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Abstrakt  

Bakalářská práce se zaměřuje na návrhy na zlepšení zajištění a vymáhání pohledávek 

u zvoleného podnikatele. Specifikuje základní teoretické poznatky z pohledu právního, 

účetního, daňového a ekonomického. V analytické části je podnikatel krátce představen 

a zhodnocen jeho současný stav pohledávek. Nedílnou součástí je také uvedení teorie do 

praxe s následnými návrhy na řešení daného problému. 

  

 

Abstract  

  

Bachelor thesis focuses on the suggestions for the improvement of security systems and 

debt collection for the selected entrepreneur. Specifies the basic theoretical information 

on legal, accounting, taxes and economics. In the analytical part is the entrepreneur 

briefly introduced and evaluated his current state of receivables.  An integral part is also 

putting theory into practice by any proposals for tackling the problem. 
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ÚVOD 

 

Nejčastější problémy v oblasti pohledávek se týkají především nesprávného zajištění 

pohledávek, které má za následek jejich složité a v některých případech dokonce 

nedosažitelné vymožení. Se stejnými problémy se potýká i podnikatel, kterému se 

věnuji v této bakalářské práci. Na základě analýzy současného stavu jeho pohledávek za 

období roku 2013 až 2016 se pokusím vytvořit návrhy na zlepšení současného stavu. 

 

Hlavním úkolem této bakalářské práce je podrobnější prozkoumání problematiky 

pohledávek. Celá tato práce je rozdělena do několika podkapitol, přičemž v základě je 

práce rozdělena na teoretickou a analytickou část. 

 

V první řadě je důležité zaměřit se na pohledávky z teoretického hlediska. Zde je 

zapotřebí vysvětlit základní pojmy, které s pohledávkami úzce souvisejí. Mezi tyto 

pojmy se řadí především druhy, vznik, způsob zajištění a způsob zániku či možnosti 

případného vymáhání pohledávek. Důležité je vysvětlit teoretické poznatky z několika 

úhlů pohledu, především z úhlu právního, účetního, daňového a ekonomického.  

 

Následuje analytická část práce, ve které na základě předložených skutečností analyzuji 

dosavadní systém fungování zajištění a vymáhání pohledávek u podnikatele ABC, jehož 

podnikatelská činnost je v oblasti tuzemské a mezinárodní autodopravy. Rovněž 

považuji za nutné navrhnout východiska a případné návrhy řešení problému. Tyto 

návrhy budou danému podnikateli poskytnuty a může je následně dle vlastního uvážení 

využít k vyhnutí se problémovým obchodním partnerům, kteří nedodržují své platební 

povinnosti. 

 

Závěr mé práce je zaměřen na sumarizaci poznatků, které jsem během psaní této 

bakalářské práce získala.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 

Pro tuto práci jsem si vybrala nejmenovaného podnikatele, pro nějž užívám označení 

ABC. Jde o fyzickou osobu podnikající dle živnostenského oprávnění nezapsanou 

v obchodním rejstříku. Dle mého osobního názoru má podnikatel velké problémy 

s pohledávkami. Proto jsem se rozhodla vypracovat tuto bakalářskou práci, jejímž 

základním cílem je poskytnout návrhy na zlepšení vymáhání pohledávek pro tohoto 

podnikatele. Jelikož úspěšnost vymáhání je ovlivněna i zajištěním pohledávek, budu se 

v práci věnovat i této oblasti. 

 

Hlavním úkolem bakalářské práce je vymezit okruh problémů týkajících se pohledávek 

u podnikatele ABC. Především je zapotřebí se seznámit se základními problémy, které 

daný podnikatel s pohledávkami má.  

 

Dílčí cíle, které byly pro tuto práci stanoveny, jsou následující: 

 

 prostřednictvím získané odborné literatury vypracuji teoretickou část, která bude 

vysvětlovat základní pojmy týkající se pohledávek,  

 v analytické části budu analyzovat současný stav zajištění a vymáhání 

pohledávek podnikatele, která nám ukáže jeho silné a slabé stránky, 

 navrhnu možná zlepšení zajištění a vymáhání pohledávek pro podnikatele, 

 celkově zhodnotím přínosy navržených řešení a předložím je podnikateli s cílem 

zjištění jejich realizovatelnosti v praxi. 

 

Celá teoretická část práce je zpracována na základě dostupné literatury (knižního 

i elektronického charakteru). Jelikož jsem se zaměřovala pouze na jednoho vybraného 

podnikatele, zvolila jsem kvalitativní metodu výzkumu, indukci a dedukci.  

 

Na začátku mé analýzy jsem oslovila účetní společnost, která zpracovává účetnictví pro 

podnikatele ABC. Tato společnost mi na základě povolení samotného podnikatele 

poskytla údaje, které sloužily jako podklad pro analýzu současného stavu pohledávek. 

Rovněž jsem navštívila internetové stránky www.justice.cz, na kterých jsem na základě 
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rozvahy zjistila, že podnikatel má velké množství pohledávek, které za rok 2013 až 

2016 přibývají.  

 

Na základě již zmíněných analýz jsem vypracovala dotazník, který byl sestaven 

z testových otázek týkajících se pohledávek, na které bylo možné odpovědět ‚ano‘ či 

‚ne‘. Tento dotazník byl předán podnikateli. Jako podklad pro analýzu současného stavu 

jsem využila informace z dotazníků, samotného rozhovoru s účetní jednotkou 

a podnikatelem. Následně jsem předložila konečné návrhy  řešení podnikateli 

a zhodnotila jejich realizovatelnost v praxi. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: 

POHLEDÁVKY Z PRÁVNÍHO, DAŇOVÉHO, 

ÚČETNÍHO A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

 

Základní teoretická východiska práce se zaměřují na pohledávky z jednotlivých úhlů 

pohledu. Tyto pohledávky jsou rozděleny do čtyř základních částí, které budou řešeny 

z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska.  

 

2.1 Charakteristika pohledávek z právního hlediska 

V této podkapitole budou rozebrány a vysvětleny pohledávky z právního pohledu 

a základní pojmy, které jsou jejich nedílnou součástí.  

 

2.1.1 Vymezení pojmu pohledávka a její vznik 

Pohledávka je smluvní vztah mezi zúčastněnými stranami, ve kterém se jedna strana 

dohodne na daném plnění a druhá strana jí toto plnění poskytne a očekává za to určitý 

obnos. Tento obnos může mít finanční i nefinanční formu. Ve většině případů se však 

jedná právě o finanční obnos (Perthen, 2015, s. 4). 

 

Při vzniku pohledávky lze ve většině případů vycházet z písemné smlouvy, ve které si 

strany samy určí a stanoví její podstatné náležitosti. Tyto náležitosti jsou zcela 

individuální a záleží pouze na jednotlivých stranách, jaké důležité předpoklady bude 

tento pakt obsahovat. Samotná smlouva vzniká především na základě dohody dvou 

smluvních stran. V této dohodě si strany určí formu „vzniku pohledávky“ – např. ve 

formě písemného vystavení faktury, objednávky nebo na základě ústního sdělení obou 

zúčastněných stran (Vaigert a kol., 2006, s. 7). 

 

Právní úprava pohledávky je vymezena v právních předpisech, a to zejména: 

 

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

 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
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 zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, 

 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekučních činností (exekuční 

řád) a o změně dalších zákonů, 

 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

 

2.1.2 Základní členění 

Pohledávky lze členit několika způsoby. Nejčastější způsob rozdělení pohledávek je na 

smluvní a ostatní. Dále pak na zajištěné a nezajištěné. 

 

Smluvní pohledávka 

Jak již bylo výše uvedeno, ve většině případů pohledávky vznikají na základě určité 

dohody „smlouvy“ mezi jednotlivými stranami. Je však důležité podotknout, že 

pohledávky můžou vzniknout buď jedné zúčastněné straně, nebo oběma zúčastněným 

stranám. To znamená, že v prvním případě je zúčastněná strana pouze věřitelem, kdežto 

v druhém případě jsou obě zúčastněné strany v pozici věřitele i dlužníka (Vaigert a kol., 

2006, s. 7). 

 

Ostatní pohledávky 

Ostatní pohledávky jsou jasně dané a podmíněné, a to příslušným zákonem. V podstatě 

by se dalo říct, že nejsou závislé na žádné smlouvě mezi zúčastněnými stranami 

(Vaigert a kol., 2006, s. 7–8). 

 

Typickým příkladem jsou místní poplatky za psa. Přesné znění místních poplatků 

upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Poplatek za psa na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou (OZV). 

Poplatek má charakter daně (zákon. č. 565/1990 Sb.). 

 

Zajištěná pohledávka 

Dalším druhem pohledávky je zajištěná pohledávka, která je chráněna prostřednictvím 

určitého zástavního práva. Zástavním právem je myšleno zajištění prostřednictvím 
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zpeněžení věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty. Tento druh zajištuje 

věřiteli, že při vymáhání soudní cestou bude pohledávka uspokojena jako první 

(Maršíková, 2014, s. 20). 

 

Nezajištěná pohledávka 

Nezajištěná pohledávka je pravým opakem zajištěné pohledávky. Dlužníkův majetek 

nebyl zatížen zadržovacím právem, zástavním právem, omezením převodu nemovitosti 

apod. V případě, že nezajištěný věřitel žádá o plnění, je uspokojen až jako druhý 

(Maršíková, 2014, s. 19). 

 

2.1.3 Splatnost pohledávky 

Právní úprava občanského zákoníku stanovuje přesnou splatnost faktur. Základní 

splatnost faktur v případě dodání zboží nebo služby je dána v zákonné lhůtě 30 dnů. Ta 

počíná běžet ode dne doručení faktury nebo ode dne obdržení zboží nebo služby, a to 

dnem, který nastane později. V případě, že ve smlouvě není stanovena doba splatnosti, 

platí zákonná lhůta 30 dnů. Mimo veřejnoprávní korporace je možné sjednat lhůtu 

splatnosti až 60 dnů. Za jistých okolností je rovněž možné sjednat dobu splatnosti delší 

než 60 dnů, ale pouze za předpokladu, že se nejedná o hrubou nespravedlivost vůči 

věřiteli (zákon č. 89/2012 Sb.).  

 

2.1.4 Správa pohledávky 

„Správou pohledávky se rozumí celý postup podnikatele při hodnocení pohledávky 

a nakládání s ní, od doby jejího vzniku, směřující k jejímu uspokojení v co největší 

míře.“ (Perthen, 2015, s. 4) 

 

Prevence proti vzniku neuhrazených pohledávek spočívá v první řadě v hodnocení 

potenciálních dlužníků. Toto kritérium je podstatné především k prověření schopnosti 

splácet. Nejlevnějším a nejefektivnějším postupem při správě pohledávek je snížit nebo 

se zcela vyhnout problémovým pohledávkám (Perthen, 2015, s. 1–2). 
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2.1.5 Způsob zajištění pohledávky 

Z důvodů případného neplnění ze strany dlužníka je zapotřebí, aby věřitel s dlužníkem 

při uzavírání smlouvy sjednal podmínky, které souvisejí se zajištěním a utvrzením 

pohledávky. Děje se tak v případě, kdy se chce věřitel pojistit proti případnému 

pozdnímu plnění ze strany dlužníka. Existuje řada způsobů, jak lze pohledávku zajistit. 

Mezi tyto způsoby patří především ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práv, 

dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů (Janků a kol., 2014, s. 148). 

 

Veškeré tyto způsoby zajištění slouží rovněž jako motivační prostředek. Je zřejmé, že 

dlužník bude prioritně plnit zajištěné pohledávky před nezajištěnými (Perthen, 2015, 

s. 17). 

 

Ručení  

Podle § 2018 občanského zákoníku tento případ (ručení) nastává, jestliže se třetí osoba 

stává ručitelem nesplněných závazků. Třetí osoba se zavazuje, že v případě, kdy dlužník 

své závazky nesplní, ručí za tyto závazky tato osoba. Jestliže však věřitel nebude 

vyžadovat ručitele, nemůže rovněž nic požadovat (Janků a kol., 2014, s. 149). 

 

Finanční záruka  

Dalším způsobem zajištění pohledávky je finanční záruka, která je vymezena od § 2029 

občanského zákoníku. Jedná se o obdobný typ jako výše zmíněné ručení. Hlavním 

rozdílem je, že výstavce v záruční listině ručí pouze do výše a pouze za podmínek 

uvedených v záruční listině (Janků a kol., 2014, s. 150). 

 

Zajišťovací převod práva  

Zajišťovací převod práva nastává tehdy, jestliže dlužník nebo třetí osoba zajišťuje svůj 

dluh dočasným převodem svých práv. Po splnění veškerých podmínek se právo 

automaticky ruší a věřitel navrátí dlužníkovi předmět převedeného práva nazpět, proti 

veškerým nákladům, které souvisely s výkonem zajišťovacího převodu práv (Hulmák 

a kol., 2014, s. 1271–1276). 



18 
 

 

Zajištění srážkou ze mzdy nebo jiných příjmů 

Tento případ zajištění se řeší jen v případě, jestliže se jedná o pohledávky z titulu 

výživného. V takovém to případě jsou pohledávky zajištěny srážkou ze mzdy nebo 

platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce, nebo z náhrady mzdy nebo platu 

dlužníka. Tato výše podle zákona nesmí přesahovat jejich polovinu (Janků a kol., 2014, 

s. 151–152). 

 

2.1.6 Utvrzení dluhu 

Samotný termín utvrzení znamená, že můžeme naše postavení věřitele posílit pomocí 

prostředků, jako je smluvní pokuta nebo uznání dluhu.  

 

Smluvní pokuta 

Je ujednána pro případ porušení povinností, které vzniknou při nedodržení podmínek, 

které byly smluvně stanoveny. V případě, že dlužník podmínky poruší, může proti němu 

věřitel uplatnit sankci. Forma ujednání tohoto způsobu utvrzení dluhu může být jak 

v písemné, tak v ústní formě. Výše a způsob smluvní pokuty je čistě na dohodě 

zúčastněných stran (Novotný a kol., 2014, s. 103–104). 

 

Uznání dluhu 

Jestliže dochází k uznání dluhu, utvrzuje se dlužník písemným prohlášením, že dluh 

v rozsahu a v době uznání trvá (Hulmák a kol., 2014, s. 1297).  

 

2.1.7 Zánik pohledávky 

Jestliže pohledávka zaniká, ukončuje se tak její existence z hlediska právního vztahu. 

Nejčastějšími způsoby zániku jsou především splnění, prodlení dlužníka nebo věřitele, 

dohoda, započtení, splynutí, prominutí dluhu, odstoupení od smlouvy v důsledku, 

následná nemožnost plnění, nebo rozhodnutí soudu. Existují také specifické způsoby 

zániku (Hulmák a kol., 2014, s. 835).  
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Splnění 

Jedná se o právní skutečnost, která způsobuje zánik pohledávky splněním závazku ze 

strany dlužníka. Je však podstatné, aby při splnění tuto pohledávku věřitel přijal. Mezi 

subjekty splnění patří věřitel a dlužník. Může však dojít k takovým případům, kdy se na 

pozici dlužníka může objevit ručitel nebo jiná třetí osoba (Janků a kol., 2014, s. 142). 

 

Prodlení dlužníka a věřitele 

V případě, že dlužník není schopen své závazky řádně a včas plnit, je v prodlení. Zde 

může nastat situace, ve které věřitel bude od dlužníka vyžadovat úroky z prodlení. 

Dlužník je povinen tyto úroky plnit, jestliže je za prodlení odpovědný. Nesjednají-li si 

strany výši úroků z prodlení, je stanovena nařízením vládou (Janků a kol., 2014, s. 145).  

 

Dohoda 

V právní terminologii je v občanském zákoníku dohoda nazývána jako dissoluce. Jedná 

se o takový způsob zrušení závazku, kdy se strany mohou vzájemně dohodnout jak na 

zřízení, tak na zrušení, a to bez jakýchkoliv náhrad (Hulmák a kol., 2014, s. 1113). 

 

Započtení 

Započtení může nastat, jestliže mají dvě strany proti sobě stejný druh plnění. Tento 

případ nastává, pokud se dvě stejné pohledávky navzájem mezi sebou odečtou. Dochází 

tak ke vzájemnému uspokojení obou věřitelů v rozsahu, v jakém se pohledávky 

vzájemně kryjí (Hulmák a kol., 2014, s. 1116). 

 

Splynutí 

Způsob zvaný splynutí vzniká, jestliže se věřitel stane rovněž dlužníkem. Splynutí 

osoby v jednu nastává různými způsoby. Mezi tyto způsoby patří například dědění 

u fyzických osob (Hulmák a kol., 2014, s. 1163). 
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Prominutí dluhu 

Prominutí dluhu je jeden z obecných způsobů zrušení pohledávky. Věřitel promine 

pohledávku k dlužníkovi. Pohledávka následně zaniká, jestliže dlužník nezavdá příčinu, 

která by měla za následek pokračování smluvního vztahu (Janků a kol., 2014, s. 147). 

 

Promlčení 

K promlčení práva dochází, jestliže uplyne doba promlčení stanovená občanským 

zákoníkem. Doba promlčení nestanovuje dobu, po kterou právo zaniká, ale pouze dobu, 

kdy je možné dovolat se svých práv u soudu. Podle § 629 je běžná promlčecí doba 

3 roky. Strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí dobu, nejméně však 

v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let (zákon č. 89/2012 Sb.). 

 

Odstoupení od smlouvy 

V případě, že si tak strany stanoví ve smlouvě, lze pohledávku zrušit prostřednictvím 

odstoupení od smlouvy. Jedná se o nejčastější způsob zrušení pohledávky. Slouží jako 

pojistka v případech, kdy může dojít k nesplnění smluveného vztahu. Tento způsob 

zrušení je využíván v poměrně složitějších a problémovějších smluvních vztazích 

(Hulmák a kol., 2014, s. 1187). 

 

2.1.8 Vymáhání pohledávky mimosoudní cestou 

Jestliže pohledávka není uhrazena ve stanoveném termínu splatnosti měl by věřitel 

v první řadě vymáhat pohledávku mimosoudním způsobem a stanovit nezbytné kroky 

vedoucí k nápravě této vzniklé situace (Vondráková, 2011, s. 143). 

 

V první řadě by měl věřitel ověřit, zda byla pohledávka skutečně zaslána dlužníkovi 

a v případě pochybností zaslat kopii faktury. Je-li faktura doručena správnému 

dlužníkovi, ale přesto nedošlo k úhradě pohledávky, následuje upomínka, a to nejdříve 

telefonická či elektronická. Pokud dlužník na základě této upomínky stále neprovede 

úhradu faktury, následuje oficiální písemná upomínka, která je zasílána poštou, 

dodejkou nebo osobně do sídla dlužníka. Tato upomínka je uvedena v příloze č. 1 této 
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práce. Obsahem této upomínky je náhradní termín provedení platby. Nesplní-li dlužník 

povinnost, která mu byla stanovena na základě oficiální písemné upomínky, provede 

věřitel zaslání druhé upomínky, ve které dává najevo že se jedná o poslední pokus 

řešení úhrady smírnou cestou (Vondráková, 2011, s. 143).  

 

Inkasní agentury 

V případě, že se věřitel namísto vymáhání pohledávek potřebuje věnovat realizaci svých 

podnikatelských aktivit využije služeb inkasní agentury (kanceláře), která se zabývá 

činnostmi spojenými se správou a vymáháním pohledávek (Vondráková, 2011, s. 151). 

 

Obrátit se na inkasní agenturu by měl věřitel s dostatečným předstihem neboť: 

„úspěšnost vymožení pohledávky se stářím pohledávky výrazně klesá, naopak provize 

požadovaná inkasní kanceláří se stářím pohledávky stoupá.“  (Vondráková, 2011, 

s. 151) 

 

Hlavním kritériem pro výběr inkasní agentury je cena za poskytované služby. V případě 

využití služeb solidní inkasní agenturou je platba provedena až po vymožení 

pohledávky. Při předání pohledávky inkasní agentuře je zapotřebí předložit maximum 

dokladů, které prokazují existenci pohledávky. Mezi tyto doklady patří mimo jiné 

objednávka, smlouva, faktura, dodací list apod. (Vondráková, 2011, s. 151–153). 

 

2.1.9 Vymáhání pohledávky soudní cestou 

V případě, že dlužníci nejsou schopni dodržet stanovenou lhůtu splatnosti pro dané 

pohledávky, jsou věřitelé nuceni tyto dlužníky urgovat. Ze začátku je dobré urgovat tyto 

dlužníky, a to buď telefonickým, nebo písemným upozorněním. V případě, že jsou tato 

upozornění zbytečná a bez reakce protistrany, nastává vymáhání pohledávky soudní 

cestou (Perthen 2015, s. 35). 

 

Celkový proces vymáhání pohledávek lze rozdělit do třech řízení:  

 

 nalézací,  
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 vykonávací, 

 insolvenční (Perthen, 2015, s. 35). 

 

Nalézací řízení dle občanského soudního řádu (OSŘ) 

Prostřednictvím nalézacího řízení soud zjišťuje předmět práva nebo právo vytváří. Toto 

řízení je zahajováno na návrh věřitele, který se domáhá svých práv k získání 

pohledávky, a to prostřednictvím podání žaloby. Žaloba je podávána věcně a místně 

příslušnému soudu (Perthen, 2015, s. 36–37). 

 

Podle § 79 OSŘ musí návrh obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, případně 

rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků, vylíčení rozhodujících skutečností 

a označení důkazů, kterých se věřitel domáhá (zákon č. 99/1963 Sb.). 

 

Z podání žaloby plyne povinnost věřitele zaplatit soudní poplatek. Podle zákona 

č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, se tento poplatek stanovuje na základě výše 

peněžitého plnění, která je uvedena v tabulce č. 1. 

 

Tab. 1: Výše poplatků za podání návrhu na zahájení občanského soudního řízení (vlastní zpracování dle 

zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, 2015) 

VÝŠE PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ VÝŠE SOUDNÍHO POPLATKU 

Do částky 20 000 Kč 1 000 Kč 

Vyšší jak 20 000 – 40 000 000 Kč 5 % z této částky 

Vyšší jak 40 000 000 Kč 2 000 000 Kč a 1 % z částky přesahující 

40 000 000 Kč 

 

 

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, rovněž stanovuje, že v některých 

případech může být žalobce od soudních poplatků osvobozen.  
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Soudní řízení je ukončeno soudním rozhodnutím, které nabývá formy rozsudku, 

usnesení, platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu aj. (Winterová a kol., 

2015, s. 257–259). 

 

Rozsudek 

Nejvýznamnější soudním rozhodnutím je rozsudek, který je vyhlašován veřejně jménem 

republiky a vyhotoven v písemné formě. Rozsudkem soud rozhoduje o celé 

projednávané věci (Jirsa, 2016, s. 440). 

 

Jestliže není podán řádný opravný prostředek ve stanovené lhůtě, stává se rozsudek 

pravomocný a po uplynutí lhůty k plnění rovněž vykonatelný (zákon č. 99/1963 Sb.). 

 

Usnesení 

Jestliže není stanovena jiná forma rozhodnutí použije se usnesení. „Usnesením se 

rozhoduje zejména o podmínkách řízení, o zastavení nebo přerušení řízení, o odmítnutí 

návrhu, o změně návrhu, o vzetí návrhu zpět, o smíru, o nákladech řízení, jakož 

i o věcech, které se týkají vedení řízení.“ (zákon č. 99/1963 Sb.) 

 

Platební rozkaz 

Platební rozkaz je vydán na základě tzv. rozkazního příkazu a řadí se mezi zkrácená 

řízení. V případě, že účastník podá proti tomuto rozhodnutí včas odpor, dochází 

k odstranění účinku rozhodnutí. Jestliže se tak nestane, má platební rozkaz účinky 

pravomocného rozsudku (Winterová a kol., 2015, s. 259). 

 

Elektronický platební rozkaz 

Elektronický platební rozkaz je vhodný uplatnit v případě, že se jedná o právo na 

zaplacení peněžité částky, a to bez žádosti žalobce a bez jakéhokoliv obeznámení 

žalovaného na elektronickém formuláři podepsaném uznávaným elektronickým 

podpisem žalobce. Využití je možné pouze u částek do 1 000 000 Kč (zákon č. 99/1963 

Sb.). 
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V případě využití tohoto soudního rozhodnutí vydá soud platební rozkaz a ukládá tak 

žalovanému povinnost zaplatit dlužnou částku do 15 dnů od doručení tohoto rozkazu. 

Žalovaný má právo podat v této lhůtě odpor. Po vypršení dané lhůty se platební rozkaz 

stává pravomocný a rovněž vykonatelný (zákon č. 99/1963 Sb.). 

 

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, i zde stanovuje povinnost podnikatele 

uhradit soudní poplatek. Jedná se však o nižší částku než u běžného podání návrhu na 

zahájení řízení. Výše poplatku je uvedena v tabulce č. 2. 

 

Tab. 2: Výše peněžitého plnění u elektronického platebního rozkazu v Kč (vlastní zpracování dle zákona 

č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, 2015) 

VÝŠE PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ VÝŠE SOUDNÍHO POPLATKU 

Do částky 10 000 Kč včetně 400 Kč 

Vyšší jak 10 000 – 20 000 Kč včetně 800 Kč 

Vyšší než 20 000 Kč 4 % z této částky 

 

 

Nalézací řízení dle rozhodčího řízení 

Nalézací řízení dle rozhodčího řízení je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb. o rozhodčím 

řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který upravuje: 

 

 „rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, 

 rozhodování sporných záležitostí náležejících do spolkové samosprávy rozhodčí 

komisí spolku podle občanského zákoníku a 

 výkon rozhodčích nálezů.“ (zákon č. 216/1994 Sb.) 

 

Rozhodčí řízení je zahájeno žalobou a konáno v místě, na kterém se strany dohodnou. 

Řízení je vždy neveřejné. Rozhodčí řízení končí právní mocí nebo doručením usnesení 

(zákon č. 216/1994 Sb.). 
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Podkladem pravomocného rozhodnutí je rozhodčí smlouva, která může mít formu 

písemné rozhodčí doložky nebo písemné smlouvy o rozhodci. Rozhodčí doložka vzniká 

při uzavírání smlouvy mezi stranami, které se dohodly, že všechny v budoucnu vzniklé 

právní spory (založené na základě této smlouvy), budou předloženy rozhodčímu orgánu. 

Vzor rozhodčí doložky je uveden v příloze č. 2 této práce (Winterová, 2015, s. 577). 

 

Povinností žalobce je zaplatit poplatek spojený při podání žaloby. Poplatková povinnost 

za rozhodčí řízení je stanovena jednotlivými rozhodci nebo rozhodčími soudy. Dle 

přílohy řádu rozhodčího soudu při hospodářské komoře ČR a agrární komoře ČR je 

obecný poplatek z hodnoty předmětu sporu do 50 000 000 Kč stanoven ve výši 4 % 

z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 10 000 Kč (www.soudy.cz, 2017). 

 

Vykonávací řízení  

Jestliže nedojde po právní moci rozhodnutí k dobrovolnému plnění, nastane fáze 

vykonávacího řízení. Zde je pak plnění vynuceno a vymoženo proti vůli dlužníka. 

Výkon rozhodnutí je proveden dle občanského soudní řádu nebo dle exekučního řádu 

(Winterová a kol., 2015, s. 15).  

 

Výkon rozhodnutí dle OSŘ 

Účastníci výkonu rozhodnutí dle OSŘ jsou oprávněný a povinný. OSŘ dále vymezuje 

výkon rozhodnutí jako oprávnění oprávněného (věřitele) podat návrh na soudní výkon 

rozhodnutí v případě, že povinný (dlužník) nesplní dobrovolně, co mu ukládá 

vykonatelné rozhodnutí (zákon č. 99/1963 Sb.). 

 

OSŘ stanovuje taxativní výčet způsobů výkonů rozhodnutí. Mezi možné způsoby 

výkonu rozhodnutí pro peněžité plnění patří zaplacení peněžité částky prostřednictvím: 

 

 „srážky ze mzdy,  

 přikázáním pohledávky, 

 správou nemovité věci, 

 prodejem movité věci, 

http://www.soudy.cz/
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 prodejem nemovité věci, 

 postižením závodu, 

 zřízení soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem.“ (Jirsa a kol., 2016, 

s. 45)  

 

Podle OSŘ má nárok na náhradu všech účelných nákladů výkonu rozhodnutí 

oprávněný. Mezi demonstrativní výčet nákladů řízení dle OSŘ patří zejména soudní 

poplatky, hotové výdaje a ušlé výdělky účastníků a jejich zástupců, náklady důkazů, 

tlumočné, náhrada za daň z přidané hodnoty, odměna za zastupování apod. (zákon č. 

99/1963 Sb.). 

 

Výkon rozhodnutí dle exekučního řádu (EŘ) 

Účastníci výkonu rozhodnutí dle EŘ jsou rovněž oprávněný a povinný. Exekuční řízení 

je zahájeno na návrh oprávněného. Výkon rozhodnutí dle exekučního řádu provádí 

exekutor nezávisle a za úplatu. Způsob provedení exekuce určí sám exekutor a exekuce 

může být provedena více nebo všemi způsoby, které zákon stanovuje (zákon č. 

120/2001 Sb.). 

 

Vykonatelné rozhodnutí je provedeno prostřednictvím exekučního titulu, který má 

podobu ve formě: 

 

 vykonatelného rozhodnutí soudu nebo exekutora, 

 vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, 

 vykonatelný rozhodčí nález, 

 notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný dle zvláštního předpisu, 

 vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul, 

 jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny (zákon č. 120/2001 Sb.). 
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Odměna za výkon exekuční činnosti je stanovena v následující tabulce (č. 3) a činí 

nejméně 3 000 Kč (vyhláška č. 330/2001 Sb.). Náklady exekutora a náklady 

oprávněného hradí povinný (zákon č. 120/2001 Sb.). 

 

Tab. 3: Výše odměny za exekuci v procentech (vlastní zpracování dle vyhlášky č. 330/2001 Sb., 

o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku 

a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, 2015) 

VÝŠE ZÁKLADU (v milionech) VÝŠE ODMĚNY ZA EXEKUCI 

Do 3 mil. Kč základu 15 % 

Z přebývající částky až do 40 mil. Kč základu 10 % 

Z přebývající částky až do 50 mil. Kč základu 5 % 

Z přebývající částky až do 250 mil. Kč základu 1 % 

 

 

Insolvenční řízení 

Insolvenčním řízením se řeší úpadek a hrozící úpadek dlužníka tak, aby došlo 

k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkových úpadkem nebo 

hrozícím úpadkem a k co největšímu poměrnému uspokojení věřitelů dlužníka. Úpadek 

je řešen konkursem, reorganizací, oddlužením nebo zvláštním způsobem, který stanoví 

zákon (zákon č. 182/2006 Sb.). 

 

Insolvenční rejstřík byl v ČR zaveden dne 1. ledna 2008. Tento veřejně přístupný 

informační systém poskytuje detailní informace o dlužnících, na které bylo podáno 

insolvenční řízení (Mrázková a Zvirinský, 2015, s. 1). 

 

V případě, že se dlužník nachází v úpadku a není tak schopen včas plnit své závazky, je 

věřitel nucen domáhat se svých práv prostřednictvím insolvenčního řízení. Jak již bylo 

řečeno, v případě, že má věřitel svou pohledávku zajištěnou, je uspokojován 

v insolvenčním řízení přednostně. Pokud tomu tak není, musí počítat pouze s poměrným 

uspokojením nebo žádným. Pro uplatnění pohledávky musí věřitel podat přihlášku 

u insolvenčního soudu (Perthen, 2015, s. 43–44). 
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Pro podání insolvenčního návrhu je povinností věřitele, doložit splatnou pohledávku 

které se domáhá. Součástí je rovněž písemná forma přihlášky na předepsaném formuláři 

(Maršíková, 2014, s. 73–74). 

 

2.2 Charakteristika pohledávek z účetního hlediska 

V první podkapitole byly pohledávky řešeny z právního pohledu. Existuje řada 

pohledávek, které se mohou týkat jak podnikatelských subjektů, tak běžných občanů. 

Nyní se zaměřím na účetní hledisko. Zde budou řešeny již pouze pohledávky 

u podnikatelských subjektů, kteří vedou účetnictví.  

 

Pohledávky z účetního hlediska upravují především předpisy:  

 

 zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, 

 vyhláška číslo 500/2002 Sb., kterou se provádějí některé změny zákona 

o účetnictví, 

 české účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 

500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Nejdůležitější pravidlo, kterým je potřeba se v účetnictví řídit, je věrné, poctivé 

a pravdivé zobrazení skutečností (zákon č. 563/1991 Sb.). 

 

Z účetního hlediska jsou nejčastějším řešeným případem pohledávky nezaplacených 

faktur za poskytnuté výrobky, zboží a služby. Evidují se v knize vydaných faktur. 

Splatnost pohledávky závisí čistě na dohodě obou zúčastněných stran. Mezi další 

případy řešených pohledávek patří pohledávky za zaměstnanci např. z titulu vyúčtování 

zálohy na služební cestu (Mrkosová, 2016, s. 23). 

 

Ve směrné účtové osnově je pro pohledávky, a to bez ohledu na to, zda jsou krátkodobé 

nebo dlouhodobé, vymezena účtová třída 3. Následně je lze třídit dále dle analytických 

účtů podle toho, jak si určí samotná účetní jednotka ve své vnitropodnikové směrnici 

(Mrkosová, 2016, s. 174). 
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2.2.1 Pohledávky dle zákona o účetnictví 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, mimo jiné upravuje způsob a rozsah vedení 

účetnictví, účetní závěrku nebo inventarizaci majetku, a tedy i pohledávek. Rovněž řeší 

i ocenění pohledávek.  

 

Ocenění pohledávek 

Při oceňování pohledávek v účetnictví je důležité určit, jakým způsobem byly nabyty. 

Pohledávku lze nabýt vznikem nebo bezúplatným nabytím. Při vzniku je možné jejich 

ocenění určit jmenovitou hodnotou. Jestliže však byly pohledávky získány bezúplatným 

způsobem, jejich ocenění se stanovuje na základě pořizovací ceny (vyhláška 

č. 500/2002 Sb.).  

 

Inventarizace pohledávek 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dále vymezuje inventarizaci majetku a závazků. 

Prostřednictvím inventarizace pohledávek se zjišťuje skutečný stav a následně se tento 

zjištěný stav porovnává se stavem v účetnictví. Podle § 29 je inventarizace prováděna 

k okamžiku, kdy je sestavována účetní závěrka, a to jak řádná, tak mimořádná (zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví).  

 

Následně může nastat jedna z těchto 3 variant: 

 

 „skutečný stav je roven stavu v účetnictví,  

 skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko, 

 skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek.“ 

(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) 

 

Inventarizace pohledávek je prováděna na základě dokladové inventury, a to 

k okamžiku sestavení účetní závěrky. Prokázat provedení inventarizace je účetní 

jednotka povinna po dobu 5 let od jejího provedení (zákon č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví). 
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2.2.2 Úprava pohledávek dle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.  

Vyhláška číslo 500/2002 Sb. stanovuje členění pohledávek na dlouhodobé 

a krátkodobé. Dále tato vyhláška upravuje, co je součástí pořizovací ceny pohledávky. 

V případě, že se jedná o bezúplatný způsob nabytí, je pořizovací cena stanovena na 

základě znaleckého posudku, který oceňuje hodnotu pohledávky. Tato vyhláška rovněž 

uvádí, co jsou vedlejší náklady na pořízení pohledávky, například provize nebo 

odměny. 

 

Vyhláška číslo 500/2002 Sb. dále vymezuje i členění pohledávek z časového hlediska 

na dlouhodobé a krátkodobé. 

 

Dlouhodobé pohledávky  

Podle § 10 vyhlášky číslo 500/2002 Sb. se do dlouhodobých pohledávek zařazují 

takové, jejichž doba splatnosti je delší než jeden rok.  

 

V účetnictví se tyto pohledávky v účtové osnově člení na pohledávky z obchodních 

vztahů, ovládání nebo ovládajících osob, za podstatný vliv, za společníky, za poskytnuté 

zálohy, jiné pohledávky nebo dohadné účty aktivní. Ty lze použít v případě, kdy nejsou 

doloženy potřebné doklady k zaúčtování (vyhláška č. 500/2002 Sb.). 

 

Krátkodobé pohledávky  

Opakem dlouhodobých pohledávek jsou pohledávky krátkodobé. Ty jsou vymezeny 

v § 11 vyhlášky číslo 500/2002 Sb. Jejich charakteristickou vlastností je doba splatnosti 

kratší než jeden rok. Členění je stejné jako u dlouhodobých pohledávek (vyhláška 

č. 500/2002 Sb.). 

 

Další možné členění pohledávek 

Zúčtovací vztahy pohledávek a závazků lze v účtové třídě 3 členit následovně: 
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 „pohledávky a závazky z obchodního styku, 

 zúčtovací vztahy k zaměstnancům, 

 zúčtovací vztahy k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, 

 pohledávky a závazky z titulu daňových a k jiným orgánům státní správy, 

 pohledávky a závazky vůči společníkům, 

 jiné pohledávky a závazky, 

 přechodné účty aktiv a pasiv, 

 opravné položky k zúčtovacím vztahům.“ (Mrkosová, 2016, s. 174) 

 

2.2.3 Účtování o pohledávkách 

Jak již bylo řečeno, pro pohledávky je stanovena účtová třída 3, která je následně dělena 

na jednotlivé syntetické účty. Aby se mohlo o pohledávkách účtovat, musí nejprve 

nějaké vzniknout (Mrkosová, 2016, s. 174).  

 

Vznik pohledávky 

Vznik pohledávky je možný z několika titulů. V následující tabulce (č. 4) jsou účetní 

případy, ke kterým může v praxi nejčastěji dojít. 

 

Jako první příklad je uvedena pohledávka z obchodních styků (účet 311). Vzniká na 

základě faktury vystavené nejčastěji za vlastní výrobky, služby nebo zboží, které mají 

svůj výnosový účet 6xx (Mrkosová, 2016, s. 174–192). 

 

Vznik pohledávky může být dále z titulu zúčtovacích vztahů mezi zaměstnanci (účet 

335). Viz bod číslo 2, ve kterém je jako příklad uvedena poskytnutá záloha zaměstnanci 

na služební cestu (Mrkosová, 2016, s. 174–192). 

 

Dalším typem vzniku pohledávky je pohledávka za společníky (účet 355). Příkladem 

může být poskytnutá půjčka společníkovi, která je znázorněna v bodě 3 (Mrkosová, 

2016, s. 174–192). 
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Tab. 4: Účtování o vzniku pohledávky (vlastní zpracování dle Mrkosová, 2016, s. 175) 

BOD NÁZEV ČÁSTKA MÁ DÁTI DAL 

1. 
FAV za vlastní výrobky, služby, zboží 

DPH 21 % 

10 000 Kč 

2 100 Kč 

311 

311 

6xx 

343 

2. 
VPD záloha na pracovní cestu 

zaměstnanci 
10 000 Kč 335 211 

3. VPD poskytnutá půjčka společníkovi 50 000 Kč 355 211 

 

 

Zánik pohledávky 

Úhrada pohledávky se uskutečňuje prostřednictvím běžného účtu v bance nebo 

u pokladny. U většiny podniků se však úhrada provádí bankovních převodem 

(Mrkosová, 2016, s. 174–175). 

 

Při vzniku i při zániku pohledávky vycházíme z jednotlivých účtů. Úhrada jednotlivých 

příkladů se provádí bankovním převodem (účet 221) nebo hotovostně (účet 211). Bod 

č. 2 znázorňuje zrušení pohledávky z titulu zaměstnanci, proti závazkovému účtu 333, 

tj. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Mrkosová, 2016, s. 174–192). 

 

Tab. 5: Účtování o zániku pohledávky (vlastní zpracování dle Mrkosová, 2016, s. 174–175) 

BOD NÁZEV ČÁSTKA MÁ DÁTI DAL 

1. 
Úhrady FAV za vl. výrobky, zboží a 

služby z BÚ nebo PPD 
12 100 Kč 221/211 311 

2. 
Zúčtování zálohy na pracovní cestu 

zaměstnancem 
10 000 Kč 333 335 

3. 
PPD/VBÚ navrácení půjčky od 

společníka 
50 000 Kč 221/211 355 
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Odpis pohledávek 

Odpis pohledávek je jeden z nástrojů, pomocí kterého lze řešit situaci, kdy jsou 

pohledávky po lhůtě splatnosti a jsou nedobytné nebo promlčené (Lukášková, 2014, 

s. 166). 

 

Samotný odpis trvale snižuje hodnotu pohledávky. Její zaúčtování v účetnictví se 

provede na nákladovém účtu 54, tj. Jiné provozní náklady, proti účtu 311, tj. Odběratelé 

(Lukášková, 2014, s. 166). 

 

Podle § 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, existují rovněž podrozvahové účty 

uvádějící účetní zápisy, které se nevyskytují v deníku ani v hlavní knize. Podrozvahové 

účty jsou vysvětleny v ČÚS č. 001 v bodě 2.3.2. Konkrétní podrozvahový účet si účetní 

jednotka stanovuje sama.  

 

Tab. 6: Schéma odpisu pohledávky (vlastní zpracování dle Lukášková, 2014, s. 166) 

NÁZEV MÁ DÁTI DAL 

Odpis 546 311 

Zobrazení v podrozvahovém účtu 75x  

 

 

Opravné účetní položky k pohledávkám 

Opravné účetní položky si jednotka určuje sama dle svých pravidel stanovených ve 

vnitropodnikových směrnicích. Tyto směrnice může upravit dle zákona č. 593/1992 Sb., 

o rezervách (dále jen zákonné), nebo si určit svoje vlastní pravidla pro opravné 

pohledávky, a to vždy s ohledem na věrné a poctivé zobrazení účetnictví podle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 

Podrobnější charakteristika bude následně vysvětlena u daňového hlediska pohledávky. 

V tomto případě bude pouze zobrazeno schéma zaúčtování.  



34 
 

 

Tvorba opravné položky k pohledávkám se projevuje v nákladové skupině 55. 

Konkrétně lze opravnou položku zaúčtovat na účtu 558, tj. Tvorba a zúčtování 

zákonných opravných položek v provozní činnosti, a na účtu 559, tj. Tvorba a zúčtování 

opravných položek v provozní činnosti, kde se účtují ostatní opravné položky stanovené 

podnikatelem. Protiúčtem je účet 391, tj. Opravné položky k pohledávkám, který se 

nachází v účtové skupině 39. Zrušení opravné položky se pak následně provádí 

opačným zaúčtováním v okamžiku, kdy pominou důvody pro účtování opravných 

položek např. úhrada pohledávky (Lukášková, 2014, s. 167–168). 

 

Tab. 7: Schéma tvorby a zrušení opravné položky k pohledávkám (Zdroj Lukášková, 2014, s. 167–168) 

NÁZEV MÁ DÁTI DAL 

Tvorba opravné položky k pohledávkám 558/559 391 

Zrušení opravné položky k pohledávkám 391 558/559 

 

 

2.3 Charakteristika pohledávek z daňového hlediska 

Dle daňového charakteru pohledávek se mezi základní literární prameny řadí: 

 

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

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

 

Pohledávky vedené v podvojném účetnictví řeší zákon 593/92 Sb., o rezervách pro 

zjištění základu daně z příjmů, a to v § 8a a 8c. 

 

2.3.1 Pohledávky a zákon o rezervách 

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách upravuje „způsob tvorby a výši rezerv a opravných 

položek, které jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů u poplatníků daní z příjmů.“ 
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Opravná položka k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení 

Poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, mohou vytvořit opravnou položku 

k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení. V takovém případě je možné si 

uplatnit položku až do výše rozvahové hodnoty nepromlčené pohledávky. Do 

nepromlčených pohledávek lze v tomto případě zařadit pohledávky, které byly 

přihlášeny u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce stanovené lhůty. 

Stanovenou lhůtou se rozumí lhůta stanovená rozhodnutím soudu nebo insolvenčním 

zákonem (zákon č.  593/1992 Sb.). 

 

Rozvahová hodnota pohledávky je chápána jako jmenovitá hodnota nebo pořizovací 

cena, která je u poplatníka zaúčtovaná na rozvahových účtech (zákon č. 593/1992 Sb.). 

 

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 

Opravnou položku k nepromlčeným pohledávkám lze uplatnit, pokud od konce doby 

splatnosti pohledávky uplynulo více jak: 

 

a. „18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

b. 30 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.“ 

(zákon č. 593/1992 Sb.)  

 

Opravnou položku k pohledávkám lze rovněž využít, jestliže se jedná o pohledávku, 

která byla nabyta postoupením a která měla rozvahovou hodnotu bez příslušenství 

v době vzniku vyšší než 200 000 Kč a na niž bylo zahájeno řízení typu: 

 

 rozhodčí řízení, 

 soudní řízení, 

 správní řízení (zákon č. 593/1992 Sb.). 
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Opravné položky k pohledávkám dle § 8c 

Podnikatel může v období, za které je podáváno daňové přiznání, vytvořit opravnou 

položku až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství za 

předpokladu že: 

 

 „rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství nepřesáhne částku 30 000 Kč, 

 od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců, 

 celková hodnota pohledávky bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u 

nichž uplatňuje postup podle tohoto ustanovení, nepřesáhne za období, za které 

se podává daňové přiznání částku 30 000 Kč.“ (zákon č. 593/1992 Sb.) 

 

2.4 Charakteristika pohledávek z ekonomického hlediska 

Prostřednictvím informací z finanční analýzy bude v poslední podkapitole zhodnocena 

pohledávka z ekonomického hlediska. Pro správné rozhodování a fungování podniku je 

vhodné sestavovat finanční analýzu na základě připravených podkladů (Růžková, 2015, 

s. 9). 

 

2.4.1 Vertikální analýza 

Obecně se jedná o procentní stanovení struktury zvolených ukazatelů. Je potřeba si 

stanovit základ, za který lze brát celkovou sumu analyzovaného ukazatele. V případě 

vertikální analýzy pohledávek je za základ zvolena celková suma aktiv (Kalouda, 2016, 

s. 62). 

 

Obecný vzorec pro vertikální analýzu: 

𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘á𝑛í 𝑎𝑛𝑎𝑙ý𝑧𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑣𝑦𝑏𝑟𝑎𝑛á 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 

 

2.4.2 Doba obratu pohledávek 

Na základě tohoto ukazatele lze stanovit, za jak dlouho je možné pohledávku splatit 

vzhledem k dosaženým tržbám. Doporučovanou hodnotou je maximálně doba splatnosti 
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pohledávky. Jestliže je doba obratu pohledávky delší než předem stanovená splatnost, 

dochází k nedodržení obchodních podmínek mezi smluvenými stranami (Růčková, 

2015, s. 67). 

 

Obecný vzorec pro dobu obratu pohledávek: 

 

𝐷𝑂 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
=

𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

2.4.3 Doba obratu závazků  

Doba obratu závazků určuje dobu, za jakou podnik plní své závazky. Všeobecně platí, 

že doba obratu závazků by měla být vyšší nebo rovna době obratu pohledávek.  

Podstatou výpočtu tohoto ukazatele v mé práci, která se zaměřuje na pohledávky je 

zjištění, zda podnikatel získává dřív peněžní prostředky od svých odběratelů. Pokud je 

tomu naopak, dostává se v důsledku dřívějšího placení svých závazků do možné 

platební neschopnosti a dochází k situaci, kdy je podnikatelský subjekt nucen 

vyhledávat peněžní zdroje jinde (Šafařík a kol., 2015, s. 69). 

 

Obecný vzorec pro dobu obratu závazků: 

 

𝐷𝑂 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
=  

𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

2.4.4 Ukazatel likvidity 

Ukazatel likvidity nám vyjadřuje schopnost podnikatele hradit své závazky. Jedná se 

o poměr toho, co má podnikatel platit, s tím, čím může zaplatit. Existují tři typy likvidit:  

 

 běžná,  

 pohotová,  

 okamžitá (Kalouda, 2016, s. 60). 
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Běžná likvidita 

Tento ukazatel udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje. Oběžná 

aktiva jsou zde tvořena zásobami, krátkodobým finančním majetkem a krátkodobými 

pohledávkami. Do krátkodobých cizích zdrojů jsou zahrnuty veškeré krátkodobé 

závazky, krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci.  Doporučená 

hodnota běžné likvidity se pohybuje kolem 2–3 jednotek (Kalouda, 2016, s. 60). 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita umožňuje hradit závazky bez použití zásob, které jsou z oběžných 

aktiv nejméně likvidní. Jedná se tedy o podíl oběžných aktiv ponížených o zásoby proti 

krátkodobým cizím zdrojům. U této likvidity se doporučovaná hodnota pohybuje 

v rozmezí 1–1,5 jednotek (Kalouda, 2016, s. 60). 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

 

Okamžitá likvidita 

Tato likvidita je oproti předchozí opět ponížena, a to o krátkodobé pohledávky. Zůstává 

tedy podíl krátkodobého finančního majetku proti krátkodobým cizím zdrojům. 

Doporučenou hodnotou je 0,2–0,5 jednotek (Kalouda, 2016, s. 60). 

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

 

2.5 Shrnutí teoretických východisek 

První kapitola teoretické části byla věnována právním aspektům pohledávek. Byly zde 

charakterizovány základní druhy pohledávek, splatnost, správa, zajištění a způsob 



39 
 

vymáhání pohledávek. Následně byly pohledávky vysvětleny z účetního, daňového 

a ekonomického hlediska. Teoretické poznatky budou následně sloužit jako podklad pro 

tvorbu analytické části, která se bude skládat z analýzy současného stavu a návrhu 

řešení problémů v oblasti pohledávek.   
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU (PROBLÉMU) 

Z PRÁVNÍHO, DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO 

HLEDISKA 

 

Následující kapitola popisuje stěžejní část bakalářské práce. Zaměřím se v ní na 

vybraný podnikatelský subjekt a prakticky zanalyzuji situaci pohledávek za rok 2013 až 

2016, za pomocí teoretických poznatků uvedených v druhé kapitole. Následně celkovou 

situaci subjektu vyhodnotím pro stanovení případných návrhů řešení problému, který 

tento podnikatelský subjekt má. 

 

3.1 Základní údaje o podnikatelském subjektu ABC a o jeho činnosti 

Pro analytickou část své bakalářské práce jsem si zvolila fyzickou osobu podnikatele. 

Na jeho žádost nebude uváděn skutečný název subjektu ani jeho IČO. 

 

Statistická právní forma:  FO podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR 

Sídlo: Brno 

Rok vzniku: 2004  

Velikost dle počtu zam.: 1 až 4 zaměstnanci (interní doklady podnikatele, 2016). 

 

Předmětem podnikání zvoleného podnikatele ABC je výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obor činnosti je skladování, 

balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě. Hlavním 

předmětem podnikání je silniční motorová doprava (interní doklady podnikatele, 2016). 

 

Podnikatel ABC služby poskytuje především v České republice, druhotně pak na 

Slovensku (rozhovor s podnikatelem, 2016). 

 

Podnikatel ABC nevypracovává účetnictví sám, ale prostřednictvím externí účetní 

jednotky (rozhovor s podnikatelem, 2016). 
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3.1.1 Organizační struktura 

Organizační struktura podnikatele ABC se skládá z podnikatele, spolupracující osoby 

a zaměstnanců. V současné době ve společnosti pracují 4 zaměstnanci. Spolupracující 

osoba řeší především administrativu (rozhovor s účetní jednotkou, 2016). 

 

 

Obr. 1: Organizační struktura podnikatelského subjektu ABC (vlastní zpracování dle rozhovoru s účetní 

jednotkou, 2016) 

 

3.2 Současný stav 

Účetní jednotka obstarává každý měsíc výčet nezaplacených pohledávek podnikatele 

ABC. Tento výčet získává na základě účetního programu IES 2016. Následně je 

předáván podnikateli, který tyto pohledávky na základě svého vlastního rozhodnutí dál 

urguje či ne. O samotnou urgenci, vymáhání apod. se účetní jednotka nestará. Na 

základě rozhovoru se samotným podnikatelem však bylo zjištěno, že on a spolupracující 

osoba, zcela přehlížejí správu pohledávek a splatnost neuhrazených pohledávek 

(rozhovor s účetní jednotkou, 2017). 

 

3.2.1 Inventarizace pohledávek 

Začátkem roku 2017 provedla účetní jednotka podnikatele inventarizaci pohledávek 

k 31. 12. 2016, která spočívala ve vytvoření inventurního soupisu dle jednotlivých 

dlužníků. Než došlo k samotnému sestavení inventurního soupisu, byla ověřována 

správná adresa jednotlivých dlužníků, a to na základě obchodního nebo živnostenského 

rejstříku. Předchází se tak nedoručitelnosti inventurního soupisu kvůli nesprávné adrese 

(rozhovor s účetní jednotkou, 2017). 
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Při této kontrole údajů jednotlivých dlužníků bylo zjištěno, že společnosti: 

 

 HZ MORAVIA s.r.o. byla v likvidaci a k 10.  1. 2017 zanikla, 

 MUBATA Group s.r.o. je v likvidaci, 

 AUTODOPRAVA HANZALÍK s.r.o. je v insolvenčním řízení (konkursu), 

 SÝKORA – Transport s.r.o. je v insolvenčním řízení (interní doklady 

podnikatele, 2016). 

 

I přes tato zjištění byly inventurní soupisy všem dlužníkům odeslány. Před odesláním 

bylo kontrolováno, zda inventurní soupisy obsahují veškeré náležitosti, a to podle 

zákona o účetnictví (rozhovor s účetní jednotkou, 2017). 

 

3.2.2 Odpis nedobytných pohledávek podnikatele 

Podnikatel byl na základě zjištěného stavu inventarizace informován o odpisu. Zadal 

tedy písemný pokyn účetní jednotce, aby provedla odpis nedobytných pohledávek na 

účet 546 proti účtu 311. Při odpisu těchto pohledávek bylo účtování provedeno rovněž 

na podrozvahový účet 75x, a to z důvodů evidence v případě budoucí úhrady těchto 

pohledávek. Podnikatel rozhodl, že odepsané pohledávky budou z podrozvahové 

evidence vypuštěny po 10 letech (rozhovor s účetní jednotkou, 2017). 

 

3.2.3 Opravné položky k pohledávkám 

Dále byl podnikatel informován o vytvoření opravných položek k pohledávkám. 

V první řadě jsem se zaměřila na společnost v insolvenčním řízení.  

 

Opravné položky v insolvenčním řízení 

Na základě veřejně přístupného rejstříku na www.justice.cz bylo zjištěno, že na 

společnost s ručením omezeným GST logistik bylo dne 10. 12. 2012 zahájeno 

insolvenční řízení. Podnikatel tedy na základě tohoto zjištění podal dne 10. 1. 2013 

přihlášku svých neuhrazených pohledávek vůči této korporaci, a to v celkové výši 
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13 252 Kč.  Tato částka je složena ze dvou pohledávek, v celkové výši 13 200 Kč (viz 

tabulka č. 8) a rovněž z úroku z prodlení pohledávky ze dne 5. 9. 2012 v celkové výši 

52 Kč. Podnikatel podal spolu s přihláškou také přílohu, která obsahovala faktury 

včetně objednávek a dodacích listů (www.justice.cz, 2016). 

 

Tab. 8: Neuhrazené pohledávky vůči společnosti GST logistik (vlastní zpracování dle interního dokladu 

podnikatele, 2016)  

ZE DNE 
NÁZEV 

ODBĚRATELE 

NEZAPLACENO 

(v Kč) 

Z ČÁSTKY 

(v Kč) 

SPLATNO 

DNE 

5. 9. 2012 GST logistik s.r.o. 6 600 6 600,- 4. 11. 2012 

9. 11. 2012 GST logistik s.r.o. 6 600,- 6 600,- 8. 1. 2013 

 

 

Na základě výsledného rozvrhového usnesení ze dne 19. 4. 2016 byla mezi nezajištěné 

přihlášené věřitele rozvrhnuta z výtěžku zpeněžení částka 214 910,68 Kč. Podnikateli 

tedy byla na základě tohoto usnesení přiznána celková částka ve výši 2 377,40 Kč 

z hodnoty přihlášených pohledávek (www.justice.cz, 2016). 

 

Tvorba a zrušení opravné položky k pohledávce v IŘ 

Účetní jednotka provedla k pohledávce z IŘ za GST logistik zákonnou opravnou 

položku na účet 558 proti účtu 391 (rozhovor s účetní jednotkou, 2016). 

 

Následně podnikatel předložil usnesení z IŘ své účetní jednotce, která provedla úhradu 

části faktury na účet 221 proti účtu 311 a zůstatek neuhrazené části pohledávky 

odepsala na účet 546 proti účtu 311. Zároveň se v návaznosti na výsledek IŘ zrušila 

opravná položka na účet 391 proti účtu 558 (rozhovor s účetní jednotkou, 2016). 

 

Opravné položky ostatní 

Z přehledu pohledávek vyplynulo, že existují dvě pohledávky, které jsou po splatnosti 

více jak 90 dnů. První pohledávka od RED2 s. r. o. byla splatná k 8. 5. 2016 a druhá od 

Logistic s. r. o. k 11. 6. 2016 s rozvahovou hodnotou do 30 000 Kč. Podnikatel se 

rozhodl, že účetní opravnou položku k těmto pohledávkám vytvářet nebude. Dle zákona 

http://www.justice.cz/
http://www.justice.cz/
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o rezervách pro zjištění základu daně tyto pohledávky zatím nesplňují podmínky pro 

vytvoření opravné položky dle tohoto zákona (zákon č. 593/1992 Sb.). 

 

3.2.4 Zajištění pohledávek při uzavírání smluv 

Veškeré pohledávky, které podnikatel vystavuje a uzavírá s objednateli, vznikají na 

základě písemné smlouvy a jsou účtovány na výnosovém účtu 602. Tyto smlouvy však 

neobsahují žádné zajišťovací prostředky jako jsou zálohy, rozhodčí doložky nebo 

smluvní pokuty. V případě, že nedojde k úhradě pohledávek ve splatném termínu, 

podnikatel neprovádí kroky k jejich okamžité úhradě ani prostřednictvím své 

spolupracující osoby. Úhrada pohledávek je prováděn prostřednictvím běžného účtu a je 

účtovaná na účtu 221 (rozhovor s účetní jednotkou, 2017). 

 

3.3 Analýza pohledávek a závazků 

Podnikatel ABC nerozlišuje pohledávky ani závazky z hlediska časového rozlišení na 

krátkodobé a dlouhodobé. Pro subjekt je podstatná zejména doba splatnosti pohledávek. 

Veškeré částky a výpočty v této analytické části byly zaokrouhleny matematicky na celé 

koruny (rozhovor s podnikatelem, 2017). 

 

3.3.1 Vertikální analýza pohledávek a závazků podnikatele ABC 

V následující tabulce jsou vypsány pohledávky a závazky z rozvahy za sledované roky 

2013 až 2016. Tyto roky jsem si zvolila z důvodu zachycení nynějšího trendu a také 

z důvodu navýšeného objemu pohledávek oproti předchozím letům. Jelikož není 

podnikatel zapsán v OR, byly tyto informace převzaty ze sestavy již 

zmiňovaného účetního systému IES 2016 (interní doklady podnikatele, 2016). 
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Tab. 9: Pohledávky a závazky jednotlivých let v Kč (vlastní zpracování dle interního dokladu 

podnikatele, 2016) 

POLOŽKA ROZVAHY 
ROK (v Kč) 

2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 3 806 232 2 555 588 2 873 125 3 491 538 

Pohledávky – odběratelé 1 799 202 1 771 241 2 197 636 1 679 359 

Pasiva celkem 3 806 232 2 555 588 2 873 125 3 491 538 

Závazky – dodavatelé 1 040 089 634 864 1 142 668 1 436 424 

 

 

Následně byla na základě teoretických znalostí vypracována vertikální analýza aktiv 

a pasiv, která je uvedena v následující tabulce. Jako základní položky byly zvoleny 

pohledávky a závazky. Tabulka s analýzou tedy udává, jakou část z celkových aktiv 

tvoří pohledávky a jakou část z celkových pasiv tvoří závazky. Vyjádření je uvedeno 

v procentech. 

 

Tab. 10: Vertikální analýza pohledávek a závazků jednotlivých let (vlastní zpracování dle interního 

dokladu podnikatele, 2016) 

POLOŽKA ROZVAHY 
ROK  

2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 

Pohledávky 47,27 % 69,31 % 76,49 % 48,10 % 

Pasiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 

Závazky 27,33 % 24,84 % 39,77 % 41,14 % 

 

 

Došlo ke zjištění, že ve většině let pohledávky tvoří podstatnou část aktivní položky 

rozvahy.  Za sledované období tvořily pohledávky nejvyšší podíl v roce 2015, a to 

téměř 77 % z celkových aktiv. Pohledávky za rok 2013 až 2015 převyšují závazky 

téměř dvojnásobně. Z těchto zjištění je možné usoudit, že doba obratu pohledávek je 

větší než doba obratu závazků a podnikatel se tak může dostat do druhotné platební 

neschopnosti. 
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Graf 1: Přehled poměru pohledávek proti celkovým aktivům a závazků proti celkovým pasivům 

v procentech (vlastní zpracování dle interního dokladu podnikatele, 2016) 

 

3.3.2 Přehled doby splatnosti pohledávek podnikatelského subjektu ABC 

Prostřednictvím vytvořeného dotazníku bylo zjištěno, že podnikatel stanovuje lhůtu 

splatnosti v rozmezí 14–90 dnů. Podle nepsaného pravidla mezi dopravci má subjekt 

standardní dobu splatnosti při zajištění přepravy stanovenou na 90 dnů, v případě bez 

zajištění se běžně jedná o 14 dnů. Rovněž lze dobu stanovit na základě domluvy 

(písemný dotazník, 2016). 

 

V roce 2013 byly zaznamenány pohledávky v celkové výši 1 799 211 Kč, z nichž 23 % 

nebylo zaplaceno ve stanoveném termínu splatnosti. Nejvyšší položku nezaplacených 

faktur tvoří pohledávky po splatnosti 60 dnů a více. Pohledávky po splatnosti 45 a více 

dnů jsou v tomto roce nejnižší. 
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Tab. 11: Přehled nezaplacených pohledávek z celkové výše za rok 2013 v Kč (vlastní zpracování dle 

interního dokladu, 2016) 

POLOŽKA ČÁSTKA (v Kč) 

Celkový objem nezaplacených pohledávek 1 799 150 

POHLEDÁVKY PO SPLATNOSTI 416 156 

60 a více dnů  204 078 

45 a více dnů 13 794 

30 a více dnů  28 435 

14 a více dnů  27 467 

méně než 14 dnů 142 382 

POHLEDÁVKY SPLATNÉ 59 532 

POHLEDÁVKY PŘED SPLATNOSTÍ 1 323 462 

 

 

Rok 2014 vykazoval celkovou výši pohledávek 1 783 154 Kč, což znamená, že se 

oproti předchozímu roku suma příliš nezměnila. Pohledávky po splatnosti vzrostly 

o 47,24 %. Oproti předchozímu roku tvoří nejvyšší položku nezaplacených pohledávek 

ty, jejichž doba po splatnosti je kratší než 14 dnů. Rovněž nesmí být opomenuty 

nezaplacené pohledávky s dobou po splatnosti 60 a více dnů. Ty v porovnání s rokem 

předchozím meziročně narostly o 18 %.  
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Tab. 12: Přehled nezaplacených pohledávek za rok 2014 v Kč (vlastní zpracování dle interního dokladu 

podnikatele, 2016) 

POLOŽKA ČÁSTKA (v Kč) 

Celkový objem nezaplacených pohledávek 1 771 150 

POHLEDÁVKY PO SPLATNOSTI 612 734 

60 a více dnů  241 019 

45 a více dnů 29 040 

30 a více dnů  9 075 

14 a více dnů  89 903 

méně než 14 dnů 243 697 

POHLEDÁVKY SPLATNÉ 22 264 

POHLEDÁVKY PŘED SPLATNOSTÍ 1 136 152 

 

 

V následujícím roce 2015 vzrostl celkový objem pohledávek na 2 209 638 Kč. Celková 

výše pohledávek po splatnosti vykázala lehký meziroční pokles o 6,4 %. Stále však 

přibývá množství nezaplacených pohledávek s dobou splatnosti 60 a více dnů. Tato 

položka vzrostla již na 283 025 Kč.  Důležitou položku zde tvoří také pohledávky 

s dobou po splatnosti 14 a více dnů, která v porovnání s předchozím rokem klesla téměř 

na polovinu, tedy o 48,5 %. Důvodem bylo, že doba po splatnosti se prodloužila, a proto 

jsou pohledávky zařazeny do jiné skupiny. Přesněji se pak jedná o skupinu, ve které se 

nachází pohledávky s dobou po splatnosti delší než 60 dnů. 
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Tab. 13: Přehled nezaplacených pohledávek za rok 2015 v Kč (vlastní zpracování dle interního dokladu 

podnikatele, 2016) 

POLOŽKA ČÁSTKA (v Kč) 

Celkový objem nezaplacených pohledávek 2 197 635 

POHLEDÁVKY PO SPLATNOSTI 573 631 

60 a více dnů  283 025 

45 a více dnů 19 965 

30 a více dnů  - 

14 a více dnů  46 343 

méně než 14 dnů 224 298 

POHLEDÁVKY SPLATNÉ - 

POHLEDÁVKY PŘED SPLATNOSTÍ 1 624 004 

 

 

V posledním sledovaném roce, tj. v roce 2016, celkový objem pohledávek klesl na 

1 779 801 Kč. Meziročně tedy celková suma pohledávek poklesla o téměř 20 %. Tento 

pokles byl způsoben především úhradou určitého objemu pohledávek před splatností 

a po splatnosti. Opět zde však největší položku tvoří pohledávky, jejichž doba po 

splatnosti přesáhla 60 a více dnů.  

 

Tab. 14: Přehled nezaplacených pohledávek za rok 2016 v Kč (vlastní zpracování dle interního dokladu 

podnikatele, 2016) 

POLOŽKA ČÁSTKA (v Kč) 

Celkový objem nezaplacených pohledávek 1 679 359 

POHLEDÁVKY PO SPLATNOSTI 413 699 

60 a více dnů  210 056 

45 a více dnů -  

30 a více dnů  31 097 

14 a více dnů  26 983 

méně než 14 dnů 145 563 

POHLEDÁVKY SPLATNÉ 19 965 

POHLEDÁVKY PŘED SPLATNOSTÍ 1 245 695 
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Z meziročních analýz je tedy patrné, že téměř ve všech sledovaných letech tvoří 

nejvyšší položku nezaplacených pohledávek ty, jejichž doba po splatnosti je v rozmezí 

2 a více měsíců. V této kategorii se vyskytují především pohledávky za dlužníky 

BÁCHORKA Group nebo AUTODOPRAVA EVŽEN, které podnikatel dostal od 

účetní jednotky k vyřešení a ke dni zpracování se k těmto pohledávkám nevyjádřil 

(rozhovor s účetní jednotkou, 2016). 

 

3.3.3 Doba obratu pohledávek a závazků 

Na základě ukazatele aktivity bylo zjištěno, že doba obratu pohledávek je relativně 

vysoká. Stále však nepřevyšuje maximální dobu splatnosti pohledávek podnikatele, 

která je podle pravidel stanovena na 90 dnů (rozhovor s účetní jednotkou, 2016). 

 

Tab. 15: Doba obratu pohledávek (vlastní zpracování dle interního dokladu podnikatele, 2016) 

POLOŽKA 
ROK 

2013 2014 2015 2016 

Pohledávky (v Kč) 1 799 202 1 771 241 2 197 636 1 679 359 

T z prodeje služeb (v Kč) 12 698 317 10 452 896 12 191 134 15 409 696 

DO pohledávek (ve dnech) 51,01 61,00 64,90 39,23 

 

 

Pro zjištění finanční morálky je zapotřebí zjistit také dobu obratu závazků, aby bylo 

známo, za jak dlouho podnikatel splatí své závazky. Tato doba je oproti době obratu 

pohledávek téměř o polovinu nižší. To znamená, že podnikatel splácí své závazky 

v průměru okolo 21 až 30 dnů.  

 

Tab. 16: Doba obratu závazků (vlastní zpracování dle interního dokladu podnikatele, 2016) 

POLOŽKA 
ROK 

2013 2014 2015 2016 

Závazky (v Kč) 1 040 089 634 864 1 142 668 1 436 424 

T z prodeje služeb (v Kč) 12 698 317 10 452 896 12 191 134 15 409 696 

DO závazků (ve dnech) 29,49 21,86 33,74 33,56 
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Na základě teoretických poznatků by však doba obratu pohledávek měla být nižší než 

doba obratu závazků. U pohledávek a závazků vybraného subjektu je tomu však 

naopak. Podnikatel platí své závazky dřív, než získává peněžní prostředky od svých 

odběratelů, je tedy nucen hledat tyto prostředky jinde.  

 

3.3.4 Ukazatel likvidity 

Další ukazatel, který byl v analytické části použit, je ukazatel likvidity. Jak již bylo 

řečeno v teoretické části, doporučenou hodnotou pro běžnou likviditu jsou 2 až 3 

jednotky. Tato hodnota se však v žádných letech neprojevila a pohybovala se přibližně 

na úrovni 1. Za sledované období se výsledné hodnoty běžné likvidity nepřiblížily 

k doporučeným hodnotám. Běžná likvidita je nízká z důvodů absence zásob. Lépe se 

projevila pohotová likvidita, která se téměř ve všech sledovaných letech pohybovala na 

úrovni 1. Doporučená hodnota této likvidity je 1 až 1,5, je tedy zřejmé, že se tento 

ukazatel pohybuje na spodní hranici doporučené hodnoty. Poslední sledovanou 

likviditou byla likvidita okamžitá, která přesně dosahovala doporučených hodnot 

(tzn. 0,2 až 0,5) pouze v posledním sledovaném roce, tj. v roce 2016. 

 

Tab. 17: Ukazatelé likvidity za rok 2013 až 2016 v Kč (vlastní zpracování dle interního dokladu 

podnikatele, 2016) 

UKAZATEL 
ROK (v jednotkách) 

2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita 1,35 0,98 0,95 1,21 

Pohotová likvidita 1,35 0,98 0,95 1,21 

Okamžitá likvidita 0,59 0,17 0,11 0,32 

 

 

3.3.5 Shrnutí analýzy současného stavu 

Na základě analýzy současného stavu za období v letech 2013 až 2016 bylo zjištěno, že 

podnikatel má poměrně velkou část neuhrazených pohledávek z předchozích let. 

Subjekt nesledoval jejich vývoj, proto musely být některé pohledávky nedaňově 

odepsány v důsledku zániku některých odběratelských společností. Analýza doby 
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obratu odhalila, že podnikatelova doba obratu závazků je kratší než doba obratu 

pohledávek, z čehož vyplývá, že podnikatel platí své závazky dřív, než získává peněžní 

prostředky od svých odběratelů. V důsledku toho zákonitě vzniká ve firmě sledovaného 

subjektu nedostatek finančních prostředků. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VČETNĚ JEJICH 

EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

 

Poslední kapitola bude vycházet ze zjištěné analýzy současného stavu. Hlavním cílem 

bude na základě doporučených návrhů zcela nebo částečně zamezit problémům v oblasti 

zajištění a vymáhání pohledávek, které podnikatel má. Práce bude zaměřena především 

na správu pohledávek, způsob vymáhání pohledávek a stanovení způsobu zajištění 

uzavíraných smluv. Následně tyto návrhy předložím podnikateli s cílem zjistit jejich 

realizovatelnost v praxi. 

 

Ve veškerých doporučeních budou zohledněny požadavky a možnosti podnikatele. 

Mezi tyto požadavky bude patřit především nákladová náročnost, která bude součástí 

jednotlivých navrhovaných řešení.  

 

4.1 Správa pohledávek 

Při analýze současného stavu bylo zjištěno, že podnikatel zcela přehlíží správu svých 

pohledávek, což následně vyústilo v nárůst neuhrazených pohledávek. Proto bylo 

podnikateli v první řadě doporučeno, aby pověřil spolupracující osobu správou svých 

pohledávek. Na základě předložených sestav od své účetní jednotky, které subjekt 

získává každý měsíc, je zapotřebí sledovat především pohledávky, které nebyly 

uhrazeny v době jejich splatnosti. Pokud takové pohledávky existují, měla by 

spolupracující osoba začít urgovat dlužníka těchto pohledávek prostřednictvím telefonu 

nebo upomínek zaslaných v elektronické podobě včetně přílohy kopie těchto 

neuhrazených pohledávek a vyzývat k jejich okamžité úhradě. 

 

Analýza současného stavu zmiňuje, že podnikatel nerozlišuje pohledávky 

z účetního časového hlediska, ale pouze podle doby splatnosti. Subjektu bylo proto 

doporučeno, aby pohledávky účetně rozlišoval časově na krátkodobé a dlouhodobé a 

aby toto rozlišení zahrnoval do rozvahy. 
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V případě využití těchto doporučení nenastává žádná ekonomická změna ze strany 

podnikatele, protože spolupracující osoba má ve své době dostatečný časový prostor pro 

vykonávání této administrativy. 

 

Jestliže podnikatel a spolupracující osoba nebudou souhlasit s řešením kontroly 

pohledávek v této formě, vedlo by další doporučení k využití služeb některé z inkasních 

agentur, které poskytují služby v oblasti správy pohledávek. Tyto agentury rovněž 

nabízí služby v oblasti vymáhání pohledávek. Cena jejich služeb je stanovena 

oboustrannou dohodou smluvních stran a je znázorněna v tabulce č. 19. 

 

4.2 Ověření nových objednatelů 

V případě spolupráce s novými odběrateli bylo spolupracující osobě navrhnuto, aby 

vždy ověřila platební schopnosti těchto odběratelů. Především je důležité sledovat, zda 

tito daní odběratelé nejsou uvedeni v rejstříku insolvencí. Podstatné informace o 

podnikatelských subjektech je možné bezplatně získat na internetových stránkách 

www.justice.cz.  

 

Další možnou alternativou vyhledávání případných dlužníků je již zmiňovaný centrální 

registr dlužníků České republiky, který je zpoplatněn. Prostřednictvím tohoto systému 

může uživatel nahlížet a případně vkládat nové dlužníky. Ceník služeb se skládá 

z několika tarifů. Pro občasné vyhledávání v registru CERD je podnikateli doporučeno 

využití tarifu Kredit (www.centralniregistrdluzniku.cz, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.justice.cz/
http://www.centralniregistrdluzniku.cz/
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Tab. 18: Ceník tarifů systému CERD (vlastní zpracování dle www.centralniregistrdluzniku.cz, 2017) 

TARIF CENA SLUŽBY 

Tarif Kredit 50 Kč za každé hledání v databázi CERD + 50 Kč za vklad dlužníka, 

s minimálním nabitým kreditem 1 000 Kč 

Tarif Basic Celoroční přístup, ve formě splátek 1 500 Kč za měsíc 

Tarif Full Přístup na 1 rok, poplatek ve výši 10 000 Kč 

Tarif Promo Přístup na 1 rok, poplatek ve výši 3 000 Kč s povinností umístění 

loga CERD na webové stránky podnikatele 

Tarif Reciprocal Přístup na 1 rok, poplatek ve výši 2 000 Kč s povinností vkladu 

všech dlužníků s platbou po splatnosti delší než 30 dní 

 

 

4.3 Zajišťovací instrumenty 

Při uzavírání smluv podnikatel dosud nevyužívá žádné zajišťovací instrumenty, které by 

mu mohly pomoci získat výhodnější postavení při případném vymáhání pohledávek. 

Proto je subjektu doporučeno stanovit nové podmínky pro uzavírání písemných smluv, 

které budou rovněž sloužit jako zajišťovací instrument. 

 

4.3.1 Rozhodčí doložka 

Sjednané smlouvy by měly nově obsahovat tzv. rozhodčí doložku, která v případě 

budoucích sporů zajišťuje rychlejší způsob řešení těchto sporů (rozhodnutí během 

několika týdnů) než běžné soudní jednání, které může trvat i několik let. Vzorová výše 

nákladů rozhodčího řízení je uvedena v tabulce č. 22. 

  

4.3.2 Sjednání smluvní pokuty 

Podle kapitoly číslo 2.1.6 teoretické části je možné sjednat smluvní pokutu, jejíž výše 

závisí na dohodě obou smluvních stran. Podnikateli bylo navrhnuto stanovit takovou 

výši smluvní pokuty, která nebude v rozporu s dobrými mravy.  

 

http://www.centralniregistrdluzniku.cz/
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Jak již bylo zmíněno v teoretické části, výši smluvní pokuty nelze stanovit žádným 

právním předpisem. Podle rozsudku nejvyššího soudu ČR (soupisová značka 33 Cdo 

938/2004), ze dne 27. 4. 2006, byla stanovena smluvní pokuta ve výši 10 % z částky 

780 000 Kč denně, která není na základě výroku soudu v rozporu s dobrými mravy 

(www.judikaty.info, 2017).   

 

Jelikož výše jednotlivých pohledávek podnikatele se pohybuje v rozmezí 10 000 Kč až 

60 000 Kč, je vhodné stanovit smluvní pokutu ve výši od 0,13 % do 0,77 % z celkové 

částky denně. 

 

4.3.3 Zálohové platby 

Posledním možným zajišťovacím instrumentem, který podnikatel může při sjednávání 

písemných smluv využít je stanovení procentní výše zálohových plateb. Jestliže 

podnikatel stanoví tuto podmínky v písemné smlouvě, zajistí mu to alespoň částečnou 

úhradu pohledávky. Výše zálohové platby se rovněž odvíjí od dohody smluvených 

stran. Neměla by však být neúměrně vysoká, proto je podnikateli doporučeno sjednat 

zálohové platby ve výši 30 % z celkové pohledávky, přičemž je vnímáno jako 

přiměřené. V případě vyšší zálohové platby může nastat situace, ve které objednatelé na 

tuto smluvní podmínku odmítnou přistoupit a budou preferovat konkurenční nabídku. 

 

4.4 Vymáhání neuhrazených pohledávek 

V případě řešení neuhrazených pohledávek, které podnikateli vznikly v předchozích 

letech a stále nebyly uhrazeny, je doporučeno zahájení vymáhání, a to mimosoudní 

nebo soudní cestou, jak již bylo zmíněno v teoretické části.  

 

4.4.1 Mimosoudní řešení neuhrazených pohledávek 

Jestliže dlužník neuhrazených pohledávek nereaguje na podnikatelovu urgenci, je 

možné vymáhat pohledávky nejdříve mimosoudním způsobem, která je z hlediska 

časové náročnosti vhodnějším řešením. 

 

http://www.judikaty.info/
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Vymáhání pohledávek prostřednictvím inkasní agentury 

Na webových stránkách www.centralniregistrdluzniku.cz si podnikatel může zvolit 

z řad registrovaných a ověřených inkasních agentur, které se správou a inkasem 

pohledávek zabývají. Jelikož podnikatel působí v Brně, nabízí se možnost využít služeb 

některých brněnských inkasních společností jako je MIDESTA s.r.o., AVS Informace 

CZ s.r.o. nebo Pohledávky & Poradenství s.r.o., které jsou ověřené a registrované na již 

zmiňovaných webových stránkách. Většina inkasních agentur nemá na svých webových 

stránkách stanovený ceník služeb. Proto by bylo vhodné v první řadě jednotlivé 

agentury kontaktovat s cílem zjistit cenu služeb a na základě ceny se pak rozhodnout 

pro výběr agentury (www.centralniregistrdluzniku.cz). 

 

Představu o ceně si lze vytvořit podle některých mimobrněnských agentur, které ceník 

zveřejňují, přičemž cena za poskytnutí služby se pohybuje v rozmezí 10 až 30 % z ceny 

neuhrazené nebo vymožené pohledávky. 

 

Tab. 19: Srovnání cen služeb některých inkasních agentur v procentech (vlastní zpracování dle oficiálních 

webových stránek inkasních agentur, 2016) 

NÁZEV AGENTURY MÍSTO CENA SLUŽBY 

PLAT-ROZ s.r.o. České Budějovice 10 % z ceny pohledávky 

PRVNÍ VYMÁHACÍ 

SPOLEČNOST s.r.o. 

Praha 15 – 30 % z celkové vymožené 

a zaplacené pohledávky 

Legally cz s.r.o. Ostrava 15 – 20 % z ceny pohledávky 

 

 

Vymáhání pohledávek prostřednictvím Centrálního registru dlužníků (CERD) 

Podnikatel rovněž může využít doplňkové služby CERD, která zasílá dlužníkovi 

upomínku. Zaslání této upomínky prostřednictvím CERD navýší šance na navrácení 

neuhrazené pohledávky až na 80 % oproti zaslání upomínky prostřednictvím inkasní 

agentury, jejíž účinnost je pouhých 50 %. Upomínková obálka obsahuje logo a text 

CERD a cena této obálky se pohybuje od 5 Kč do 20 Kč 

(www.centraliregistrdluzniku.cz, 2016).  

http://www.centralniregistrdluzniku.cz/
http://www.centraliregistrdluzniku.cz/
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Tab. 20: Srovnání účinnosti zaslání upomínky jednotlivých agentur (vlastní zpracování dle oficiální 

webové stránky www.centralniregistrdluzniku.cz, 2016) 

SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI  ÚČINNOST 

Upomínka zaslaná inkasní agenturou 50 % 

Upomínka zaslaná advokátní kanceláří 70 % 

Upomínka zaslaná CERD 80 % 

 

 

4.4.2 Soudní řešení neuhrazených pohledávek 

V případě neúspěchu u mimosoudního řešení uhrazení pohledávek je podnikateli 

doporučena složitější cesta ve formě soudního řízení. Podnikatel dosud využil vymáhání 

soudní cestou pouze jednou, a to ve formě insolvenčního řízení. Je proto žádoucí 

seznámit jej s dalšími možnostmi soudního řešení.  

 

Nalézací řízení dle OSŘ 

Jak lze vyčíst v kapitole 2.1.9, podnikatel musí v případě soudního řízení nejprve podat 

žalobu. Cena návrhu na podání žaloby se dle tabulky č. 1 pohybuje od 1 000 Kč výše. 

Nalézací řízení je ukončeno soudním rozhodnutím.  

 

Elektronický platební rozkaz 

Jako nejrychlejší soudní způsob vymáhání pohledávek doporučuji podnikateli podání 

návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, který je rovněž vymezena 

v kapitole číslo 2.1.9.  

 

Pro srovnání jsou v následující tabulce znázorněny náklady spojené s vydáním 

platebního rozkazu, a to jak v listinné, tak v elektronické podobě. Jak je z tabulky č. 21 

patrné, výhodnější je využití elektronického platebního rozkazu. 

 

 

 

http://www.centralniregistrdluzniku.cz/
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Tab. 21: Náklady související s vydáním listinného a elektronického platebního rozkazu (vlastní 

zpracování dle přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, 2016) 

HODNOTA SPORU PLATEBNÍ ROZKAZ ELEKTRONICKÝ ROZKAZ 

10 000 Kč 1 000 Kč 400 Kč 

20 000 Kč 1 000 Kč 800 Kč 

50 000 Kč 2 500 Kč 2 000 Kč 

100 000 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč 

 

 

Nalézací řízení dle rozhodčího řízení 

Předtím, než podnikatel přejde k samotnému podání návrhu u příslušného soudu, by měl 

podat pokyn své spolupracující osobě k zaslání předžalobní výzvy na adresu 

konkrétního odběratele, se kterým bude řešit soudní spor. Následně podá po sedmi 

dnech od podání této výzvy návrh na zahájení řízení.  

 

V případě uzavření smlouvy s rozhodčí doložkou je rozhodčí řízení z hlediska finanční 

a časové náročnosti jednodušší způsob řešení než běžné soudní řízení (viz kapitola 

4.3.1). Podnikatel může využít běžné rozhodčí řízení nebo online rozhodčí řízení.  

 

V následující tabulce jsou znázorněny náklady běžného i online řízení rozhodčího soudu 

při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen 

HK a AK ČR) dle výše hodnoty sporu. HK a AK ČR byly zvoleny na základě 

dlouholetého fungování na trhu (založeny v roce 1949). U běžného rozhodčího řízení je 

minimální výše poplatku ve výši 10 000 Kč a u online rozhodčího řízení 3 000 Kč. 

Jelikož objem jednotlivých podnikatelových pohledávek nepřevyšuje částku 

100 000 Kč, je navrhnuto využít online rozhodčího řízení, které je z hlediska nákladů 

výhodnější (www.soud.cz, 2016). 

 

 

 

 

 

http://www.soud.cz/
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Tab. 22: Srovnání nákladů běžného a online rozhodčího řízení rozhodčího soudu při HK a AK ČR v Kč 

(vlastní zpracování dle webové stránky www.soud.cz, 2016) 

HODNOTA SPORU ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ONLINE ROZ. ŘÍZENÍ 

Do 100 000 Kč 10 000 Kč 3 000 Kč 

200 000 Kč 10 000 Kč 6 000 Kč 

500 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 

1 000 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč 

 

 

Výkon rozhodnutí dle OSŘ a dle EŘ 

Jestliže povinný dobrovolně neplní to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí (viz 

kapitola 2.1.9), je podnikateli doporučeno zažádat o výkon rozhodnutí dle občanského 

soudního řádu (OSŘ) nebo dle exekučního řádu (EŘ). 

 

Po porovnání těchto dvou výkonů rozhodnutí je patrné, že pro podnikatele bude 

vhodnější výkon rozhodnutí dle EŘ, a to především z důvodu, možnosti provedení 

exekuce více způsoby najednou, které zvolí exekutor dle vlastního uvážení. Náklady 

exekuce jsou uvedeny v kapitole číslo 2.1.9. 

 

Insolvenční řízení  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1.9 teoretické části, jedním ze způsobů soudního 

řešení vymáhání pohledávek je insolvenční řízení. Podnikatel již v roce 2012 vedl 

insolvenční řízení proti společnosti GST logistik s.r.o., která je zmíněna v kapitole 3.2.3 

analýzy současného stavu.  

 

K roku 2016 byl již na řadu korporací podán návrh insolvenčního řízení, přičemž 

sledovaný podnikatel v důsledku nepozornosti neuplatnil přihlášku svých 

nezaplacených pohledávek vůči těmto korporacím. Proto je doporučeno na základě 

správy pohledávky dle kapitoly 2.1.4 teoretické části, sledovat minimálně jeden den 

v týdnu, zdali se dlužníci nevyskytli v insolvenčním řízení. 

 

http://www.soud.cz/
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4.5 Ekonomické, daňové a účetní aspekty pohledávek 

V případě, že podnikatel využije některých, v předchozích kapitolách již zmiňovaných 

doporučení, sníží se doba obratu pohledávek, která by podle teoretických východisek 

měla být nižší než doba obratu závazků. Rovněž se podnikateli sníží náklady a zlepší se 

platební morálka. 

 

4.6 Shrnutí návrhů řešení a uplatnění v praxi 

Prostřednictvím teoretických a analytických poznatků bylo podnikateli navrhnuto řešení 

jeho současného problému s vymáháním a zajištěním neuhrazených pohledávek. 

Především se jedná o zajištění správy pohledávek, stanovení nových podmínek smluv a 

způsobů vymáhání pohledávek jak mimosoudním, tak soudním způsobem. Následně 

byly tyto návrhy, včetně analýzy současného stavu, předloženy podnikateli ke 

konzultaci. 

 

Nejzásadnější návrh spočíval v doporučení podnikateli, aby pověřil svou spolupracující 

osobu k vedení administrativy pohledávek. Podnikatel si plně uvědomuje svou pasivitu 

týkající se sledování stavu neuhrazených pohledávek, a proto s předloženým návrhem 

zcela souhlasí (rozhovor s podnikatelem, 2017). 

 

Podnikatel má z minulosti zkušenosti s přihlášením své pohledávky do insolvenčního 

řízení. Z hlediska časové náročnosti a nízkého navrácení finanční hodnoty pohledávky 

se zdá, že tato varianta není pro daný subjekt výhodná, a proto ji již nehodlá 

v budoucnosti využívat. Celkově lze shrnout, že se vymáhání pohledávek soudní cestou 

podnikateli nezamlouvá, především z důvodu časové a nákladové náročnosti, a proto 

s návrhy týkajícími se soudního řešení nesouhlasí a jejich využití považuje za možné 

pouze v extrémních situacích. Extrémní situací přitom rozumí především vysokou 

hodnotu vymáhané pohledávky (nad 100 000 Kč) (rozhovor s podnikatelem, 2017). 

 

Následující odstavec popisuje podnikatelův postoj týkající se stanovení nových 

podmínek ve smlouvě. Zálohové platby by podnikatel využíval pouze u pohledávek 

v hodnotě převyšující 100 000 Kč. Stejný názor má také na uzavření smlouvy 
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s rozhodčí doložkou. Smluvní pokuty považuje za vhodné zajištění smlouvy, především 

u společností, u kterých si bude vědom pozdních úhrad z hlediska zkušeností 

z předchozích obchodů. Pokud však s těmito podmínkami nebudou objednatelé 

souhlasit, do smluv je nestanoví (rozhovor s podnikatelem, 2017). 

 

Podnikatel zcela souhlasí s vymáháním pohledávek za pomoci doplňkové služby 

CERD, o které doposud nevěděl, že existuje. Vyjádřil se, že tuto službu využije 

především v situaci, kdy dlužník nebude reagovat na běžnou urgenci spolupracující 

osoby (rozhovor s podnikatelem, 2017). 
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ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout varianty pro zlepšení zajištění 

a vymáhání pohledávek u podnikatele ABC. Prvním dílčím cílem práce bylo teoreticky 

vymezit základní pojmy v oblasti pohledávek. Následně byl analyzován současný stav 

podnikatele, přičemž byly zjištěny nedostatky, které má podnikatel v oblasti 

neuhrazených pohledávek. Dalším dílčím cílem práce bylo poskytnutí podnikateli 

návrhů, prostřednictvím kterých podnikatel může vyřešit současnou i budoucí situaci se 

zajištěním a vymáháním pohledávek. Nakonec byly navrhované varianty předloženy 

podnikateli, s cílem zrealizovat je v praxi. 

 

V teoretické části práce byly nastíněny zásadní pojmy týkající se pohledávek, zejména 

takové, které lze prakticky využít v následujícím analytickém oddíle. Pohledávky byly 

rozděleny z hlediska jejich povahy na právní, účetní, daňové a ekonomické. Mezi 

důležité právní pojmy patří především druhy pohledávek, správa pohledávek, způsob 

jejich zajištění a vymáhání soudní a mimosoudní cestou. Následně byly pohledávky 

rovněž rozčleněny z hlediska účetnictví a daní. Také byly v této části práce vysvětleny 

základní ekonomické pojmy, které jsou úzce spjaty s pohledávkami, a které sloužily 

jako podklad pro výpočty hodnot v analýze současného stavu pohledávek.  

 

Při analýze současného stavu pohledávek v letech 2013 až 2016 bylo zjištěno, že 

podnikatel ve většině případů neřeší jejich včasnou úhradu a zcela opomíjí urgovat 

neuhrazené pohledávky po datu splatnosti. Soudního řešení využil pouze jednou, a to 

prostřednictvím insolvenčního řízení, které se mu však příliš nevyplatilo a zcela ho 

odradilo od vymáhání pohledávek soudním způsobem. Z ekonomického hlediska bylo 

zjištěno, že doba obratu závazků převyšuje dobu obratu pohledávek a podnikatel se tak 

může vyskytnout v druhotné platební neschopnosti. 

 

Na závěr byly podnikateli předloženy návrhy, které mají docílit zlepšení současné 

situace týkající se zajištění a vymáhání pohledávek. Hlavní návrh na změnu spočíval ve 

vedení správy pohledávek. Podnikateli bylo toto vedení správy doporučeno jako jeden z 

nejefektivnějších způsobů řešení současného problému. Na základě tohoto návrhu se 
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podnikatel může vyhnout případným budoucím dlužníkům a vyvarovat se tak složitému 

a dlouhotrvajícímu soudnímu vymáhání pohledávek. 

 

Mezi další návrhy, které byly podnikateli předloženy, patří rovněž ověřování nových 

objednatelů, stanovení nových zajišťovacích instrumentů v písemné smlouvě a 

v neposlední řadě také řešení vymáhání pohledávek co nejefektivnější způsoby, a to jak 

mimosoudním, tak soudním způsobem. 

 

Po předložení si podnikatel veškeré návrhy prošel a zhodnotil jejich realizovatelnost. 

K naplnění cílů mé práce značně přispěl fakt, že se podnikatel rozhodl významné 

množství mnou doporučených návrhů využít v praxi. Podle mého názoru, byly 

stanovené cíle bakalářské práce splněny. 
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