následný servis strojů a prodej náhradních dílů (výroční zpráva společnosti 

Delta, 2015). 

http://www.justice.cz/
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3.2 Organizační struktura společnosti 

Následující schéma zobrazuje organizační strukturu společnosti, v jejím čele stojí generální 

ředitel. K datu 31.12.2016 pracuje ve společnosti 64 zaměstnanců. Společnost 

nezaměstnává právníka, jeţ by se staral o vymáhání pohledávek, ale vyuţívá sluţeb 

advokátní kanceláře pouze externě (finanční ředitel, 2015). 

 

Obr. 1: Organizační struktura (Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti) 

 

3.3 Správa pohledávek  

Následující kapitola se zabývá vznikem pohledávek ve společnosti Delta v letech 2013 aţ 

2015. Součástí analýzy je i sloţení oběţných aktiv společnosti. Pohledávky vznikají ve 

společnosti na základě obchodně právních smluv mezi společností Delta (prodávající - 

dodavatel) a kupující společností (kupující - objednatel). Pokud není mezi stranami 

výslovně ujednáno jinak, je smluvní cena splatná na bankovní účet dodavatele a to v těchto 

splátkách: 

- 30% ze smluvené ceny do 10 dnů po vystavení zálohové faktury, která se vystaví  

při podpisu smlouvy 

- 60% ze smluvené ceny do 10 dnů po sdělení objednateli, ţe je stroj připraven k 

odeslání 

Generální 
ředitel 

Finanční 
oddělení 

Servisní 
oddělení 

Servis 
Školení 

obsluhy strojů 
Náhradní díly 

Prodejní 
oddělení 

Podpora 
prodeje a 

administrativa 
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- 10% ze smluvené ceny do jednoho měsíce od předání stroje (interní dokumenty 

společnosti Delta, 2015). 

Pro případ prodlení dluţníka je věřitel oprávněn účtovat dluţníkovi úrok z prodlení, a to ve 

výši 0,5% z hodnoty pohledávky za kaţdý den po splatnosti (interní dokumenty společnosti 

Delta, 2015). 

Pohledávky jsou evidovány v ekonomickém systému společnosti a dvakrát měsíčně jsou 

kontrolovány pohledávky, kterou jsou jiţ po splatnosti. Pokud jsou zjištěny pohledávky, 

které jsou jiţ po datu splatnosti, následuje telefonický kontakt dluţníku. Během telefonátu 

zaměstnanec účetního oddělení zjistí, zda dluţník obdrţel fakturu a případný důvod 

neuhrazení platby. Pokud je dluţník ochoten platit, je mu nabídnut splátkový kalendář. 

Pokud není na straně dluţníka ochota dluh vyrovnat, je mu poslán doporučený dopis s 

výzvou k zaplacení. V případě, ţe dluţník nereaguje, předává společnost případ advokátní 

kanceláři. Společnost Delta nemá přesně stanovou dobu na předání případu advokátovi 

(finanční ředitel společnosti Delta, 2015).  

 

 

3.4 Přehled vedených právních sporů  

Proti společnosti Delta není v současné době veden ţádný soudní spor. Naopak společnost 

vymáhá jako věřitel pohledávky vůči dluţníkům viz. tab. č. 4. 
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Tab. 4: Přehled vedených právních sporů (vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti, 2015) 

Dluţník Výše 

pohledávky 

Datum 

vzniku 

Stav 

JT - Melta 

s.r.o. 

12 047,- Kč  1.11.2005 pohledávka přihlášena do konkursu, dosud 

neukončeno 

Glass 

Industry 

110 810,- 

Kč 

25.2.2009 přihlášeno do IŘ, dosud neukončeno 

ST systém 62 479,- Kč 22.2.2010 přihlášeno do IŘ, dosud neukončeno 

Plantech  189 686,- 

Kč 

1.7.2011 v exekuci, zbývá vymoci náklady právního 

zástupce ve výši cca 8 000,- Kč, vůči klientovi 

vše vymoţeno – uhrazeno 

Kalvoda 

strojírny 

s.r.o. 

12 740,- Kč 29.5.2012 přihlášeno do IŘ, konkurs zrušen pro 

nedostatek majetku, nevymahatelné 

Tampura 

s.r.o. 

4 420,- Kč 6.8.2012 pravomocně přiznáno, podán exekuční návrh, 

zahájeno IŘ 

Crystal 

point a.s. 

65 794,- Kč 28.7.2014 přihlášeno do IŘ, dosud neukončeno 

 

3.5 Pohledávky v letech 2013 – 2015  

Analýza pohledávek se věnuje pohledávkám z obchodní vztahů za roky 2013, 2014 a 2015.  

Toto období jsem zvolila na základě rozhovoru s finančním ředitelem společnosti  

a poskytnutých dokumentů.  

V roce 2013 činila celková výše pohledávek 86 352 000 Kč. Z grafu č. 1 je patrné, ţe výše 

řádně uhrazených pohledávek je 61 %, coţ činí 52 581 000 Kč. Po splatnosti bylo uhrazeno 

25 % pohledávek tedy 21 521 000 Kč. Pohledávky, které ještě nebyly uhrazeny činí 14%, 

v peněţním vyjádření 12 250 000 Kč.  
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Graf 1: Výsše pohledávek 

Graf  1: Výše pohledávek uhrazených po splatnosti v roce 2013 (Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti 

Delta) 

  

Za rok 2014 byly evidovány pohledávky v celkové výši 180 883 000 Kč, z toho řádně 

splacené byly pohledávky ve výši 144 809 000 Kč, procentuálně 80 %. Po splatnosti byly 

pohledávky ve vyši 23 071 000 Kč, tedy 13%. Neuhrazené pohledávky byly vykázany ve 

výši 13 003 000 Kč. Z grafu č. 2 lze konstatovat, ţe objem pohledávek uhrazených po 

splatnosti klesl o 12%, coţ povaţuji za pozitivní, nicméně jejich výše je stále vysoká. 

61% 

25% 

14% 

Výše pohledávek uhrazených po splatnosti v roce 2013  

Řádně uhrazené pohledávky

Pohledávky po splatnosti
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66% 

24% 

10% 

Výše pohledávek uhrazených po splatnosti v roce 2015 

Řádně uhrazené pohledávky

Pohledávky po splatnosti

Neuhrazené pohledávky

Graf  3: Výše pohledávek uhrazených po splatnosti v roce 2015 (Vlastní zpracování dle interních dokumentů 

společnosti Delta) 

 

Graf  2: Výše pohledávek uhrazených po splatnosti v roce 2014 (Vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti 

Delta) 

Struktura pohledávek v roce 2015 je zobrazena v grafu č. 3. Řádně uhrazené pohledávky 

v roce 2015 činily 66%, tedy 105 514 000 Kč. Pohledávky po splatnosti byly vykázany ve 

výši 37 543 000 Kč. Neuhrazené pohledávky tvořily 10 %, v peněţním vyjádření 15 497 

000 Kč. Celková výše pohledávek za rok 2015 činila 158 554 000 Kč.  
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Z níţe uvedeného grafu je patrné, ţe u společnosti Delta došlo v roce 2014 procentuálnímu 

nárůstu řádně uhrazených pohledávek a to o 19% a pohledávky po splatnosti klesly z 25% 

na 13%. Ovšem v roce 2013 nastal opět nárůst pohledávek po splatnosti aţ na 24 %. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o více jak 14 milionů Kč, měl by podnikatel zváţit jiný 

systém zajištění a vymáhání pohledávek, aby předešel problémům s druhotnou platební 

neschopností. 

 

 

3.6 Opravné poloţky k pohledávkám 

Společnost Delta se snaţí, aby vytvořené opravné poloţky byly daňově účinné  

a optimalizovala se tak její daňová povinnost. Společnost stanovuje paušální opravné 

poloţky k pohledávkám na základě jejich stáří. U pohledávek, kterou jsou více jak 180 dní 

po splatnosti, vytváří opravnou poloţku ve výši 50% a u pohledávek, jeţ jsou po splatnosti 

více jak 365 dní vytváří opravnou poloţku ve výši 100%. Přehled opravných poloţek je 
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Graf  4: Procentuální přehled pohledávek 2013 – 2015 (vlastní zpracování dle interních dokumentů společnosti 

Delta) 
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zobrazen v tabulce č. 5. Společnost Delta tvoří další individuální opravné poloţky, pokud 

není pohledávka pokryta další paušální opravnou poloţkou a má pochybnosti o její 

dobytnosti (interní dokumenty společnosti, 2015). 

 

Tab. 5:  Výše vytvořených opravných poloţek, které byly následně odepsány (vlastní zpracování dle výročních zpráv 

společnosti Delta)  

  Roky 

2013 2014 2015 

Opravné poloţky [tis. Kč] 12 250 13 003 15 497 

 

3.7 Započtení pohledávek 

Ve společnosti Delta dochází k započtení pohledávek po dohodě s dluţníkem, a pokud se 

jedná o pohledávky stejného druhu. K jednostrannému započtení pohledávek nedochází. 

Citace Pokud nedojde k započtení, rozdělí se pohledávky dle ustanovení § 8 ZOR do tří 

skupin (§ 8, § 8a a § 8c). Opravné poloţky spadající do skupiny § 8c jsou zobrazeny 

v tabulce č. 5 dle jednotlivých let. Tyto pohledávky byly následně plně daňově odepsány 

(interní dokumenty společnosti Delta, 2015). 

 

3.8 Ekonomické aspekty pohledávky 

V této kapitole se budu zabývat analýzou vybraných ukazatelů, mezi které patří doba obratu 

zásob, doba obratu závazků, doba obratu pohledávek, ukazatele zadluţenosti a likvidita.   

3.8.1 Doba obratu pohledávek 

DO pohledávek z obchodních vztahů je vypočten na základě vzorců z kapitoly 2.10.2. 

Z údajů v tab. č. 6 lze vidět nejhorší situaci v roce 2014, kdy jsou pohledávky uhrazeny po 

více jak 56-ti dnech. Vypočítané hodnoty značí, ţe dluţníci platí po době splatnosti, která je 

30 dnů. 
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Tab. 6: Doba obratu pohledávek za roky 2013 - 2015 (vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Delta) 

Rok Pohledávky (v tis. 

Kč) 

Trţby (v tis. Kč) DO pohledávek (ve dnech) 

2013 86352 932044 33.4 

2014 180883 1149081 56.7 

2015 158554 1475782 38.7 

 

3.8.2 Doba obratu závazků 

DO závazků vypočteme na základě vzorců uvedených v  kapitole 2.10.3. Z tabulky č. 7 

vyplývá, ţe společnost hradila své závazky po více jak 75-ti dnech. V roce 2014 to bylo 

dokonce více 

jak 84 dnů.  

Tab. 7: Doba obratu závazků za roky 2013 – 2015 (vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Delta)  

 

Závěr analýzy DO závazků a pohledávek je, ţe DO závazků je vyšší neţ DO pohledávek,  

coţ je pro společnost pozitivní jev a znamená to, ţe společnost není v platební 

neschopnosti. Ale přesto by mělo být pro společnost klíčové, aby se DO pohledávek 

sníţila. 

 

 

 

Rok 
Závazky (v 

tis. Kč) 

Trţby (v 

tis. Kč) 

DO závazků (ve 

dnech) 

2013 194436 932044 75.10 

2014 269914 1149081 84.56 

2015 313425 1475782 76.46 
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3.8.3 Zadluţenost 

Celková zadluţenost je důleţitý údaj popisující finanční úroveň společnosti (viz. kap. 

2.10.1). Vypočteme ji jako podíl cizích zdrojů a celkových aktiv. Z tabulky č. 8 je patrné 

sniţování celkové zadluţenosti z roku 2013 do roku 2015 o více jak 4%. Společnost tedy 

sniţuje své krytí cizími zdroji. Míra zadluţenosti je ukazatel, podle kterého by neměla 

hodnota cizích zdrojů překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního jmění. Tento údaj se 

v letech sice sniţuje, ale stále je poměr cizích zdrojů vůči vlastnímu kapitálu vysoký.  

Tab. 8: Ukazatele zadluţenosti v letech 2013 – 2015 (vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Delta) 

  

  

Rok 

2013 2014 2015 

Celková zadluţenost [%] 84.26 82.51 79.97 

 

3.8.4 Likvidita 

 

Nesplacené pohledávky mají vliv na likviditu společnosti. Jestliţe dluţníci nesplácejí včas 

své závazky, můţe to mít vliv na druhotnou platební neschopnost. Proto je důleţité sledovat 

hodnoty tohoto ukazatele. 

Tab. 9: Likvidita v letech 2013 – 2015 (vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti Delta) 

Likvidita  2013 2014 2015 

Běţná 1,48 1,63 1,86 

Pohotová 1,11 1,42 1,49 

Okamţitá 0,63 0,21 0,44 

  

 

Tabulka č. 9 zobrazuje vývoj likvidity ve společnosti Delta v letech 2013 aţ 2015. Výpočty 

jsou provedeny na základě vzorců z kapitoly 2.10.4. Běţná likvidita vykazuje stoupající 

tendenci a kromě roku 2013 dosahuje doporučených hodnot, tedy více jak 1,5. Sníţená 
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hodnota v roce 2013 je způsobena niţší hodnotou oběţných aktiv a zvýšením krátkodobých 

závazků.  

Pohotová likvidita má stoupající trend, dosahuje doporučených hodnot v rozmezí 1-1,5. 

Tento ukazatel lze hodnotit kladně a je zřejmé, ţe společnost neměla problém se splácením 

svých zavazků. 

Ukazatel okamţité likvidity značí pokles v roce 2014, v dalším roce je vidět opět nárůst. 

Vypočítané hodnoty odpovídají doporučeným hodnotám 0,2 – 0,5. V roce 2015 tuto hranici 

dokonce překračují. Z tabulky č. 11 je patrné, ţe společnost nemá problém s likviditou 

a s úhradou svých závazků. 

 

 

3.9 Shrnutí analýzy 

Z provedené analýzy je zřejmé, ţe společnost má problém s pohledávky po lhůtě splatnosti. 

Domnívám se, ţe je to tím, ţe společnost nezajišťuje své pohledávky správným způsobem  

a netrvá vţdy na zálohových platbách. Dle mého názoru společnost nedostatečně prověřuje 

nové odběratele. Společnost tvoří opravné daňové poloţky, aby sníţila daňovou povinnost. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

 

Závěrečná část bakalářské práce je zaměřena na opatření předcházející vzniku 

problematických pohledávek. Dále navrhnu způsoby zajištění a vymáhání pohledávek, 

které jsou jiţ po splatnosti. Předpokládám, ţe efektivní a preventivní opatření zajistí 

společnosti včasnou úhradu od dluţníků a moţnost, jak se vyhnout soudním sporům spolu 

s náklady, které jsou s tím spojeny. 

 

4.1 Prevence vzniku problematických pohledávek 

 

Jak jiţ bylo uvedeno v teoretické části práce, předcházení vzniku problematických 

pohledávek je pro společnost klíčové. Společnost uzavírá všechny smlouvy písemně, ale 

důsledně neprověřuje nové objednatelé. Doporučuji před kaţdým uzavřením smlouvy 

dohledat objednatele na webových stránkách http://www.info.mfcr.cz/ares. ARES je 

zkratka pro administrativní registr ekonomických subjektů. Tyto stránky jsou provozovány 

Ministerstvem financí zcela zdarma, lze zde dohledat ekonomické subjekty zaregistrovány 

v České republice. Zjistíme zde údaje za registry a evidencí veřejné správy, např. zda je 

společnost spolehlivým plátcem DPH.  

Na webu www.justice.cz lze dohledat podnikatelské subjekty, které jsou zapsány 

v obchodním rejstříku, i ty, které se nacházají v insolvenci. Web justice je poskytován 

zdarma. Lze zde nalézt sbírky listin, jako jsou výroční zprávy, účetní uzávěrky, které mají 

společnosti povinnost zveřejňovat. Webové stránky jsou provozovány Ministerstvem 

spravedlnosti ČR a měly by společnosti Delta slouţit jako ověření základních informací  

a identifkačních údajů o novém objednateli. 

Další způsob prověření zajišťuje CERD – Centrální registr dluţníků České republiky. 

Registr je přístupný na stránkách www.cerd.cz. Tento informační systém umoţňuje 

http://www.info.mfcr.cz/ares
http://www.justice.cz/
http://www.cerd.cz/
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vyhledat neuhrazené závazky ekononomických subjektů, které jsou registrovány v ČR. 

Tento registr je sice zpoplatněný, ale nabízí uţitečné informace pro prověření obchodních 

partnerů. Při registraci je podnikatel povinen vloţit kredit v minimální výši 1 000,- Kč  

a poté uhradit za kaţdé hledání v databázi 50,- Kč. Další moţností je poplatek za 1 rok ve 

výši 10 000,- Kč. Další moţností je platba ve výši 2 000,- Kč za rok, ovšem za podmínky, 

ţe podnikatel bude do systému zaznamenávat dluţníky, jejichţ pohledávky jsou po 

splatnosti více jak 30 dnů. Ceník internetového portálu CERD je znázorněn v následující 

tabulce. 

Tab. 10: Ceník tarifů internetového portálu CERD (vlastní zpracování dle www.centralniregistrdluzniku.cz) 

Tarif Výše poplatku 

Kredit 50 Kč za kaţdé hledání v databázi, 50 Kč za kaţdý vklad dluţníka 

Basic  1 500 Kč za měsíc 

Full 10 000 Kč za rok 

Promo 3 000 Kč za rok, za podmínky uvedení loga na své webové stránky 

Reciprocal 2 000 Kč, za podmínky vkladu dluţníků po splatnosti delší neţ 30 dní 

 

4.2 Zajištění pohledávek 

Domnívám se, ţe společnost Delta nepouţívá dostatečné zajišťovací instrumenty na 

zabezpečení svých pohledávek. V této části navrhuji řešení, která by měly zabránit 

pozdnímu inkasu plateb a případnému mimosoudnímu či soudnímu vymáhání.  

Společnost uzavírá všechny smlouvy písemnou formou, coţ ji schvaluji. Dále společnost 

Delta vyuţívá zálohové platby, ovšem ne ve všech případech, záleţí na konkrétní smlouvě 

a klientu. Domnívám se, ţe by společnost měla trvat na zálohových platbách pokaţdé. Výše 

zálohových plateb a časové rozmezí viz. kapitola 3.3 je podle mého názoru správně 

stanovené. 

Souhlasím s vyuţíváním smluvních pokuty, jeţ má společnost Delta uvedeny ve smlouvě. 

Jejich výše by měla být procentuální a závislá na výši dluţné částky. Dle judikatury 

http://www.centralni/
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Nejvyššího soudu doporučuji smluvní pokutu nejvýše ve výši 0,5% denně z neuhrazeného 

závazku. Pokud by bylo plnění vyšší, mohlo by být na základě soudního rozhodnutí 

sníţeno.  

Jeden z dalších moţných zajišťovacích instrumentů, které by mohla společnost Delta 

vyuţít, je rozhodčí doloţka, která musí být písemně uvedena ve smlouvě. Rozhodčí 

doloţka je řešena v zákoně č. 216/1994 Sb. Všechny spory, jeţ plynou ze smlouvy, ve které 

je rozhodčí doloţka, rozhoduje rozhodce u Rozhodčího soudu, který spadá pod 

Hospodářskou komoru České republiky a Agrární komoru České republiky. Výhodou 

rozhodčí doloţky je, ţe si strany mohou vybrat rozhodce, jeţ bude o sporu rozhodovat. 

Domnívám se, ţe tento způsob zajišťění by byl pro společnost Delta vhodný, avšak ne 

kaţdý klient s tím musí souhlasit. Náklady na rozhodčí řízení jsou v tabulce č. 11.  

Tab. 11: Sazebník nákladů rozhodčí řízení pro tuzemské spory (vlastní zpracování dle www.soud.cz/sazebniky) 

Výše pohledávky Poplatek 

do 50 mil. Kč 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 10 000 Kč 

do 250 mil. Kč 2 mil. Kč a 1 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 50 mil. Kč 

do 1 000 mil. Kč 4 mil. Kč a 0,5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 250 mil. 

Kč 

nad 1 000 mil. Kč 7,75 mil. Kč a 0,25 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 1 000 

mil. Kč 

 

4.2.1 Notářský zápis s doloţkou přímé vykonatelnosti 

Jeden z dalších efektivních zajišťovacích instrumentů, jeţ je moţné vyuţít, je notářský 

zápis s doloţkou přímé vykonatelnosti, který řeší §71 b zákona č. 568/1992 Sb., notářský 

řád. 

Dluţník věřiteli schválí, ţe v případě neuhrazení závazku má věřitel moţnost přistoupit 

k přímé vykonatelnosti notářského zápisu, tedy exekuci. Notářský zápis zde představuje 

exekuční titul. Tento postup je pro společnost Delta výhodný, jelikoţ nemusí absolvovat 
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vleklé soudní řízení. Dohodu doporučuji sepsat při podpisu kupní smlouvy. Náklady na 

odměnu notáře jsou zobrazeny v tabulce níţe. 

Tab. 12: Odměna notáře (Vlastní zpracování dle vyhlášky 196/2001 Sb.) 

 

4.3 Vymáhání pohledávek 

Společnost se doposud snaţila vymáhat pohledávky nejprve mimosoudní cestou, ne však 

zcela efektivně. Nejdůleţitější je začít vymáhat pohledávku, co nejdříve po splatnosti, 

protoţe kaţdým dnem se sniţuje šance na její vymoţení. Společnost Delta vyuţívá pouze 

sluţeb právního zástupce, jemuţ pohledávky po splatnosti předá a sama ţádné aktivní 

kroky nepodniká.  

4.3.1 Mimosoudní řešení pohledávek 

Jak jiţ bylo zmíněno, společnost nemá ţádná přesná pravidla a časové rozmezí při postupu 

vymáhání pohledávek.  

Navrhuji, aby při neuhrazení pohledávky informovala společnost Delta dluţníka nejprve 

telefonicky, kdy zároveň zjistí důvod, proč k platbě nedošlo. Tento krok by měl nastat do 3. 

dnů po neuhrazení pohledávky. Pokud i tak dluţník pohledávku neuhradí, bude mu do 

týdne zaslána upomínka e-mailem, kde bude sděleno, ţe při neuhrazení se společnost bude 

bránit soudní cestou. Třetí upomínka bude poslána do 14 dnů od nezaplacení pohledávky  

a to doporučeně spolu s návrhem splátkového kalendáře se ztrátou výhody splátek  

a ţádostí o uznání závazku. Jestliţe dluţník neuhradí první splátku dle splátkového 

Tarifní hodnota [Kč] Sazba 

prvních 100 000 2% 

přebývající částka aţ 500 000 1,20% 

přebývající částka aţ 1 000 000 0,60% 

přebývající částka aţ 3 000 000 0,30% 

přebývající částka aţ 20 000 000 0,20% 

přebývající částka aţ 30 000 000  0,10% 

přebývající částka aţ 100 000 000 0,05% 

nejmenší poplatek 1.000 Kč 
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kalendáře, bude muset splatit celý dluh naráz a ztratí tedy výhodu splátek. Třicet dní po 

splatnosti navrhuji podat ţalobu či přejít k postoupení pohledávky. Tyto postupy společnost 

Delta sice vyuţívá, ale nemá přesně stanovené časové rozpětí, kdy k jakému kroku 

přistoupit.  

U pohledávek jeţ jsou vyšší hodnoty nad 50 000,- Kč doporučuji vyuţít faktoringu  

či forfaitingu. Tento způsob lze vyuţít u pohledávek, které jsou po splatnosti 3 aţ 6 

měsíců. Forfaiting slouţí k vymáhání pohledávek za zahraničními klienty, jelikoţ 

společnost řeší i tyto neuhrazené pohledávky, můţe tento způsob vyuţít. Mezi výhody 

faktoringu či forfatingu patří poměrně rychlé získání finančních prostředků za postoupení 

pohledávky. Avšak nevýhodou můţe být, ţe náklady na faktoring jsou poměrně vysoké  

a peníze za pohledávku nemusíme dostat v jednom termínu, ale postupně.  

Faktoringový poplatek se pohybuje v rozmezí od 0,3-1 % z výše hodnoty pohledávky. 

Poplatek je stanoven za náklady spojené s administrativou, správu a inkasem pohledávky 

(Factoringkb, 2015). 

Další moţností mimosoudního vymáhání je vyuţítí sluţeb inkasní agentury, která 

zaručuje úsporu času a ušetření mzdových nákladů. V tabulce č. 13 je uveden ceník inkasní 

agentury Safin Invest s.r.o. Tuto agenturu jsem zvolila, jelikoţ měla dostupný ceník na 

webových stránkách. 
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Tab. 13: Ceník inkasní agentury Safin Invest s.r.o. (Vlastní zpracování dle www.safin-invest.cz) 

 

Společnosti bych doporučila, aby oslovila více inkasních agentur a rozhodnutí učinila na 

základě zaslaných nabídek s výši provize. Domnívám se, ţe sluţby inkasní agentury jsou 

finančně náročné, avšak časově výhodné.  

4.3.2 Soudní řešení pohledávek 

Společnost Delta by se měla snaţit nejprve o vymáhání mimosoudní cestou a aţ poté 

přistoupit k soudním vymáhání. Jestli-ţe má společnost pohledávky po splatnosti a dluţník 

nereaguje na upomínky, předává pohledávku advokátovi. Tímto společnosti vznikají další 

náklady spojené s finanční odměnou advokáta. Pracovníci společnosti by měli například 

sledovat insolvenční rejstřík a přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení.  

Zkrácené civilní řízení 

Vzhledem k úspoře času je pro podnikatelský subjekt vhodné vymáhat nesplacené 

pohledávky ve zkrácené civilním řízení prostřednictvím elektronického platebního rozkazu. 

 Pohledávka po splatnosti 

Výše pohledávky 1-2 měsíce 3-6 měsíců 6-12 měsíců 12-24 měsíců 
Více jak 24 

měsíců 

Do 50 000Kč 10% 17% 20% 23% 30% 

50 000-100 000Kč 8,5% 15% 17% 20% 28% 

100 000-150 000 Kč 7,5% 12% 15% 18% 25% 

150 000-200 000Kč 6% 10% 13% 15% 23% 

Nad 200 000Kč Individuálně Individuálně Individuálně Individuálně Individuálně 
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Tento případ nestává, pokud dluţník není ochoten podepsat rozhodčí doloţku a výše 

pohledávky musí být menší neţ 1 000 000 Kč včetně příslušenství viz. kap. 2.6.2 Nejpve je 

nutné vyplnit elektronický formulář, který je potřeba podepsat elektronickým podpisem. 

Výhody elektronického platebního rozkazu jsou jeho rychlost, tj. vydání většinou do 30 

dnů od kdy, nízké soudní poplatky a moţnost sledování řízení na portálu www.justice.cz. 

Insolvenční řízení 

Společnost Delta má velké mnoţství nevymoţených pohledávek za společnostmi, jeţ jsou 

v IŘ viz. kapitola 3.4. tab. č. 4. Je proto důleţité, aby společnost sledovala insolvenční 

rejstřík a dokázala včas přihlásit své pohledávky. Za pohledávky v insolvenčním řízení si 

můţe společnost vytvořit opravnou poloţku ve výši 100 %. 

Civilní řízení 

Náklady na soudní řízení jsou uvedeny v tab. č. 2 v kapitole 2.6.3. K těmto nákladům je 

potřeba ještě připočíst nárok advokáta na odměnu, který je zobrazen v tab. č. 14. Jestliţe je 

advokát plátce DPH, je nutné částky v tabulce o DPH navýšit. Z tabulky je zřejmé, ţe kvůli 

výši soudních poplatků se vyplatí zahájit soudní řízení u pohledávek, jejichţ hodnota je 

vyšší neţ 10 000 Kč. 

Tab. 14: Výše mimosluvní odměny advokáta (Vlastní zpracování dle vyhlášky 177/1996 Sb.) 

Výše pohledávky Odměna advokáta 

do 500 Kč 300 Kč 

500 - 1000 Kč 500 Kč 

1 000 -  5 000 Kč 1 000 Kč 

5 000 - 10 000 Kč 1 500 Kč 

10 000 - 200 000 Kč 1 500 Kč a 40Kč za kaţdých započatých 1 000 Kč, o které 

částka převyšuje 10 000 Kč 

200 000 - 10 000 000 Kč 9 100 Kč a 40Kč za kaţdých započatých 10 000 Kč, o které 

částka převyšuje 200 000 Kč 

více něţ 10 000 000 Kč 48 300 Kč a 40Kč za kaţdých započatých 100 000 Kč, o které 

částka převyšuje 10 000 000 Kč 

http://www.justice.cz/
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Výkon rozhodnutí dle OSŘ a exekuce 

Jestliţe měl dluţník do stanovené doby uhradit svůj závazek (na základě exekučního titulu)  

a neučinil tak, lze přejít k vymáhání pohledávky pomocí výkonu rozhodnutí či exekuce dle 

EŘ. Výhoda je, ţe věřitel můţe vymáhát pohledávky aţ do 10 let od vydání exekučního 

titulu. Společnosti doporučuji vyuţít výkonu exekuce, zejména u pohledávek za subjekty, 

jeţ disponují nějákým majetkem a  je tedy z čeho pohledávku uhradit. Další výhoda je, ţe 

v případě skutečně vymoţné částky, hradí odměnu exekutora povinný procentem 

z vymoţené částky. 

4.4 Účetní, daňové a ekonomické aspekty 

Společnost Delta vytváří dle ZoR jak účetní tak daňové opravné poloţky ve výši, jak 

stanovuje zákon. Snaţí se tady optimalizovat svoji daňovou povinnost.  

Jak je  zřejmé z kapitoly 3.8.1 a 3.8.2 DO závazků převyšuje DO pohledávek, coţ je kladný 

jev, přesto bych subjektu doporučila, aby DO pohledávek zkrátil. DO pohledávek by se 

měla sníţit za pouţití správných zajišťovacích instrumentů, jeţ v práci navrhuji. Společnost 

nemá v současné době problémy s likviditou, přesto doporučuji tento ukazatel sledovat,  

aby se společnost Delta nedostala díky nesplaceným pohledávkám do druhotné platební 

neschopnosti.  
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalařské práce bylo navrhnout společnosti Delta efektivní způsob vymáhání 

pohledávek a najít vhodné zajišťovací instrumenty. Na základě interních materiálů  

a získaných rozhovorů se zaměstnanci společnosti jsem popsala současný stav systému 

vymáhání pohledávek ve společnosti Delta. 

V teoretické části práce jsem definovala aktuální právní předpisy upravující pohledávky, 

definovala pojmy pohledávka, její vznik a zajištění. Dále jsem charakterizovala způsoby 

soudního a mimosoudního vymáhání pohledávek. Nakonec jsem charakterizovala 

pohledávky z účetního, daňového i ekonomického hlediska.  

Analytická část se zabývá představením společnosti Delta, předmětem podnikání  

a organizací společnosti. Je zde popsán současný stav vymáhání pohledávek, dopady na 

ekonomické ukazatele jako DO závazků, DO pohledávek a likviditu. Zjistila jsem, ţe 

společnost nedostatečně prověřuje nové objednatele.  

V návrzích řešení se zabývám vhodnými zajišťovacími prostředky, jeţ by měla společnost  

při uzavírání smluv vyuţívat. Společnosti doporučují nadále trvat u zálohových plateb  

u všech objednatelů. Jako další moţnost zajištění doporučuji rozhodčí doloţku.  

Domnívám se, ţe je nejlepší vyhnout se vzniku problematických pohledávek, proto 

společnosti doporučuji řádně prověřit nové objednatele a to na webových stránkách 

www.info.mfcr.cz/ares, www.justice.cz a www.centralniregistrdluzniku.cz.  

Doporučuji společnosti začít vymáhat pohledávky, co nejdříve po splatnosti. Nejdříve 

doporučuji telefonický kontakt s dluţníkem do 3. dnů po neuhrazení pohledávky, do 

jednoho týdne emaila do 14-ti dnů doporučeně zaslaná upomínka spolu s návrhem 

splátkového kalendáře, který je v příloze č. 1. 

Jelikoţ se společnost s pohledávkami po splatnosti potýká dlouhodobě, doporučuji zváţit 

moţnost faktoringu, který je finančně náročnější. Ale veškerá správa a náklady spojené 

s vymáháním jsou na straně faktora. Společnost tak nebude mít problém s nedostatkem 

finačních prostředků, které by byly jinak vázané v pohledávkách.  

http://www.justice.cz/
http://www.centralniregistrdluzniku.cz/
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Své návrhy jsem předloţila finančnímu řediteli, který souhlasil s důslednějším 

prověřováním objednatelů a časovým plánem na kontaktování dluţníků. Domnívám se, ţe 

cíle práce byly splněny. 

 

 

  



49 

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ 

ANDRLE, Pavel, 2013. Dokumentární akreditiv v praxi, 6. vydání, Praha: Grada,                           

ISBN 978-80-247-4830-6  

BRYCHTA, I., I. MACHÁČEK, M. DĚRGEL a I. PILAŘOVÁ., 2015. Daň z příjmu 2015, 

Praha: ASPI, ISBN: 978-80-7478-462-0 

CENTRÁLNÍ REGISTR DLUŢNÍKŮ ČR. Ceník a poplatky registru. Centrální registr 

dlužníků.cz [online]. [cit. 2016-03-31]. Dostupné z: 

http://www.centralniregistrdluzniku.cz/doc/pricelist.htm  

DRBOHLAV, J. a T. POHL., 2011. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. 

3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 244 s. ISBN 978-80-7357-599-1. 

HÁSOVÁ, J. a T. MORAVEC., 2013. Insolvenční řízení. Praha: C. H. Beck, 262 s.                        

ISBN 978-80-7400-459-9.  

JANKŮ M., H. KELBLOVÁ, M. UHLÍŘOVÁ a D. ZAPLETALOVÁ. Nové občanské 

právo v kostce. Stručný úvod. Praha: C. H. Beck, 2014. 336 s. ISBN 978-80-7400-516-9. 

JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář podle stavu k 1. 4. 2014: 

Kniha II. Praha: Havlíček Brain Team, 2014. 601 s. ISBN 978-80-87109-46-5. 

JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář podle stavu k 1. 4. 2014: 

Kniha V. Praha: Havlíček Brain Team, 2014. 627 s. ISBN 978-80-87109-50-2. 

KALOUDA, František., 2015. Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 287 s. ISBN 978-80-7380-526-5. 

KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ, K. ŠTEKER., 2013. Finanční analýza: komplexní 

průvodce s příklady. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013, 236 s. ISBN 978-80-247-4456-8. 

NOVOTNÝ, P., P. BUDÍKOVÁ, J. IVČIČOVÁ, K. KEDROŇOVÁ, I ŠTROSOVÁ  

a M. ŠTÝSOVÁ, 2014. Nový občanský zákoník. Smluvní právo. Praha: Grada Publishing. 

230 s. ISBN 978-80-247-5164-1. 



50 

 

PERTHEN, Ervín., Správa a vymáhání pohledávek v praxi. Vydání první. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, 79 stran. ISBN 978-80-7478-952-6. 

PILÁTOVÁ, J. a J. RICHTER., 2011. Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi: 

praktická řešení a vzory, daňová a účetní problematika, vybraná související ustanovení. 2. 

vyd. Olomouc: ANAG, 119 s. ISBN 978-80-7263-678-5. 

RŮČKOVÁ, Petra., 2015. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5. 

aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 152 stran. ISBN 978-80-247-5534-2. 

SAFIN INVEST. ceník sluţeb. Safin invest.cz [online]. ©2001 – 2016. [cit. 2016-03-31]. 

Dostupné z: http://www.safin-invest.cz/cenik-sluzeb/. 

SOUD. Sazebníky. Soud.cz [online]. ©2005-2016 [cit. 2016-28-04]. Dostupné z: 

http://www.soud.cz/sazebniky 

STROUHAL a kol., 2014. Meritum účetnictví podnikatelů 2014. Praha: WoltersKluwer, 

 

SVOBODA, K., P. SMOLÍK, J. LEVÝ, R. ŠÍNOVÁ a kol., 2013. Občanský soudní řád. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1422 s. ISBN 978-80-7400-506-0. 

 

FACTORING KB. Tuzemský factoring. Factoringkb.cz.[online].© 2016. [cit. 2016-25-04]. 

Dostupné z: http://www.factoringkb.cz/cs/produkty/tuzemsky-factoring.shtml 

 

VEČEŘA, Jiří., 2015. Zákon o soudních poplatcích a předpisy související: komentář. 

Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 206 stran. ISBN 978-80-7478-875-8. 

 

 

VONDRÁKOVÁ, Alena a kol., 2011. Vymáhání pohledávek. 2. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika. ISBN 978-80-7375-686-8. 

 

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

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích  

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

http://www.safin-invest.cz/cenik-sluzeb/


51 

 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád  

Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon 

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů 

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 

právních sluţeb 

 

  



52 

 

SEZNAM ZKRATEK 

č.  číslo 

DO  doba obratu 

EŘ  exekuční řád 

IŘ  insolvenční řízení 

NOZ  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

OSŘ  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

ZoR zákon č. 593/1992 Sb., zákon o rezervách 

 

 

 

 

 

 

 

  



53 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1: Organizační struktura ....................................................................................................... 29 

 

  



54 

 

SEZNAM GRAFŮ 

 

Graf  1: Výše pohledávek uhrazených po splatnosti v roce 2013 ................................................. 32 

Graf  2: Výše pohledávek uhrazených po splatnosti v roce 2014 ................................................. 33 

Graf  3: Výše pohledávek uhrazených po splatnosti v roce 2015 ................................................. 33 

Graf  4: Procentuální přehled pohledávek 2013 – 2015  .............................................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///E:/Internet/BP_Petra_1.6.16_Luba_checked(1).docx%23_Toc452578877
file:///E:/Internet/BP_Petra_1.6.16_Luba_checked(1).docx%23_Toc452578878


55 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1: Výše soudních poplatků za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu ............ 21 

Tab. 2: Soudní poplatek za návrh na nařízeni soudniho výkonu rozhodnuti ................................ 21 

Tab. 3:Odměna exekutora ............................................................................................................. 22 

Tab. 4: Přehled vedených právních sporů ..................................................................................... 31 

Tab. 5:  Výše vytvořených opravných poloţek, které byly následně odepsány ........................... 35 

Tab. 6: Doba obratu pohledávek za roky 2013 - 2015 .................................................................. 36 

Tab. 7: Doba obratu závazků za roky 2013 – 2015 ...................................................................... 36 

Tab. 8: Ukazatele zadluţenosti v letech 2013 – 2015 ................................................................... 37 

Tab. 9: Likvidita v letech 2013 – 2015 ......................................................................................... 37 

Tab. 10: Ceník tarifů internetového portálu CERD ...................................................................... 40 

Tab. 11: Sazebník nákladů rozhodčí řízení pro tuzemské spory .................................................. 41 

Tab. 12: Odměna notáře ................................................................................................................ 42 

Tab. 13: Ceník inkasní agentury Safin Invest s.r.o. ...................................................................... 44 

Tab. 14: Výše mimosluvní odměny advokáta .............................................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



56 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.1 …………………….Splátkový kalendář 

 



I 

 

 

Příloha č.1: Splátkový kalendář 

  

Dluţník ………………………….. se zavazuje uhradit věřiteli Delta s. r. o., svůj závazek 

ve výši ……………….. Kč v následujících splátkách: 

1. splátka   dne ………… …………………… Kč 

2. splátka   dne ………… …………………… Kč 

3. splátka   dne ………… …………………… Kč 

4. splátka   dne ………… …………………… Kč 

5. splátka   dne ………… …………………… Kč 

6. splátka   dne ………… …………………… Kč 

7. splátka   dne ………… …………………… Kč 

8. splátka   dne ………… …………………… Kč 

Splátky závazku budou uhrazeny na účet vedený u Komerční banky, číslo účtu: 

………………………….. nebo proti podpisu v hotovosti. 

 

 

 

 

Ve Brně dne 

________________________    __________________________ 

Věřitel          dluţník 


