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 Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek. Teoretická část 

vymezuje základní informace týkající se tohoto tématu. Pohledávky jsou analyzovány 

z daňového, účetního a ekonomického hlediska. Analytická část je zaměřena na 

podnikatelský subjekt a popisuje stávající způsob vymáhání a zajištění pohledávek před 

i po splatnosti. V závěru práce jsou navrhnuty zajišťovací instrumenty a vhodná 

opatření k efektivnějšímu vymáhání těchto pohledávek. 

 

Abstract 

Bachelor thesis deals with the issue of debt collection. The theoretical part defines 

the basic information related to this issue. Receivables are analyzed from the tax, 

accounting and economic terms. Analytical part is focused on the business entity 

and describes the actual method recovery and securing of receivables before and after 

maturity. At the conclusion are designed the hedging instruments and appropriate 

measures for more effective recovery these claims. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá vymáháním pohledávek. Myslím si, že v dnešní době 

je toto téma aktuální. Neuhrazené pohledávky mají na věřitele negativní vliv, protože 

tyto pohledávky zadržují finanční prostředky, které by jinak mohl věřitel použít 

k financování svých závazků nebo je investovat. Pohledávky po splatnosti se také musí 

rozvahovému dni správně daňově a účetně přecenit, aby účetnictví podávalo věrný 

a poctivý obraz a aby byl stanoven správný základ pro daňovou povinnost. 

Pro účely mé bakalářské práce jsem si vybrala Zemědělské a obchodní družstvo 

Čáslavice, družstvo. Tato volba pro mě byla snadná, protože družstvo sídlí kousek od 

mého bydliště a již 5 let tam chodím brigádně vypomáhat do účtárny. Na začátku třetího 

ročníku jsem zde i absolvovala povinnou odbornou praxi a na základě rozhovoru 

s účetními jsem zjistila, že řeší problematiku vymáhání pohledávek.  

V teoretické části jsem se zaměřila na právní úpravu pohledávek v zákonech, základní 

pojmy týkající se pohledávek – jak vznikají, jaký mohou mít průběh, jak zanikají a jaké 

jsou způsoby jejich řešení. Pohledávky jsem analyzovala z daňového, účetního 

a ekonomického hlediska.  

Analytická část je zaměřena na nastínění současné situace družstva, jaké pohledávky 

eviduje (jak dlouho jsou po splatnosti apod.), jak tyto pohledávky vymáhá a jak je 

zabezpečuje daňově a účetně. Zabývám se i tím, jaký dopad mají neuhrazené 

pohledávky na ekonomické ukazatele a finanční situaci obchodního závodu. 

Závěr práce je věnován návrhům, které by mohly družstvu pomoci s problematikou 

vymáhání pohledávek po splatnosti a vedly ke snížení zadluženosti zmíněného subjektu.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je návrh efektivnějšího způsobu vymáhání pohledávek 

v Zemědělském a obchodním družstvu Čáslavice, družstvu. 

Mými dílčími cíli jsou: 

- analyzovat současný systém vymáhání pohledávek a na základě této analýzy 

zhodnotit, jak lze pohledávky po splatnosti vymáhat efektivnější cestou, 

- nastínit, jaké jsou daňové, účetní a ekonomické dopady neuhrazených pohledávek, 

a zhodnotit, zda by se dal alespoň některý z nich zmírnit, 

- díky teoretickým znalostem zpracovat návrhy na efektivnější způsob vymáhání 

pohledávek a zhodnotit, zda jsou návrhy reálné, či ne. 

 

Ke zpracování bakalářské práce bylo zapotřebí provést kvantitativní výzkum, v mém 

případě jsem nejdříve oslovila účetní v Zemědělském a obchodním družstvu Čáslavice, 

družstvu, poté jsem z rozhovoru s paní Marcelou Dufkovou a Jolanou Goliášovou 

zjistila, zda má družstvo pohledávky po splatnosti, případně jakým způsobem je 

zajišťuje a vymáhá. Poté jsem analyzovala tyto pohledávky z příslušných interních 

dokumentů podnikatele, tedy provedla kvalitativní výzkum - jaký je objem jejich 

pohledávek po splatnosti, v jakých částkách se pohybují a jak dlouho jsou po splatnosti. 

Na základě poskytnutých podkladů jsem analyzovala stav pohledávek a stávající systém 

vymáhání pohledávek. Následně jsem zpracovala teoretickou část z odborné literatury 

a legislativy ČR, i s daňovými, účetními a ekonomickými aspekty. Na závěr jsem 

doporučila vhodná opatření proti vzniku pohledávek po splatnosti a uvedla návrhy pro 

efektivnější způsob vymáhání pohledávek. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: POHLEDÁVKY 

Z PRÁVNÍHO, DAŇOVÉHO, ÚČETNÍHO 

A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

V teoretické části jsou vymezeny pohledávky z právního hlediska, předpisy upravující 

pohledávky v České republice, definovány základní pojmy, vznik, zajištění, 

příslušenství, způsoby vymáhání a zánik pohledávek. V závěru kapitoly jsou popsány 

daňové, účetní a ekonomické aspekty pohledávek. 

2.1 Právní úprava pohledávek 

Mezi právní předpisy, které upravují problematiku pohledávek v ČR, patří zejména 

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

Z účetního hlediska se pro účetní jednotky, které vedou účetnictví v zjednodušeném 

nebo plném rozsahu, touto problematikou zabývá vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Daňové aspekty pohledávek jsou upraveny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

a v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Myslím si, 

že daňová legislativa je jedna z nejčastějších měnících se právních předpisů. 

Pohledávky po splatnosti řeší zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon 

č. 216/1964 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, zákon č. 120/2001 

Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení. 

2.2 Základní pojmy 

Z právního hlediska je pojem pohledávka definován jako právo, které vzniká jednomu 

účastníku vůči druhému účastníku a zároveň musí být přesně vymezené plnění a určitý 

důvod pro toto plnění (1, s. 17). Jako problematickou pohledávku označujeme 
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takovou, která nebyla uhrazena dlužníkem ve lhůtě splatnosti a je obtížněji vymahatelná 

(16, s. 125). 

Věřitel je osoba, která má právo vůči dlužníkovi na plnění ze závazku (6, § 1721). 

Dlužník je osoba, která má povinnost poskytnout plnění dluhu věřiteli (6, § 1721). 

2.3 Vznik pohledávek 

Pohledávka z účetního hlediska vzniká v okamžiku splněné dodávky či poskytnutí 

služby kupujícímu (2, s. 7). Domnívám se, že důvodem pro vznik pohledávky je 

nejčastěji smlouva. Smlouva je právní jednání, na kterém se podílí více než jedna strana 

a směřuje ke vzniku závazku (12, s. 18). Na základě této smlouvy vzniká věřiteli právo 

na obdržení plnění ze závazku a dlužník má povinnost za tento závazek poskytnout 

plnění. Plnění může mít peněžitý nebo nepeněžitý charakter (1, s. 17). 

Podle vzniku lze tyto pohledávky rozdělit: 

- pohledávky z obchodního styku, které bývají nejběžnější, např. vůči kupujícímu 

nebo z leasingových smluv (3, s. 11), 

- pohledávky z peněžních půjček a bankovních úvěrů, většinou zajištěné některým 

ze zákonných zajišťovacích instrumentů např. mezipodnikové půjčky 

a výpomoci, půjčky mezi fyzickými osobami či pohledávky z dluhopisů 

(3, s. 11), 

- ostatní pohledávky např. z pracovně právních vztahů, ze sociálního 

a zdravotního pojištění, pohledávky státu, které mívají zpravidla menší 

jmenovitou hodnotu (3, s. 11). 

2.4 Zajištění dluhu (pohledávek) 

Věřitel si vůči dlužníkovi může pohledávky zajistit způsobem stanoveným zákonem 

(1, s. 201). Účelem zajištění pohledávek je větší pravděpodobnost, že bude pohledávka 

uspokojena. Zajištění umožňuje věřiteli, aby jeho pohledávka v případě neuhrazení byla 

uspokojena ze sjednaného zajištění a zároveň by mělo motivovat dlužníka 
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k dobrovolnému splnění (15, s. 55). Některé ze způsobů zajištění pohledávek uvádím 

v následujících kapitolách. 

2.4.1 Zástavní právo 

Zástavní právo je upraveno v ObčZ v § 1309 – § 1311. Dluh lze zajistit v případě, že se 

třetí osoba zaváže věřiteli za dlužníkovo plnění nebo poskytne-li třetí osoba nebo 

dlužník věřiteli majetkovou jistotu (15, s. 94). K tomuto způsobu zajištění slouží 

zástavní smlouva, která je relativně nejspolehlivější nástroj zajištění za minimální 

náklady. Touto smlouvou lze zajistit již existující nebo budoucí pohledávky, ale je 

nutné dbát na obsahové náležitosti předepsané zákonem a je nutná její písemná forma. 

Zastavovat lze nemovité věci, ale i věci movité odevzdané jako zástava do úschovy 

k třetí osobě – uschovateli (13, s. 18). Zástavní právo plní dvojí funkci: zajišťovací – 

motivuje dlužníka splnit povinnost splatit dluh a nahrazovací – v případě, že dlužník 

svůj závazek nesplní, věřiteli vzniká možnost uspokojit svoji pohledávku z předmětu 

zástavy (2, s. 71). 

2.4.2 Zadržovací právo 

Zadržovací právo je upraveno v ObčZ v § 1395 – §1399. Věřitel může zadržet movitou 

věc, kterou má u sebe k zajištění splatného i nesplatného dluhu (15, s. 69). 

2.4.3 Ručení 

Ručení je upraveno v ObčZ v § 2018 – § 2028. Od zástavního práva liší tím, že právo 

nevzniká mezi věřitelem a dlužníkem, ale pouze mezi věřitelem a třetí osobou. Pokud 

pohledávku neuspokojí sám dlužník, třetí osoba se zavazuje uspokojit tuto pohledávku 

místo dlužníka. Tento způsob zajištění vyžaduje písemnou formu (2, s. 71). 

2.4.4 Finanční záruka 

Finanční záruka je upravena v ObčZ v § 2029 – § 2039. Původně byla bankovní záruka 

zvláštním případem ručení, kde ručitelem byla výhradně banka. Riziko, že dlužník 

nezaplatí, se přenášelo na záruční banku, která, když dlužník nesplnil svůj dluh, musela 

sama zajistit jeho plnění (13, s. 21). V současné době může finanční záruku poskytnout 

banka, zahraniční banka, spořitelní nebo úvěrové družstvo (v tomto případě ponechán 
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termín bankovní záruka), ale i právnická a fyzická osoba. Vzniká prohlášením výstavce 

v záruční listině, že uspokojí věřitele, nesplní-li dlužník svůj dluh (15, s. 325 – 326). 

2.4.5 Zajišťovací převod práva 

Zajišťovací převod práva je upraven v ObčZ v § 2040 – 2044. Věřitel může s dlužníkem 

uzavřít smlouvu v písemné podobě, ve které dlužník převede na věřitele určité své 

majetkové právo. Význam tohoto zajištění spočívá v tom, že v případě nesplnění 

závazku je věřitel uspokojen z převedeného práva (13, s. 21). ObčZ na rozdíl od 

předchozí úpravy umožňuje zpětný převod práva, ale pouze s rozvazovací podmínkou, 

že dluh bude splněn (15, s. 350). 

2.4.6 Dohoda o srážkách ze mzdy 

Dohoda o srážkách ze mzdy je upravena v ObčZ v § 2045 – § 2047. ,,Dluh lze zajistit 

dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy 

o výkonu závislé práce nebo z náhrady mzdy nebo platu ve výši nepřesahující jejich 

polovinu.“ (51, s. 151) 

2.5 Utvrzení dluhu 

Stejně jako zajištění dluhu patří utvrzení mezi prostředky motivující dlužníka ke 

včasnému, řádnému a dobrovolnému plnění jeho dluhu. Na rozdíl od zajištění utvrzení 

nezajišťuje, že bude dluh splněn a utvrzení může učinit výhradně dlužník (15, s. 407 – 

408). 

2.5.1 Uznání dluhu (závazku) 

Uznání dluhu je upraveno v § 2053 a § 2054. Je to jednostranné prohlášení dlužníka, ve 

kterém prohlašuje, že svůj dluh uznává, co do důvodu a výše. Toto prohlášení vyžaduje 

písemnou formu (6, § 2053). V případě uznání se obvyklá tříletá promlčecí doba 

prodlužuje na deset let ode dne uznání dluhu. Uvede-li dlužník i do kdy svůj dluh splní, 

běh desetileté lhůty se počítá od posledního dne určené doby (15, s. 472). Platí-li 

dlužník úroky z prodlení nebo plní-li svůj dluh z části, považuje se toto konání za 

uznání dluhu (6, § 2054). 
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2.5.2 Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta je upravena v § 2048 – § 2052 ObčZ. Je to smluvně sjednaná sankce, 

kterou je povinen dlužník zaplatit v případě, že nesplní svůj závazek. Tato sankce má 

peněžitou formu (13, s. 20). Může být sjednána pouze mezi věřitelem a dlužníkem a její 

výši si určují sami (15, s. 435). 

2.6 Další zajišťovací instrumenty 

Problematickým pohledávkám je třeba předcházet a řádně ošetřit právní vztah již od 

samého počátku (16, s. 126). 

2.6.1 Informace o zákazníkovi 

Základním předpokladem prevence problematické pohledávky je dostatečná 

informovanost o zákazníkovi již před uzavřením smlouvy. Tyto informace mohou být 

vnitřní – vlastní zkušenosti z předchozích obchodních činností, informace od 

zaměstnanců nebo vnější – zkušenosti obchodních partnerů, informace z úředních 

registrů či odborných časopisů nebo databází (16, s. 126 – 127). 

2.6.2 Právní ošetření – smlouva 

Asi nejčastějším právním důvodem vzniku pohledávky je smlouva. Jedním 

z nejdůležitějších nástrojů prevence vzniku problematických pohledávek je uzavření 

kvalitní smlouvy. Smlouva je dvoustranným, ale může být i vícestranným právním 

jednáním a uzavírají ji osoby, které mají způsobilost k právnímu jednání (16, s. 130 – 

131). Tyto osoby se nazývají navrhovatel a příjemce (12, s. 68). Jednotlivé typy smluv 

a jejich náležitosti jsou upraveny v ObčZ. 

2.6.3 Smluvní záloha 

Myslím si, že tento způsob zajištění je v současné době velmi rozšířen. Formou zálohy 

bývá většinou část, ale i celá hodnota smluvené ceny předmětu koupě. Výše zálohy není 

upravena žádným právním předpisem, a proto závisí zcela na dohodě mezi prodávajícím 

a kupujícím (2, s. 70). 
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2.6.4 Pojištění 

Pojištění poskytují pojišťovací agentury, ale tyto agentury vyžadují poplatky za 

sjednané pojištění. V případě nezaplacení kupujícím pojišťovací agentura neposkytne 

náhradu ihned a ani ve stoprocentní výši, ale prodávající se podílí spoluúčastí (2, s. 78). 

2.7 Příslušenství pohledávek 

Příslušenstvím věci je společně a trvale užívaná věc vedlejší k věci hlavní. Věřitel má 

právo na zaplacení pohledávky, ale i na zaplacení příslušenství k této pohledávce 

(16, s. 13). ,,Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené 

s jejím uplatněním.“ (6, § 513) 

2.8 Způsoby řešení pohledávek po splatnosti 

Vymáhání pohledávek po splatnosti považuji za nutné. Přestože se věřitelé snaží těmto 

pohledávkám předcházet, stejně k nim dochází. Důvodem pro jejich vznik může být 

nevyužití zajišťovacích instrumentů, špatná informovanost o obchodním partnerovi 

nebo třeba chybné smluvní ošetření kontraktů. Po vzniku problémových pohledávek je 

důležitá inkasní politika podnikatele. Inkasní politikou se rozumí soubor činností 

spojených s péčí o inkaso pohledávek. Mezi tyto činnosti patří především evidence 

pohledávek. Evidence pohledávek zahrnuje analytickou evidenci – tuto evidenci 

umožňují účetní programy, jedná se o rozčlenění pohledávek do splatnosti a po 

splatnosti. U pohledávek po splatnosti je důležité rozčlenění dle časových intervalů, 

tedy dnů po splatnosti. Do inkasních činností patří dále upomínání obchodních partnerů 

a vymáhání pohledávek po splatnosti, tyto pohledávky lze vymáhat mimosoudně nebo 

soudní cestou (14). 

2.8.1 Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou 

Myslím si, že každý subjekt by měl nejdříve vymáhat pohledávky po splatnosti 

mimosoudní cestou. Mezi formy mimosoudního vymáhání patří zejména vymáhání 

vlastními silami, vymáhání pomocí inkasních agentur nebo postoupení pohledávky. 
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Vymáhání vlastními silami 

Prvním krokem by mělo být ověření, zda dlužník fakturu vystavenou na základě 

smluvního vztahu skutečně obdržel. Toto ověření se provádí nejčastěji telefonicky, 

osobně nebo e-mailem. Dalším krokem by mělo být upomínkové řízení, které mívá 

zpravidla tři stupně. V prvním stupni (5 až 15 dnů po splatnosti) je provedena první 

upomínka. Upomínka musí obsahovat jasnou identifikaci faktury, u níž je obchodní 

partner v prodlení. V případě nezaplacení, se druhá upomínka obvykle posílá mezi 

20. až 30. dnem po splatnosti, třetí pak mezi 35. až 45. dnem po splatnosti. Tato třetí 

a zároveň poslední upomínka je odesílána obchodnímu partnerovi s informací o předání 

pohledávky advokátní kanceláři a následném vymáhání, ale již bez upozornění. 

Obchodním partnerům, kteří nezaplatí na základě těchto upomínek a nereagují na ně, se 

nejčastěji přestane dodávat (14). V případě, že obchodní partner projeví snahu dluh 

splatit, ale zrovna se nachází ve finančních problémech, mohou se obě strany domluvit 

na splátkovém kalendáři, uznání dluhu nebo na některém zajišťovacím prostředku 

(16, s. 144). Při domluvě na splátkovém kalendáři je důležité povědomí o ztrátě 

výhody splátek. O to se jedná v případě, že dlužník nesplní některou ze splátek, při 

nesplnění věřiteli vzniká právo na vyrovnání celé pohledávky. Toto právo lze uplatnit 

nejpozději do splatnosti splátky příští (6, § 1931). 

Inkasní agentury 

Je-li vymáhání vlastními silami neúspěšné nebo nemá věřitel zájem či možnost věnovat 

se vymáhání osobně, je možnost využít specializovanou inkasní agenturu (16, s. 151). 

Vztah mezi věřitelem a inkasní agenturou se uskutečňuje na základě příkazu 

(16, s. 153). Inkasní agentura by neměla požadovat po klientovi žádné zálohy ani 

poplatky předem. Provizi (odměnu) agentura dostává až z vymožené částky. Výše 

odměny se odvíjí od stáří, hodnoty a způsobu zajištění pohledávky (14). Agenturu lze 

vybírat z několika hledisek, například podle ceny poskytovaných služeb nebo dle 

doporučení. Pokud si podnikatel nevybere ani podle jednoho z hledisek je možné využít 

Asociaci inkasních agentur, která má webové stránky: www.aiacz.cz (13, s. 37 – 38). 
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Postoupení pohledávek 

Postoupení pohledávek neboli prodej znamená změnu osoby věřitele na základě 

písemné smlouvy a zpravidla za úplatu či jinou formu plnění (16, s. 159). Věřitel zde 

vystupuje jako postupitel a třetí osoba jako postupník (6, § 1879). Postoupení 

pohledávky musí být uskutečněno za přiměřenou částku vhledem k hodnotě plnění, 

době splatnosti dluhu a riziku spojenému s tímto závazkem (3, s. 20). Pohledávka 

přechází na nového věřitele ve stavu, ve kterém existovala před postoupením. Zůstává 

zachována například splatnost, obsah, plnění, zajištění (16, s. 161). Postupitel má vůči 

dlužníkovi pouze oznamovací povinnost. Postupovat lze pohledávky ve lhůtě splatnosti, 

po splatnosti i pohledávky budoucí (3, s. 20). Způsobem financování krátkodobých 

pohledávek – se lhůtou splatnosti do devadesáti dnů je faktoring, tento způsob spočívá 

v odkupu pohledávek ještě před splatností specializovanou faktoringovou společností 

(16, s. 176). Způsobem pro financování pohledávek s delší dobou splatnosti – delší než 

devadesát dní je forfaiting, který také spočívá v odkupu pohledávek před splatností, ale 

bankou nebo speciální forfaitingovou společností. U obou případů postoupení věřitel 

získává finanční plnění dříve, než by je dostal od dlužníka, ale ve výši snížené 

o náklady postupníka (16, s. 181). Ovšem některé pohledávky postoupit nelze, jedná se 

o ty, které zanikají smrtí věřitele nebo kterým by se změnil obsah změnou osoby 

věřitele (1, s. 143). 

2.8.2 Vymáhání pohledávek soudní cestou 

Když je mimosoudní vymáhání neúspěšné, věřitel může zahájit vymáhání pohledávky 

soudně. Je zde ovšem riziko, že jistina (která byla uhrazena při podání návrhu) 

z žalované částky a výdaje na právní zastoupení se nemusejí vrátit. Je tedy nutné 

posoudit pohledávku nejen z pohledu právního, ale i ekonomického (14). 

Soudní řízení má dvě fáze. Řízení nalézací, které zkoumá, zda mám právo, o které 

žádám – řídí se OSŘ nebo ZoRŘ a řízení vykonávací, které může a nemusí nastat, 

vykonává rozhodnutí soudu a řídí se OSŘ nebo EŘ (17).  
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Nalézací řízení podle OSŘ 

K zahájení vymáhání soudní cestou je třeba podat návrh – žalobu, která musí splňovat 

všechny zákonné náležitosti, které jsou upraveny v OSŘ v § 42 odst. 4 a § 79. V žalobě 

je nutné označit účastníky řízení, vylíčit rozhodující skutečnosti a uvést žalobní petit 

(čeho se žalobce domáhá). K návrhu je žalobce povinen označit důkazy a případně je 

i připojit, má tzv. důkazní povinnost. Soud si jednotlivé důkazy vyhodnocuje sám 

a může si vyžádat důkazy další. Mezi důkazní prostředky patří například listiny, 

svědecké výpovědi, znalecké posudky, výslech účastníků nebo ohledání. Řízení je 

zahájeno dnem doručení žaloby soudu. Pro úspěšné a rychlé zahájení je tuto žalobu 

potřebné podat na správný věcně a místně příslušný soud. Místně příslušný soud je 

obecný soud žalovaného, u fyzické osoby – v jehož obvodu má žalovaný bydliště – 

a u právnické osoby – v jehož obvodu má žalovaný sídlo (16, s. 212 – 215). Řízení je 

možné ukončit soudním smírem, který je právně upraven v OSŘ v § 99. Ale pouze 

v případě, připouští-li to povaha věci. Soud může navrhnout žalobci a žalovanému, aby 

se domluvili na kompromisu. Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku, ale 

bez možnosti podání řádného opravného prostředku a bez možnosti uplatnění zásady 

úspěchu ve věci (dle § 142 OSŘ soud ukládá žalovanému uhradit pohledávku žalobci 

a náklady soudního řízení), není-li ve smíru uvedeno jinak (18, s. 116 – 119). Další 

možností ukončení soudního řízení je rozsudek, který je vykonatelný, jakmile uplyne 

lhůta k plnění (19, § 161). 

Opravné prostředky dělíme na řádné a mimořádné (20, s. 500). Řádným opravným 

prostředkem je odvolání, kterým může účastník napadnout rozhodnutí soudu 1. stupně, 

ale pouze v případě, pokud to zákon nevylučuje (20, s. 504). Odvolání nelze podat proti 

rozsudku, ve kterém bylo rozhodnuto o peněžitém plnění v částce menší než 10 000 Kč, 

v tomto případě se nepřihlíží k příslušenství pohledávky (19, § 202). Odvolání je nutné 

podat do patnácti dnů od doručení písemného rozhodnutí soudu (19, § 204) a musí 

splňovat náležitosti, které upravuje § 205 OSŘ. Mimořádnými opravnými prostředky 

jsou žaloba na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost a dovolání. Žaloba na obnovu 

řízení může napadnout pravomocný rozsudek v případech uvedených v § 228 OSŘ – 

jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které nemohly být použity v původním 

řízení (19, § 228). Žalobou pro zmatečnost může účastník napadnout pravomocné 
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rozhodnutí v případech uvedených v § 229 OSŘ. Například pokud bylo rozhodnuto ve 

věci, která nenáležela do pravomoci soudu nebo rozhodoval-li vyloučený soudce 

(20, s. 550). Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, 

v případech, kdy to připouští zákon. Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení 

rozhodnutí odvolacího soudu a není přípustné v případech uvedených v § 238 OSŘ 

(20, s. 531 – 534). 

Zkrácené civilní řízení 

V některých případech umožňuje OSŘ tzv. zkrácené řízení. Toto řízení probíhá 

v relativně krátkém čase a bez ústního jednání před soudem. Pravomocným 

rozhodnutím může být platební rozkaz, který je upraven v § 172 OSŘ a následujících. 

Je to způsob vyřízení žaloby na zaplacení peněžité pohledávky. Soud uloží žalovanému, 

aby do patnácti dnů od doručení platebního rozkazu zaplatil pohledávku včetně nákladů 

řízení nebo aby ve stejné lhůtě podal odpor (16, s. 221). Opravným prostředkem je 

odvolání, ale pouze na část výroku platebního rozkazu – a to o nákladech řízení. Pokud 

žalovaný nepodá odpor nebo ho podá pozdě, je po uplynutí lhůty patnácti dnů tento 

platební rozkaz pravomocný a vykonatelný (16, s. 223). Typy platebního rozkazu jsou: 

běžný, elektronický, evropský a směnečný nebo šekový (49, s. 536). 

Tab. 1: Výše soudních poplatků (Zdroj 25) 

 
Hodnota plnění Výše poplatku 

Za návrh na zahájení 
občanského soudního 

řízení, jehož předmětem je 
peněžité plnění 

do částky 20 000 Kč 1 000 Kč 

v částce vyšší než 20 000 Kč 
do 40 000 000 Kč 

5% z této částky 

v částce vyšší než 
40 000 000 Kč 

2 000 000 Kč a 1 % z částky 
přesahující 40 000 000 Kč, 
částka nad 250 000 000 Kč 

se nezapočítává 

Za návrh na vydání 
elektronického platebního 
rozkazu, jehož předmětem 

je peněžité plnění 

do částky 10 000 Kč včetně 400 Kč 

v částce vyšší než 10 000 Kč 
do 20 000 Kč včetně 

800 Kč 

v částce vyšší než 20 000 Kč 4 % z této částky 
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Vymáhání pohledávek formou rozhodčího řízení 

Rozhodčí řízení upravuje ZORŘ. V tomto řízení se rozhodují majetkové spory 

nezávislými a nestrannými rozhodci nebo rozhodčím soudem. Strany mezi sebou 

uzavírají rozhodčí smlouvu v písemné podobě, která může obsahovat rozhodčí doložku 

a týká se sporů již vzniklých nebo sporů, které by v budoucnu mohly vzniknout 

(21, § 1 – 3). Řízení se zahajuje žalobou, zahájeno je dnem, kdy dojde žaloba stálému 

rozhodčímu soudu nebo příslušnému rozhodci. Koná se na místě dohodnutém stranami 

a je neveřejné. Strany se mohou také dohodnout na postupu, kterým mají rozhodci vést 

řízení. V případě, že není dohodnut postup, rozhodci postupují tak, jak považují za 

vhodné. Rozhodci mohou vyslýchat svědky, znalce a strany, ale jen v případě, že se 

dobrovolně dostaví poskytnout výpověď (21, § 14 – 20). Rozhodčí řízení je 

jednoinstanční. Nelze proti němu podat opravný prostředek, jen v případě, kdy si 

uvedou strany v rozhodčí smlouvě, že může být rozhodčí nález přezkoumán jinými 

rozhodci (21, § 27). Rozhodčí řízení je rychlejší, levnější a méně formální než soudní 

řízení a lze rozhodovat i podle zásad spravedlnosti, pokud si to strany ujednaly 

(16, s. 300). Řízení lze ukončit právní mocí rozhodčího nálezu, doručením usnesení 

nebo smírem. Smír lze uzavřít ve formě rozhodčího nálezu a jeho součástí je výrok 

týkající se příslušenství – nákladů řízení (16, s. 321 – 322). Všechny formy rozhodnutí 

musí mít písemnou podobu a být opatřeny doložkou právní moci (21, § 28).  

Vykonávací řízení podle OSŘ a EŘ 

Účastníky vykonávacího řízení jsou dle OSŘ a EŘ oprávněný a povinný (49, s. 36). 

Výkon rozhodnutí je stádium řízení, ve kterém dochází k nucenému výkonu práva, které 

bylo přiznáno oprávněnému v nalézacím řízení příslušným orgánem (16, s. 422).  

Výkon rozhodnutí podle OSŘ se zahajuje na návrh oprávněné osoby, který musí 

splňovat náležitosti předepsané zákonem. Vykonávané rozhodnutí musí být 

pravomocné, vykonatelné a musí obsahovat náležitost, jakým způsobem má být výkon 

rozhodnutí proveden. Tento způsob musí odpovídat uložené povinnosti a navržený 

způsob musí vycházet ze zákona. K návrhu na výkon rozhodnutí musí být přiloženo 

vymáhané rozhodnutí opatřené doložkou právní moci a vykonatelnosti. Tento návrh 

se podává u příslušného soudu, tedy toho, který rozhodoval jako soud prvního stupně 
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(16, s. 423 – 424). Způsoby výkonu rozhodnutí jsou taxativně vyčteny v § 258 OSŘ. 

V případě peněžité pohledávky se jedná o srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, 

správy nemovité věci, prodej movitých a nemovitých věcí, postižení závodu a zřízení 

soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem. Při jiné povinnosti než zaplacení 

peněžité částky lze výkon rozhodnutí provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením 

společné věci nebo provedením prací a výkonů (19, § 258). Úhradu nákladů výkonu 

rozhodnutí ukládá soud povinnému (16, s. 435).  

Výkon rozhodnutí podle EŘ se liší zejména tím, že exekuci provádí exekutor a to tím 

způsobem, který si sám zvolí. V návrhu na výkon rozhodnutí si oprávněný určí 

exekutora dle vlastního výběru a tento návrh není zpoplatněn (16, s. 440). Způsoby 

výkonu rozhodnutí podle EŘ při nepeněžitých pohledávkách jsou stejné jako v OSŘ, ale 

v případě peněžité pohledávky je v EŘ navíc možnost pozastavení řidičského oprávnění 

(22, § 59). Náklady exekuce jsou uvedeny v § 87 EŘ, hradí je exekutorovi povinný 

a zároveň hradí oprávněnému i jeho náklady (22, § 87). 

Tab. 2: Soudní poplatky za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (Zdroj 25) 

Hodnota plnění Výše poplatku 

peněžité plnění do 20 000 Kč včetně 1 000 Kč 

v částce vyšší než 20 000 Kč do 40 000 000 Kč 5 % z této částky 

v částce vyšší než 40 000 000 Kč 
2 000 000 Kč a 1 % z částky přesahující 

40 000 000 Kč, částka nad 250 000 000 Kč se 
nezapočítává 

Vyklizení 3 000 Kč 

ostatní případy 2 000 Kč 
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Tab. 3: Odměna exekutora za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky (Zdroj 26) 

Hodnota plnění Odměna 

minimální výše 2 000 Kč 

do 3 000 000 Kč základu 15 % 

z přebývající částky až do 40 000 000 Kč 
základu 

10 % 

z přebývající částky až do 50 000 000 Kč 
základu 

5% 

z přebývající částky až do 250 000 000 Kč 
základu 

1% 

 

Tab. 4: Odměna exekutora za exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky (Zdroj 26) 

Druh exekuce Odměna 

Vyklizení 10 000 Kč 

odebrání věci 15 % hodnoty, nejméně 2 000 Kč 

rozdělení společné věci jinak než prodejem 6 000 Kč 

provedení prací a výkonů 6 000 Kč 

 

Insolvenční řízení 

Insolvenční řízení je upraveno v InZ. Rozhodnutím o úpadku se přerušuje soudní 

a rozhodčí řízení (23, § 140a). InZ upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka 

soudním řízením a dlužníkovo oddlužení. Cílem insolvenčního řízení je co nejvyšší 

a zásadně poměrné uspokojení dlužníkových věřitelů. Zákon rozlišuje dvě formy 

úpadku: platební neschopnost a předlužení (24, s. 5 – 6). Dlužník je v platební 
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neschopnosti, pokud má více věřitelů, peněžité závazky po lhůtě splatnosti delší než 

30 dnů a tyto závazky není schopen plnit. V případě, že má dlužník více věřitelů 

a souhrn závazků dlužníka převyšuje hodnotu jeho majetku, jedná se o předlužení 

(23, § 3). Mezi způsoby řešení úpadku patří konkurs, reorganizace, oddlužení a zvláštní 

způsoby pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů (23, § 4). Insolvenční řízení 

lze zahájit na návrh věřitele nebo dlužníka, v případě hrozícího úpadku pouze na návrh 

dlužníka (24, s. 61). Návrh musí splňovat náležitosti stanovené InZ (24, s. 65). Dnem, 

kdy dojde návrh k věcně příslušnému soudu je zahájeno řízení (24, s. 75). Účinky 

zahájení řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky v insolvenčním rejstříku 

(24, s. 77). Tímto okamžikem také začíná běžet lhůta pro přihlášení pohledávek, která je 

stanovena soudem. Lhůta nesmí být kratší než 30 dní a delší dvou měsíců (24, s. 111). 

Do insolvenčního řízení mohou věřitelé přihlásit své peněžité i nepeněžité pohledávky 

a zajištěné i nezajištěné pohledávky (24, s. 113 – 114). Insolvenční správce provede 

přezkum přihlášených pohledávek za účelem zjištění, zda byly přihlášeny po právu, 

a poté následuje přezkumné jednání nařízené soudem. Po tomto jednání sestaví správce 

seznam přihlášených pohledávek již bez pohledávek, ke kterým se nepřihlíží, 

vyloučených z uspokojení a dalších, o kterých to stanoví zákon (24, s. 127 – 128). 

Následně insolvenční správce provede soupis majetkové podstaty, označí majetek, ocení 

majetkovou podstatu a zpeněží ji za účelem uspokojení věřitelů a k úhradě nákladů 

insolvenčního správce (24, s. 148 – 155).  

2.9 Zánik pohledávek 

Zánik pohledávek znamená ukončení závazkového právního vztahu, které nastává na 

základě právního jednání. Domnívám se, že nejčastější formou zániku pohledávky či 

závazku je její úplná úhrada. Dalšími způsoby zániku jsou: odstoupení od smlouvy, 

zánik v důsledku zániku osoby dlužníka nebo věřitele, narovnání, započtení nebo 

zrušení závazku (3, s. 20). 

2.9.1 Splnění dluhu (úhrada) 

Dluh zaniká řádným a včasným splněním dluhu (16, s. 101). Myslím si, že se jedná 

o nejčastější způsob zániku pohledávek. Důsledkem toho, že dlužník svůj dluh řádně 

a včas nezaplatí, může být druhotná platební neschopnost věřitele. 
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2.9.2 Odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy lze provést na základě domluvy obou stran nebo stanoví-li tak 

zákon (6, § 2001). Dle ObčZ: ,,Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může 

druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.“ (6, § 2002) 

2.9.3 Narovnání 

V případě narovnání jsou pohledávky či závazky nahrazeny jinou pohledávkou nebo 

závazkem (3, s. 20). Strany ujednají úpravu práv a povinností, které byly mezi nimi 

sporné nebo pochybné (6, § 1903). 

2.9.4 Novace 

Je dohoda věřitele s dlužníkem, kterou se nahrazuje dosavadní závazek závazkem 

novým. Dosavadní závazek zanikne a dlužník je povinen plnit pouze závazek nový 

(16, s. 105). 

2.9.5 Započtení (kompenzace) 

Pohledávka (závazek) lze splnit také poskytnutím služby nebo směny, jedná se 

o započtení pohledávek a závazků (3, s. 20). Lze započíst pohledávky stejného druhu, 

a to dohodou mezi stranami nebo jednostranným prohlášením (51, s. 146). 

2.9.6 Prominutí dluhu a vzdání se práva 

Věřitel se může s dlužníkem dohodnout, že mu dluh promine nebo se vzdá svého práva 

vůči dlužníkovi (16, s. 106). 

2.9.7 Promlčení  

Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, toto právo se promlčí a dlužník není 

povinen plnit. V případě, že by dlužník plnil po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže 

požadovat navrácení (6, § 609). Obecně stanovená promlčecí lhůta jsou 3 roky 

(6, § 629). Avšak strany si mohou ujednat promlčecí dobu kratší nebo delší, nejméně 

jeden rok a maximálně patnáct let (6, § 630). 
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2.9.8 Prekluze  

Prekluze znamená zánik práva v důsledku neuplatnění práva ve stanovené lhůtě 

(51, s. 47). V případě, že tato lhůta uplynula a právo nebylo uplatněno, pohledávka 

(závazek) nenávratně zanikne (3, s. 20). 

2.10 Daňové a účetní aspekty pohledávek 

V této kapitole jsou nastíněny daňové a účetní aspekty pohledávek, nezbytné pro 

poctivý a věrný obraz účetnictví a pro správné stanovení daňové povinnosti podnikatele. 

2.10.1 Účtování pohledávek  

V účetnictví vedeném v plném rozsahu se pohledávky rozdělují na dlouhodobé 

a krátkodobé. K okamžiku sestavení účetní závěrky, mají dlouhodobé pohledávky dobu 

splatnosti delší než jeden rok a krátkodobé pohledávky mají dobu splatnosti do jednoho 

roku nebo kratší (1, s. 21).  

Pro účtování pohledávek směrná účtová osnova vymezila účtovou třídu – 3 Zúčtovací 

vztahy bez ohledu na to, jestli jsou pohledávky dlouhodobé nebo krátkodobé. Pro 

rozlišení těchto pohledávek si samy účetní jednotky vytváří analytické účty. Pro účely 

této bakalářské práce je důležitá účtová skupina 31 – Pohledávky, při čemž pro 

pohledávky z obchodních vztahů se používá účet 311 a souvztažně se použije výnosový 

účet 6xx ze skupiny 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží v účtové třídě 6 – Výnosy. 

Toto účtování má za následek, že účetní výnos je zároveň výnosem daňovým a tím 

podléhá zdanění daní z příjmů bez ohledu na to, kdy bude pohledávka uhrazena. 

Naopak při vedení daňové evidence vstupují do základu daně až skutečné příjmy při 

inkasu (1, s. 21 – 22). 

2.10.2 Ocenění pohledávek 

Účetní jednotky jsou ze zákona povinné oceňovat svůj majetek nebo jeho části 

a závazky (10, § 24, odst. 1). Ocenění majetku a závazků se provádí vždy k okamžiku 

uskutečnění účetního případu, ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku 

sestavení účetní závěrky, toto ocenění je účetní jednotka povinna zaznamenat v účetních 

knihách (10, § 24, odst. 2). Při vzniku se pohledávky i závazky oceňují jmenovitou 
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hodnotou, pohledávky při nabytí za úplatu nebo vkladem se oceňují pořizovací cenou 

(10, § 25, odst. 1). Pořizovací cenou je ta cena, za kterou byl majetek pořízený, 

i s náklady souvisejícími s jeho pořízením (10, § 25, odst. 5). 

2.10.3 Tvorba opravných položek 

Ke konci rozvahového dne zahrnujeme do účetnictví pouze ty zisky, které byly skutečně 

dosaženy. Pohledávka, která je po splatnosti, ztrácí na hodnotě a snižuje se šance na její 

proplacení, proto musíme vytvářet opravné položky. Opravnými položkami se vyjadřuje 

přechodné snížení majetku. V případě téměř nulové šance na vymožení dlužné částky se 

již vytvořené opravné položky rozpustí a pohledávka se zcela odepíše. Opravné položky 

se rozlišují na účetní a daňové (zákonné), tvoří se podle ZoR. Opravné položky se tvoří 

proto, aby se zachoval poctivý a věrný obraz skutečnosti (8). 

Daňové opravné položky jsou nákladem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů. Tyto položky, snižují základ daně a slouží ke krytí ztrát z odpisu pohledávek, ke 

kterým byly vytvořeny (8).  

Opravné položky nelze uplatnit u pohledávek již odepsaných na vrub výsledku 

hospodaření a dále se nesmí jednat o pohledávky vzniklé za členy obchodní korporace 

za upsaný vlastní kapitál a o pohledávku mezi spojenými osobami vymezenými v ZoDP 

(52, § 8a). 

K nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994 lze vytvořit zákonné opravné 

položky dle § 8a ZoR. Zákonem 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením 

jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, byl postup 

pro tvorbu zákonných opravných položek zjednodušen s účinností od 1.1.2014. Tento 

zjednodušený postup lze uplatnit na pohledávky vzniklé od roku 2014 (49, s. 224). 

Režim tvorby účinný k 31.12.2013 

a) Pohledávky do 200 000 Kč. Do daňových nákladů lze uplatnit pouze tvorbu 

opravných položek až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, pokud 

od doby splatnosti uplynulo více než 6 měsíců (49, s. 225). 

b) U pohledávek do 200 000 Kč lze opravné položky vyšší než 20 % vytvářet jen 

v případech, bylo-li zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení a zároveň od konce 
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sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než: 

- 12 měsíců, tvorba až do výše 33 % neuhrazené rozvahové pohledávky, 

- 18 měsíců, tvorba až do výše 50 % neuhrazené rozvahové pohledávky, 

- 24 měsíců, tvorba až do výše 66 % neuhrazené rozvahové pohledávky, 

- 30 měsíců, tvorba až do výše 80 % neuhrazené rozvahové pohledávky,  

- 36 měsíců, tvorba až do výše 100 % neuhrazené rozvahové pohledávky (49, s. 225). 

c) Pohledávky nad 200 000 Kč. Daňová účinnost opravných položek je podmíněna 

zahájením řízení – ohledně těchto pohledávek rozhodčí, soudní nebo správní řízení – 

a zároveň od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než: 

- 6 měsíců, tvorba až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

- 12 měsíců, tvorba až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

- 18 měsíců, tvorba až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

- 24 měsíců, tvorba až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

- 30 měsíců, tvorba až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

- 36 měsíců, tvorba až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 

(49, s. 225 – 226). 

Režim tvorby účinný od 1.1.2014 

a) Pokud od doby splatnosti uplynulo více než 18 měsíců, může být vytvořena zákonná 

opravná položka až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, bez 

ohledu na výši pohledávky nebo jejího přihlášení do soudního či jiného řízení 

(49, s. 226). 

b) Pokud od doby splatnosti uplynulo více než 30 měsíců, může být vytvořena zákonná 

opravná položka až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, bez 

ohledu na výši pohledávky nebo jejího přihlášení do soudního či jiného řízení 

(49, s. 226). 

c) U pohledávek nabytých postoupením, jejichž rozvahová hodnota (bez příslušenství) 

byla při vzniku vyšší než 200 000 Kč, lze vytvořit zákonné opravné položky dle 

předchozích dvou bodů, jen pokud bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno soudní, 

rozhodčí nebo správní řízení (49, s. 226). 
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Režim tvorby dle § 8c ZoR 

Pohledávky do 30 000 Kč. Sem patří ty pohledávky, které poplatník nevytváří podle 

předchozích skupin. Na tyto pohledávky lze vytvářet opravnou položku až do 100 % 

neuhrazené pohledávky (bez příslušenství) v případě: 

- že rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství nepřesáhla při vniku 30 000 Kč,  

- od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců, 

- celková hodnota pohledávek (bez příslušenství) vůči témuž dlužníkovi nepřesáhne za 

zdaňovací období 30 000 Kč (49, s. 227). 

Účetní opravné položky se v praxi obvykle řeší vnitropodnikovým pravidlem tvorby, 

které je zakotveno ve vnitřní účetní směrnici. Výše opravných položek stoupá 

s přibývající dobou splatnosti pohledávek. Pohledávky podnikatel odepisuje tedy dle 

vlastního uvážení a individuálně (11). Účetní opravné položky jsou daňově 

neuznatelným nákladem (1, s. 31). 

2.10.4 Odpis pohledávek 

Pohledávky, které jsou prokazatelně nedobytné, může podnikatel odepsat do nákladů. 

Jedná se o trvalé snížení hodnoty pohledávky, v případě stoprocentního odpisu dochází 

k vyřazení pohledávky z majetku podnikatele (58, s. 125). 

Účetní hledisko odpisu 

Z tohoto hlediska lze odepisovat pohledávky pouze podle reálné míry nedobytnosti.   

Je-li zřejmé, že by náklady na vymáhání pohledávky přesáhly její výnos, podnikatel 

vytvoří účetní odpis, který bude daňově neúčinný (58, s. 125). 

Daňové hledisko odpisu 

Poplatník, který vede účetnictví, může v určitých případech odepsat jmenovitou 

hodnotu pohledávky do daňově uznatelných nákladů. Musí přitom vycházet ze ZoDP, 

který stanoví, v jakých případech lze jednorázově do daňových nákladů zahrnout 

pohledávku za dlužníkem (58, s. 125). 
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2.11 Ekonomické aspekty pohledávek 

Pro charakterizování pohledávek z ekonomického hlediska v této bakalářské práci je 

zapotřebí částečně využít finanční analýzu, respektive některé z ekonomických 

ukazatelů. 

Finanční analýza slouží ke zhodnocení komplexní finanční situace podniku, je to zdroj 

pro další rozhodování a posuzování (9, s. 17). Pro potřeby této bakalářské práce využiji 

ukazatele likvidity a ukazatele aktivity.  

2.11.1 Ukazatele likvidity 

Poměřují oběžný majetek s krátkodobými cizími zdroji (9, s. 122). Neboli to, čím je 

možno platit s tím, co je nutné zaplatit. Likvidita tedy vyjadřuje schopnost podniku 

hradit své závazky. Likvidita obecně znamená přeměnitelnost majetku na peníze a dělí 

se na tři základní ukazatele: běžná, pohotová a hotovostní (9, s. 91). 

Běžná likvidita udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva cizí zdroje podniku. Při 

výpočtu tohoto ukazatele by měla být zvážena struktura zásob a reálné ocenění jejich 

prodejnosti, např. neprodejné zásoby by měly být odečteny. Struktura pohledávek je též 

důležitá, pohledávky po splatnosti s nedobytnými pohledávkami by také do ukazatele 

neměly vstupovat. Hodnota vypočítaná vzorcem by se měla pohybovat kolem 1,5 – 2,5. 

V případě, že hodnota ukazatele vyjde 1, pak je oběžný majetek roven krátkodobým 

závazkům a likvidita podniku se stává rizikovou. Daleko rizikovější je ale v případě, že 

krátkodobé cizí zdroje jsou vyšší než obrat oběžných aktiv, toto může znamenat např., 

že podnik financuje dlouhodobý majetek krátkodobými zdroji. Vysoká hodnota 

ukazatele naopak znamená drahé financování (9, s. 91 – 92). 

 

Obr. 1: Běžná likvidita (Převzato z 9, s. 91) 

 

Pohotová likvidita má doporučenou hodnotu 1 – 1,5. Při hodnotě menší než jedna musí 

podnik spoléhat na případný prodej zásob (9, s. 92). 
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Obr. 2: Pohotová likvidita (Převzato z 9, s. 92) 

 

Hotovostní likvidita má doporučenou hodnotu 0,2 – 0,5. Výsledek vyšších hodnot 

svědčí o neefektivním využití finančních prostředků (9, s. 92). 

 

Obr. 3: Hotovostní likvidita (Převzato z 9, s. 92) 

 

2.11.2 Ukazatele aktivity 

Měří obrat jednotlivých položek rozvahy (9, s. 122). ,,Ukazatele doby obratu 

pohledávek a doby obratu závazků jsou důležité pro posouzení časového nesouladu od 

vzniku pohledávky do doby jejího inkasa a od vzniku závazku do doby jeho úhrady.“ 

Tento nesoulad přímo ovlivňuje likviditu obchodního závodu (9, s. 105). Obecně platí, 

čím vyšší hodnota ukazatelů vyjde, tím lépe pro podnikatele. Minimální doporučená 

hodnota těchto ukazatelů je 1, ale hodnota se může mírně lišit podle různých odvětví, 

záleží tedy, ve kterém odvětví podnikatel působí. 

 

Doba obratu pohledávek je doba, kdy kapitál existuje ve formě pohledávek. Výsledek 

vypočítaný vzorcem je průměrným obdobím od okamžiku prodeje na obchodní úvěr do 

obdržení plateb od obchodních partnerů. Čím je tato doba delší, tím je větší potřeba 

úvěrů a tím i vyšší náklady (9, s. 105). 

 

Obr. 4: Doba obratu pohledávek (Převzato z 9, s. 105) 
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Doba obratu závazků vyjadřuje průměrnou dobu od vzniku závazku do jeho úhrady. 

Tento ukazatel by měl dosahovat nejméně hodnoty doby obratu pohledávek (9, s. 105). 

 

Obr. 5: Doba obratu závazků (Převzato z 9, s. 105) 

 

2.12 Shrnutí teoretické části 

Teoretická část bakalářské práce vymezuje základní právní předpisy, které upravují 

problematiku vymáhání pohledávek po splatnosti v České republice. Definovány jsou 

základní pojmy, způsoby vniku pohledávek, zajištění pohledávek, utvrzení dluhu, nástin 

zajišťovacích instrumentů, příslušenství pohledávek, způsoby vymáhání pohledávek 

mimosoudní a soudní cestou a také formy zániku pohledávky. V závěru teoretické části 

je charakteristika daňových, účetních a ekonomických aspektů pohledávek po 

splatnosti. Teoretické znalosti jsou prakticky využity v následujících částech bakalářské 

práce.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU (PROBLÉMU) 

Z PRÁVNÍHO, DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO 

HLEDISKA 

Analytická část této bakalářské práce je věnována charakteristice pohledávek 

Zemědělského a obchodního družstva Čáslavice, družstva. Popisuje současnou situaci 

družstva, postupy při zajištění, správě a vymáhání neuhrazených pohledávek. Dále také 

analyzuje pohledávky v letech 2013 – 2016. V závěru kapitoly se věnuji ekonomickým 

aspektům pohledávek. Analytickou část jsem zpracovala na základě interních podkladů, 

účetních výkazů a rozhovorů s účetními paní Marcelou Dufkovou a paní Jolanou 

Goliášovou. 

Družstvo má zájem pomocí této bakalářské práce vyřešit problematiku tuzemských 

neuhrazených pohledávek. 

3.1 Charakteristika podnikatelského subjektu 

Tato kapitola je zaměřena na základní údaje o družstvu, předmětu podnikání 

a organizační struktuře. 

3.1.1 Základní údaje 

Název:  Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, družstvo 

Právní forma: družstvo 

Sídlo:  Čáslavice 110, okres Třebíč, PSČ 675 24 

Identifikační číslo: 00139327 

Datum zápisu: 5. července 1951 

Základní kapitál: 12 500 000 Kč 

Předmět podnikání: rostlinná výroba, 
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 živočišná výroba - chov hospodářských zvířat za účelem 

získávání a výroby živočišných produktů,  

produkce chovných plemenných zvířat, 

výroba osiv a sadby, 

výroba elektrické energie (27).  

3.1.2 Organizační struktura 

 

Obr. 6: Organizační struktura (Převzato z 28) 
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3.2 Správa pohledávek 

Pohledávky jsou evidovány a účtovány v účetním programu IMES, tento software 

poskytuje SOFTWARE OK Příbram, s.r.o. (4). 

3.2.1 Členění pohledávek 

Družstvo nahlíží na pohledávky z dvojího hlediska. Zaprvé, zda jsou uhrazené či ne 

a zadruhé, jaká lhůta uběhla po splatnosti. Protože družstvo splácí úvěry, musí 

zpracovávat a předkládat bance poklady. V těchto podkladech člení své pohledávky na 

ty, kterým ještě neuplynula splatnost, na pohledávky po splatnosti do 30 dní, 31 až 

90 dní, 91 až 180 dní, 181 až 365 dní a více než 366 dní (5). 

3.2.2 Opravné položky k pohledávkám 

Družstvo tvoří opravné položky k nepromlčeným pohledávkám. Účetní opravné 

položky jsou tvořeny na základě vnitropodnikové směrnice a jsou shodné s daňovými. 

Daňové opravné položky jsou vytvářeny dle ZoR. Tyto položky jsou daňově 

uznatelným nákladem a umožňují snížení daňové povinnosti. Družstvo tyto položky 

účtuje na vrub účtu 558 – Tvorba opravných daňových položek a souvztažně ve 

prospěch účtu 391 – Opravná položka k pohledávkám (5). 

3.2.3 Odpis pohledávek 

Družstvo odepisuje své pohledávky účetně i daňově. Účetně odepisuje své pohledávky 

v případě, domnívá-li se, že k úhradě pohledávky již nedojde. Tyto odpisy vytváří dle 

ZoÚč a vyhlášky č. 500/2002 Sb., provádějící ZoÚč pro podnikatele. Daňové odpisy 

vytváří dle ZoDP, ve kterém jsou stanoveny podmínky pro vytvoření daňového odpisu 

pohledávek. Daňové odpisy družstvo zahrnuje do daňově uznatelných nákladů a eviduje 

je na účtu 546 000 – Daňový odpis pohledávky, v případě účetního odpisu má 

vytvořenou analytiku pro účet 546, a to 546 900. Souvztažně provádí zápis na účet 

311 – Pohledávky z obchodních vztahů (5). 
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3.3 Stávající způsob zajištění pohledávek 

Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, družstvo obchoduje s podnikateli, ale 

i nepodnikateli. S obchodními partnery uzavírá ústní dohody, při větších kontraktech 

kupní smlouvy, nebo také od kupujících přijímá objednávky. Vzniklé pohledávky 

nebývají nijak zajišťovány. Pokud se obchodní partneři dostanou s platbou do prodlení, 

nevyužívá družstvo žádné sankce, jako například smluvní pokuty nebo uplatnění úroku 

z prodlení. Jediný zajišťovací instrument, který družstvo využívá, je uznání dluhu 

(uznání pohledávky) viz. příloha č. 1 (5). Domnívám se, že obchodní partneři družstva 

tedy nabývají dojmu, že není nutné hradit své závazky včas, protože jim v případě 

prodlení nehrozí žádná sankce. 

3.4 Stávající způsob vymáhání pohledávek 

Splatnost kupní ceny uvedené ve vydané faktuře je u každého obchodního partnera 

stanovena individuálně. Lhůta splatnosti bývá většinou 14 dní ode dne vystavení 

faktury, ale u kontraktů s komoditami je tato lhůta většinou stanovena na jeden měsíc. 

Účetní provádí průběžně kontrolu pohledávek po splatnosti a prodlení s platbou bývá 

tolerováno zpravidla v délce jednoho až dvou měsíců po tomto datu. Během této doby 

většinou účetní telefonicky upomene svého kupujícího o neuhrazení faktury. Jestliže 

dlužník ani po telefonické upomínce svůj dluh neuhradí, zpracuje účetní první písemnou 

upomínku platby s uznáním dluhu a odešle ji doporučeně na adresu dlužníka. Dalším 

krokem v případě neuhrazení obvykle bývá osobní návštěva zaměstnance družstva 

v sídle dlužníka (5). Domnívám se, že dlužník ve většině případů již po první písemné 

upomínce nebo návštěvě svůj dluh uhradí. Pokud nezaplatí, družstvo ho může dále 

písemně upomínat pomocí druhé písemné upomínky a třetí písemné upomínky - pokus 

o smír. Tyto tiskopisy lze vygenerovat z účetního programu IMES, mají ale totožný 

vzhled jako první písemná upomínka a uznání dluhu. 

Když obchodní partneři nejsou schopni uhradit svůj dluh jednorázově, družstvo 

přistupuje k této situaci individuálně. Svým dlužníkům nabízí možnost splátkového 

kalendáře nebo dodání nějakého protiplnění, ale pouze v případě, že s tím obchodní 

partner souhlasí. Splátkový kalendář, který družstvo využívá, neobsahuje institut ztráty 

výhody splátek (4). 
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Družstvo nevyužívá služeb inkasních agentur a nevymáhá své pohledávky 

prostřednictvím soudního řízení. Důvodem jsou vysoké náklady na tento způsob 

vymáhání, ale i to, že družstvo není obeznámeno se všemi možnostmi vymáhání 

pohledávek po splatnosti (5). 

3.5 Započtení pohledávek 

Na základě dohody družstvo využívá vzájemné započtení pohledávek, ale používá 

i jednostranné započtení pohledávky tzv. kompenzaci (5). 

3.6 Analýza pohledávek 

Tato kapitola se zabývá analýzou pohledávek evidovaných na účtu 311 – Pohledávky 

z obchodních vztahů, a to v letech 2013 – 2016. Pohledávky jsou procentuálně 

rozděleny v jednotlivých letech dle úhrady na řádně uhrazené a neuhrazené. Neuhrazené 

pohledávky dále člením podle toho, zda ještě neuplynula doba splatnosti nebo jsou již 

po splatnosti. Pohledávky po splatnosti dále člením dle počtu dní po splatnosti. 

3.6.1 Analýza pohledávek v roce 2013 

V roce 2013 družstvo evidovalo pohledávky v celkové výši 59 740 789,65 Kč. 

Z celkové výše bylo uhrazeno k 31.12.2013 54 899 001, 68 Kč, tedy 92 %. Zbývajících 

8 % tvoří neuhrazené pohledávky a to ve výši 4 851 787,97 Kč (29). 



 

Graf 1: Členění pohledávek v roce 2013 (Zdroj 29)

 

Z částky 4 851 787,97 Kč neuhrazených pohledávek tvoří 66 % pohledávky, kterým 

ještě neuplynula doba jejich splatnosti a 34 % pohledávky, které již po splatnosti jsou.
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nejvyšší podíl 25 % tvoří pohledávky po splatnosti mezi 31 a 90 dny, v peněžním 

vyjádření tato hodnota činí 417 434,00 Kč. Třetí nejvyšší podíl 13 % zaujímají 

pohledávky se lhůtou po splatnosti do 30 dní v peněžní výši 204 954,00 Kč. Další 

dvě hodnoty 9 % a 7 % zaujímají pohledávky se lhůtou po splatnosti mezi 91 – 180 dny 

a nad 366 dní. V peněžní hodnotě jsou vyjádřeny částkami 153 273,00 Kč 

a 115 604,30 Kč (30). 

 

Graf 3: Rozčlenění pohledávek dle dní po splatnosti k 31.12.2013 (Zdroj 30) 
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Graf 4: Členění pohledávek v roce 2014 (Zdroj 31) 
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pohledávky, kterým ještě neuběhla doba jejich splatnosti a 41 % tvoří pohledávky po 

splatnosti. V peněžní hodnotě pohledávky po splatnosti dosahují výše 2 154 773,30 Kč 

(32). 

 

Graf 5: Rozdělení neuhrazených pohledávek dle splatnosti k 31.12.2014 (Zdroj 32) 
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Největšího podílu pohledávek po splatnosti v roce 2014 dosáhly pohledávky se lhůtou 

po splatnosti do 30 dní, které oproti roku 2013 výrazně vzrostly z 13 % na 60 %. 

V peněžní hodnotě v roce 2014 činí 1 303 118,00 Kč. Druhý nejvyšší podíl zaujímají 

pohledávky po splatnosti mezi 31 – 90 dny, které dosahují hodnoty 26 % a oproti 

minulému roku se výrazně neliší, vzrostly pouze o 1%. V peněžní hodnotě v roce 2014 

činí 570 969,00 Kč. Hodnotu 8 % tvoří pohledávky po splatnosti mezi 181 a 365 dny, 

které v roce 2014 dosahují peněžní hodnoty 177 521,00 Kč. Podíl pohledávek po 

splatnosti v této lhůtě výrazně klesl oproti předchozímu roku 2013, kde tvořil 46 %. 

Další hodnoty 4 % a 2 % zaujímají pohledávky zařazené ve stejné lhůtě po splatnosti 

jako v předchozím roce, avšak s jinou procentuální hodnotou. V roce 2014 v peněžní 

výši pohledávky po lhůtě splatnosti mezi 91 – 180 dny činí 79 902,00 Kč a pohledávky 

po lhůtě splatnosti nad 366 dní činí 34 263,30 Kč (32). 

 

Graf 6: Rozčlenění pohledávek dle dní po splatnosti k 31.12.2014 (Zdroj 32) 
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57 683 695,20 Kč) a neuhrazených pohledávek ubylo o 2 % na 6%, jejich hodnota činí 

3 790 196,65 Kč (33). 

 

Graf 7: Členění pohledávek v roce 2015 (Zdroj 33) 

 

V roce 2015 se výrazně snížila částka pohledávek po splatnosti. Z celkové částky 

3 790 196,65 Kč neuhrazených pohledávek tvořily pohledávky po splatnosti pouze 

19 % (v peněžní hodnotě 713 429,30 Kč) a převážnou část 81 % pohledávky, kterým 

ještě neuplynula lhůta jejich splatnosti (34). 

 

Graf 8: Rozdělení neuhrazených pohledávek dle splatnosti k 31.12.2015 (Zdroj 34) 
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Pohledávky se lhůtou po splatnosti mezi 181 – 365 dny se oproti roku 2014 výrazně 

zvýšily z 8 % a dosáhly k 31.12.2015 nejvyššího podílu 34 %. V roce 2015 činily 

241 922,00 Kč. Naopak pohledávky se lhůtou do 30 dní se proti předchozímu roku 

výrazně snížily na 33 % (v peněžní hodnotě činí 233 217 Kč). Pohledávky po splatnosti 

se lhůtou mezi 31 – 90 dny také zaznamenaly snížení z 26 % na 19 % a v roce 2015 činí 

137 775,00 Kč. Pohledávky po splatnosti se lhůtou nad 366 dní dosahují hodnoty 9 % 

a peněžní hodnoty 67 908,30 Kč. Téměř stejné hodnoty 5 % jako v předchozím roce 

(liší se pouze o 1 %) dosahují pohledávky po splatnosti se lhůtou mezi 91 – 180 dny, 

které v roce 2015 činí 32 607,00 Kč (34). 

 

Graf 9: Rozčlenění pohledávek dle dní po splatnosti k 31.12.2015 (Zdroj 34) 

 

3.6.4 Analýza pohledávek v roce 2016 

V roce 2016 družstvo eviduje pohledávky v celkové výši 58 011 639,33 Kč. Proti roku 

2015 vzrostl podíl neuhrazených pohledávek o 5 % na 11% a v peněžní hodnotě činí 

6 558 337,53 Kč. Uhrazených pohledávek je 89 %, tedy 51 453 301,80 Kč (35). 
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Graf 10: Členění pohledávek v roce 2016 (Zdroj 35) 

 

Z celkové částky 6 558 337,53 Kč neuhrazených pohledávek za rok 2016 činí 

pohledávky po splatnosti v peněžní hodnotě 2 750 111,58 Kč, které opět vzrostly, a to 

na 42 %. Zbylých 58 % tvoří pohledávky, kterým ještě neuběhla doba jejich splatnosti 

(36). 

 

Graf 11: Rozdělení neuhrazených pohledávek dle splatnosti k 31.12.2016 (Zdroj 36) 
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V roce 2016 výrazně vzrostl podíl pohledávek po splatnosti do 30 dní, a to z 33 % na 

70 %. V peněžní hodnotě tyto pohledávky činí 1 929 851,00 Kč. Pohledávky po 

splatnosti ve lhůtě mezi 31 – 90 dny zůstaly procentuálně stejné jako v předchozím roce 

2015, jejich hodnota je 19 % a v peněžním vyjádření činí 534 367,58 Kč. Hodnoty 10 % 

dosahují pohledávky se lhůtou po splatnosti více než 366 dní, tato hodnota se téměř 

neliší oproti předchozímu roku, nárůst je pouze o 1 % a v peněžní hodnotě činí 

274 085,00 Kč. Nejnižších hodnot dosahují pohledávky se lhůtou po splatnosti mezi 

91 – 180 dny, které dosahují hodnoty 1 % a oproti roku 2015 poklesly o 4 %. V roce 

2016 se nevyskytují pohledávky se lhůtou po splatnosti mezi 181 – 365 dny, které 

zaznamenaly pokles z 34 % (36). 

 

Graf 12: Rozčlenění pohledávek dle dní po splatnosti k 31.12.2016 (Zdroj 36) 
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kapitoly jsem v tabulce rozčlenila pohledávky po splatnosti dle částek za jednotlivé 

roky. 

 

Graf 13: Členění pohledávek dle splatnosti v letech 2013 – 2016 dle stavu k 31.12. (Zdroj 30, 32, 34, 36) 

 

K 31.12.2013 bylo nejvíce pohledávek po splatnosti mezi 181 – 365 dny, a to 46 %. 
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K rozvahovému dni za rok 2014 dosahovaly největšího podílu 60 % pohledávky po 
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365 dny, převážný podíl představuje neuhrazená pohledávka za dodávku obilí 

od nejmenovaného podnikatele ve výši 225 624,00 Kč (34). 

Na rozdíl od stavu k 31.12.2015 byl k rozvahovému dni v roce 2016 byl zaznamenán 

vysoký nárůst pohledávek po lhůtě splatnosti přibližně o 2 miliony Kč. Největší nárůst 

byl u pohledávek do 30 dní, které tvořily 70 %. To bylo způsobeno neuhrazením faktury 

za dodávku mléka v hodnotě 1 895 957,00 Kč od stálého a vzorně platícího kupujícího. 

Tato situace nastala mimořádně, protože datum splatnosti připadl na 30.12.2016. 

Pohledávky po splatnosti mezi 31 – 90 dny dosahovaly 19 % a hlavní příčinou bylo 

neuhrazení faktur opět za dodávku obilí v celkové částce 175 951,00 Kč a také 

neuhrazení faktury za elektrickou energii ve výši 358 416,58 Kč. Pohledávky, kterým 

uplynula splatnost před více než 366 dny, zaujímají 10 %. V tomto podílu je především 

neuhrazená pohledávka vzniklá v roce 2015 za dodávku obilí ve výši 225 624,00 Kč 

a neuhrazené faktury za dodávku dobytka již z roku 2014 v celkové výši 46 157,00 Kč 

(36). 

 

Graf 14: Členění pohledávek dle dní po splatnosti v letech 2013 – 2016 dle stavu k 31.12. (Zdroj 30, 32, 
34, 36) 
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dosahují neuhrazené pohledávky v částkách mezi 5 001 až 20 000 Kč, 100 001 Kč až 

300 000 Kč, 300 001 Kč až 500 000 Kč a nad 500 001 Kč. Uvedené údaje jsou 

podkladem pro navrhovaná řešení. 

Tab. 5: Členění neuhrazených pohledávek dle objemu k 31.12. za roky 2013 – 2016 (Zdroj 30, 32, 34, 36) 

Rok 2013 (v Kč) 2014 (v Kč) 2015 (v Kč) 2016 (v Kč) 

Hodnota pohledávky do 

5 000 Kč 
37 941,00 64 250,00 8 841,00 4 772,00 

Hodnota pohledávky od 

5 001 Kč do 20 000 Kč 
210 917,30 111 040,30 73 541,30 58 607,00 

Hodnota pohledávky od 

20 001 Kč do 50 000 Kč 
195 249,00 111 431,00 78 703,00 52 462,00 

Hodnota pohledávky od 

50 001 Kč do 100 000 Kč 
0,00 151 699,00 0,00 154 273,00 

Hodnota pohledávky od 

100 001 Kč do 300 000 Kč 
1 202 210,00 525 150,00 552 344,00 225 624,00 

Hodnota pohledávky od 

300 001 Kč do 500 000 Kč 
0,00 364 740,00 0,00 358 416,58 

Hodnota pohledávky nad 

500 001 Kč 
0,00 837 463,00 0,00 1 895 957,00 

Pohledávky po splatnosti 

celkem 
1 646 317,30 2 165 773,30 713 429,30 2 750 111,58 

 

3.6.6 Analýza opravných položek a odpisů pohledávek 

V této kapitole je uvedeno, kolik bylo vytvořeno opravných položek a odpisů 

v jednotlivých letech k rozvahovému dni za roky 2013 – 2016. Údaje jsem shrnula do 

následující tabulky. 
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Tab. 6: Výše opravných položek a odpisů v letech 2013 - 2016 (Zdroj 54, 55, 56, 57) 

Rok 
Vytvořené 

opravné položky 

Odpisy 

pohledávek 

daňové 

Odpisy 

pohledávek 

nedaňové 

2013 43 540 Kč 0 Kč 0 Kč 

2014 18 876 Kč 13 886 Kč 0 Kč 

2015 0 Kč 18 876 Kč 4 661 Kč 

2016 33 069 Kč 0 Kč 15 387 Kč 

 

3.7 Ekonomické aspekty pohledávek 

Tato kapitola obsahuje výpočty některých ekonomických ukazatelů uvedených 

v kapitole 2.11. Výpočty provádím za jednotlivé roky 2013 – 2016 a jedná se 

o ukazatele likvidity a aktivity – doba obratu pohledávek, doba obratu závazků. 

Družstvo nemá povinnost sestavovat výkaz cash flow. 

3.7.1 Analýza likvidity 

Výpočty pro ukazatele běžné likvidity, pohotové likvidity a hotovostní likvidity jsou 

uvedeny v kapitole 2.11.1. Pro výpočty jsou potřeba údaje z rozvah za období 2013 – 

2016. Tyto údaje jsem shrnula do tabulky č. 7. 

Tab. 7: Údaje z rozvah pro výpočet likvidity (Zdroj 37) 

 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

Oběžná aktiva (v tis. Kč) 36 763 42 578 38 313 46 644 

Krátkodobý finanční majetek  

(v tis. Kč)  
3 691 3 426 2 900 2 201 

Krátkodobé pohledávky (v tis. Kč) 9 175 10 286 5 578 15 081 
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Krátkodobé cizí zdroje (v tis. Kč) 7 196 12 923 12 947 19 307 

 

Tab. 8: Vypočtené hodnoty likvidity (Upraveno dle 37) 

 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

Běžná likvidita 5,11 3,29 2,96 2,42 

Pohotová likvidita 1,79 1,06 0,65 0,90 

Hotovostní likvidita 0,51 0,27 0,22 0,11 

 

Ukazatel běžné likvidity má ve sledovaném období klesající tendenci. Doporučené 

hodnoty se pohybují v rozmezí 1,5 – 2,5 (viz. kapitola 2.11.1). V letech 2013 a 2014 

vypočtené hodnoty převyšují doporučené, ale v roce 2016 se vypočtená hodnota již 

pohybuje v horní hranici doporučeného rozmezí. Dle této skutečnosti lze říci, že 

družstvo je schopno dostát svým závazkům. 

Pohotová likvidita má v letech 2013 – 2015 taktéž klesající tendenci, až v roce 2016 je 

zaznamenán nárůst. Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 1 – 1,5 (viz. kapitola 

2.11.1). Ve sledovaném období se ukazatel pohybuje blízko doporučených hodnot, 

kromě roku 2015. V tomto roce dle mého názoru mělo družstvo problém uhradit své 

závazky. Výsledek v roce 2016 hodnotím kladně, protože jsem zaznamenala nárůst 

a opět se ukazatel přibližuje k doporučené hodnotě. 

Ukazatel hotovostní likvidity má taktéž klesající trend a opět se vypočtené hodnoty 

pohybují kolem doporučené hodnoty 0,2 – 0,5 (viz. kapitola 2.11.1). Na základě těchto 

výsledků si myslím, že družstvo efektivně využívá své finanční prostředky. 

3.7.2 Analýza aktivity 

Výpočet ukazatelů aktivity je uvedený v kapitole 2.11.2 a výsledná hodnota vychází 

v jednotkách dnů. Pro výpočet ukazatelů jsou potřebné údaje z rozvah a výkazů zisku 

a ztráty za období 2013 – 2016. Tyto údaje jsou shrnuty v tabulce č. 9. 
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Tab. 9: Údaje z rozvah a z výkazů zisku a ztráty pro výpočet dob obratu (Zdroj 37) 

 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

Pohledávky (v tis. Kč) 10 115 11 225 6 517 16 022 

Závazky (krátkodobé v tis. Kč) 7 195 12 923 12 947 19 307 

Tržby (v tis. Kč) 45 529 52 090 47 614 47 312 

 

Tab. 10: Vypočtené doby obratu (Upraveno dle 37) 

 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 79,98 77,58 49,27 121,91 

Doba obratu závazků (ve dnech) 56,89 89,31 97,89 146,91 

 

V průběhu sledovaného období měla doba obratu pohledávek snižující se tendenci až do 

roku 2015. V roce 2016 zaznamenala více než dvojnásobný nárůst. Tato vyšší hodnota 

značí, že družstvo financuje své závazky více z úvěrů, ale tím mu vznikají vyšší 

náklady. Doba obratu závazků by se dle kapitoly 2.11.2 měla pohybovat alespoň 

v hodnotách jako doba obratu pohledávek a vyšších. Na základě tabulky č. 10 lze říci, 

že tato hodnota je vyšší, výjimkou je rok 2013. To znamená, že družstvo v roce 2013 

nejdříve hradilo své závazky a až poté inkasovalo své pohledávky. Od roku 2014 

družstvo nejdříve inkasuje své pohledávky a až poté hradí své závazky. Myslím si, 

že vypočtená hodnota doby obratu závazků v roce 2016 je příliš vysoká a usuzuji, že 

družstvo má problém s uhrazením svých splatných závazků. 
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Graf 15: Doba obratu pohledávek a závazků ve dnech (Zdroj 37) 
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pohledávek, v případě družstva je tato hodnota v posledních dvou letech (v roce 2015 
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Doba obratu pohledávek Doba obratu závazků
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VČETNĚ JEJICH 

EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

V této části bakalářské práce se zaměřím na vlastní návrhy řešení vymáhání pohledávek. 

Nejdříve doporučuji družstvu způsoby, jak předcházet vzniku problematických 

pohledávek, dále uvádím vhodné zajišťovací instrumenty a úpravu kupní smlouvy. 

Následně předkládám dle mého názoru pro družstvo nejpřijatelnější způsoby řešení 

soudní i mimosoudní cestou a navrhuji vhodnější úpravu zasílaných upomínek. Závěr 

této kapitoly věnuji zhodnocení realizovatelnosti návrhů v praxi. 

4.1 Způsoby předcházení vzniku problematických pohledávek 

Myslím si, že prevence proti vzniku problematických pohledávek je velmi důležitá 

a družstvo by jí mělo věnovat více pozornosti. Tato kapitola je zaměřena na doporučení 

způsobu prověření kupujících, na volbu vhodnější zajišťovacích instrumentů a na 

úpravu kupní smlouvy. 

4.1.1 Prověření zákazníků 

Vzhledem k tomu, že družstvo své zákazníky nijak neprověřuje, domnívám se, že do 

budoucna by tak mělo činit. Věřitel má několik možností, jak se informovat 

o potenciálním kupujícím a předejít tak možným potížím s následnou platební 

neschopností dlužníka. 

Jak jsem uvedla již v kapitole 2.6.1, informace mohou získat z vnitřních nebo vnějších 

zdrojů. V případě stálých kupujících by bylo vhodné ověřit si dosavadní platební 

morálku pomocí účetního softwaru OK Příbram, který družstvo využívá. V situaci, kdy 

má odběratel pohledávky po lhůtě splatnosti, doporučuji jej zkontaktovat a v případě, že 

nereaguje na ústní upomínku, doporučuji zaslat upomínku písemnou. Pokud ani poté 

svůj dluh neuhradí, navrhuji zaslat dlužníkovi s další písemnou upomínkou uznání 

dluhu a poté jej zkontaktovat znovu s nabídkou splátkového kalendáře či návrhu s jiným 

protiplněním. 

Co se týče nových zákazníků, doporučuji hlavně využití vnějších informačních zdrojů. 

Jedním ze základních informačních zdrojů je sbírka listin při obchodním rejstříku 
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(Obchodní rejstřík), dostupná na internetových stránkách www.justice.cz, které spravuje 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. V obchodním rejstříku jsou obsaženy 

informace o podnikatelských subjektech, ale i sbírky listin, ve kterých jsou zákonem 

stanovené listiny týkající se podnikatelského subjektu. Jedná se zejména o účetní 

závěrky a výroční zprávy. Web justice.cz poskytuje také informace o tom, zda je 

podnikatelský subjekt v insolvenci (38). Výhodou obchodního rejstříku je, že je zcela 

zdarma. Naopak nevýhodou je, že obsahuje pouze ty podnikatelské subjekty, které se 

zapisují povinně. 

K ověření informací slouží také systém ARES – Administrativní registr ekonomických 

subjektů. Tento systém je dostupný na http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ a spravuje ho 

Ministerstvo financí České republiky. Stejně jako Obchodní rejstřík nabízí bezplatné 

a veřejně dostupné služby. Na rozdíl od Obchodního rejstříku poskytuje informace 

o všech ekonomických subjektech registrovaných v ČR a zprostředkovává údaje 

z registrů státní správy (39). Nevýhodou je, že zde není možné získat informace 

z účetních závěrek a výročních zpráv. 

Jako další zdroj ověření informací doporučuji Centrální registr dlužníků České 

republiky (CERD) dostupný na http://www.centralniregistrdluzniku.cz/. Tento registr 

nabízí spoustu služeb bezplatných i zpoplatněných. Mezi bezplatné služby se řadí 

například vložení dlužníka do registru, burza pohledávek, insolvenční rejstřík, obchodní 

rejstřík či živnostenský rejstřík. Mezi zpoplatněné služby patří přístup do registru 

dlužníků, který je pro podnikající osoby zpoplatněn dle tarifů uvedených v tabulce č. 11 

(40). 

Tab. 11: Ceník služeb CERD pro podnikatele (Zdroj 41) 

Tarif Poplatek Podmínky Přístup 

Kredit 

50 Kč za každé hledání 

v databázi CERD, + 50 Kč za 

každý vklad dlužníka 

Min. nabití kreditu 1 000 Kč x 

Basic 1 500 K/ 1 měsíc x 1 rok 
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Full 10 000 Kč/ 1 rok x 1 rok 

Promo 3 000 Kč/ 1 rok 
povinnost umístění loga CERD 

na své www stránky 
1 rok 

Reciprocal 2 000 Kč/ 1 rok 

povinnost vkladu všech 

dlužníků s platbou po splatnosti 

delší než 30 dní 

1 rok 

4.1.2 Zajišťovací instrumenty 

Tato kapitola je zaměřena na návrh vhodných zajišťovacích instrumentů. Domnívám se, 

že současné zajištění pohledávek u družstva není dostačující. 

Platba při převzetí zboží 

Myslím si, že zavedení tohoto zajišťovacího instrumentu, platby při převzetí zboží, by 

bylo vhodné zejména pro drobný prodej brambor nebo obilí. V současné době přijdou 

zákazníci přímo do skladu zemědělského družstva a zaměstnanci jim vydají požadované 

zboží bez jakékoliv zálohy či platby. Následně v některých případech dochází 

k neuhrazení odebraného zboží (4). Dle mého názoru by bylo vhodné zavedení prvotní 

platby za zboží v kanceláři družstva a až poté následný výdej zboží ze skladu. 

Zálohové platby 

Jako další vhodný zajišťovací instrument navrhuji zálohové platby. Družstvo je 

v současnosti nevyužívá a možným důvodem je zřejmě domněnka, že by zálohové 

platby odradily potenciální obchodní partnery, což si nemyslím, protože tento institut je 

běžně používán. Tyto zálohy, nejlépe v plné výši smluvního plnění, doporučuji zavést 

u všech nových zákazníků a u některých stávajících zákazníků, se kterými byl 

v minulosti zaznamenán nějaký problém s úhradou. 

4.1.3 Úprava kupní smlouvy 

Přestože všechny smlouvy (viz. příloha č. 2) jsou uzavírány písemně, domnívám se, že 

nejsou postačující. Obsahují sice sjednání o smluvní pokutě, ale tato pokuta se netýká 
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neuhrazení pohledávky. Navrhuji uplatňovat nárok na smluvní pokutu a vložit do 

smlouvy ujednání o úroku z prodlení. 

Úrok z prodlení 

Zaprvé doporučuji začít uplatňovat nárok na úrok z prodlení, který bude sjednán 

v kupní smlouvě. Domnívám se, že právě uplatnění úroku z prodlení by mohlo zlepšit 

platební morálku obchodních partnerů, neboť jim bude hrozit sankce za nedodržení 

termínu splatnosti. Výši úroku doporučuji sjednat na 0,05 % za každý den prodlení 

v platbě. 

Zaprvé navrhuji do kupní smlouvy přidat následující text. 

,,Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující neuhradí řádně a včas faktury vystavené 

prodávajícím za předmět plnění v této smlouvě, bude kupující povinen zaplatit 

prodávajícímu dohodnutý úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení v platbě.“ 

Zadruhé doporučuji přidání následujícího textu do vystavené faktury na základě kupní 

smlouvy. 

,,Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na 

faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní 

pokutu (byla-li sjednána).“ 

Smluvní pokuta 

Zatřetí doporučuji u kupní smlouvy sjednat i smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty by 

měla být přijatelná pro obě smluvní strany, proto navrhuji 0,04 % z kupní ceny za každý 

den prodlení. Návrh textu, který by mohl být uveden v kupní smlouvě, uvádím 

v následujícím odstavci. 

,,V případě prodlení s úhradou jakýchkoliv plateb ve prospěch prodávajícího dle této 

smlouvy a současně pokud kupující nezjedná nápravu tohoto porušení ani v dodatečné 

lhůtě 30 dní od doručení dodatečné písemné výzvy prodávajícího, se smluvní strany 

dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,04% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
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smluvní pokuta je splatná na základě jejího vyúčtování prodávajícím ve lhůtě 30 dnů od 

doručení faktury kupujícímu.“ 

Ztráta výhody splátek 

S některými obchodními partnery má Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, 

družstvo sjednané splátkové kalendáře (viz. kapitola 3.4). V této situaci doporučuji 

družstvu zahrnout do každého splátkového kalendáře institut ztráty výhody splátek. 

Pokud se tedy dlužník opozdí s platbou, věřitel má právo požadovat úhradu celé částky. 

Do splátkového kalendáře navrhuji přidání následujícího textu. 

Smluvní strany sjednávají pro případ, že dlužník nesplní některou ze splátek řádně 

a včas, dle přiloženého splátkového kalendáře, v souladu s ustanovením § 1931 zákona 

č. 89/2012 Sb., právo věřitele na vyrovnání celé pohledávky. 

Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti 

Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti slouží jako exekuční titul. Nevýhodou 

je ovšem to, že dlužník nemusí dát k sepsání zápisu souhlas. Odměna notáře je 

stanovena na 2/3 z celkové výše odměny dle tarifní hodnoty. Minimální výše odměny 

činí 2 000 Kč.  

Tab. 12: Odměna notáře za sepsání notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti (Zdroj 45) 

Výše tarifní hodnoty [Kč] 2/3 Sazby Sazba 

Z prvních 100 000 Kč 1,33 % 2 % 

Z přebývající částky až do 500 000 Kč 0,8 % 1,2 % 

Z přebývající částky až do 1 000 000 Kč 0,4 % 0,6 % 

Z přebývající částky až do 3 000 000 Kč 0,2 % 0,3 % 

Z přebývající částky až do 20 000 000 Kč 0,13 % 0,2 % 

Z přebývající částky až do 30 000 000 Kč 0,07 % 0,1 % 



58 
 

Z přebývající částky až do 100 000 000 Kč 0,03 % 0,05 % 

Nejméně  2 000 Kč 1 000 Kč 

 

Rozhodčí doložka 

Tento nástroj zajištění pohledávek shledávám vhodným za předpokladu, že by mohlo 

dojít v budoucnu ke sporu. Rozhodčí doložka, zapsaná ve smlouvě, znamená, že při 

vzniku sporu by se tímto sporem zabýval rozhodce (rozhodci) nebo rozhodčí soud. 

Výhodou tohoto řízení je možnost vedení řízení online a smluvní strany si mohou 

vybrat rozhodce, u kterého bude soud veden.  

4.2 Úprava upomínek 

Jak jsem uvedla v kapitole 3.4 formuláře: Uznání pohledávek (viz. příloha č. 1), 

Upomínka č. 1, Upomínka č. 2 a Upomínka č. 3 – Pokus o smír generuje účetní 

program IMES ve stejné podobě. Doporučuji tento vzhled upravit přímo v účetním 

programu, kde se tiskopisy vytvářejí. V případě uznání pohledávky nemám, co bych 

vytkla, ale co se týče Upomínky č. 1 a 2 bylo by vhodné uvést, o kterou upomínku 

v pořadí se jedná. Dále doporučuji vložit v jednotlivých případech odlišný text, který 

uvádím v následujících kapitolách 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3. 

4.2.1 Upomínka č. 1 

 Vážený odběrateli, dovolujeme si připomenout, že jste dosud neuhradili naši fakturu 

č. xx, ze dne dd.mm.rr, splatnou dd.mm.rr, na částku xx Kč.  

Věříme, že se tak stalo nedopatřením a dlužná částka bude uhrazena do 7 dnů ode dne 

doručení upomínky.  

4.2.2 Upomínka č. 2 

Vážený odběrateli, dovolujeme si opět připomenout, že jste dosud neuhradili naši 

fakturu č. xx, ze dne dd.mm.rr, splatnou dd.mm.rr, na částku xx Kč, kterou jsme 

upomínali již dd.mm.rr.  
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Věříme, že naši pohledávku obratem uhradíte a to nejpozději do dd.mm.rr. Pokud ani 

v tomto termínu fakturu neuhradíte, budeme bohužel nuceni dlužnou částku navýšit 

o úrok z prodlení a náklady spojené s vymáháním pohledávky. 

4.2.3 Upomínka č. 3 – Pokus o smír 

Vážený odběrateli, již dvakrát jsme Vás upomínali, že jste dosud neuhradili naši fakturu 

č. xx, ze dne dd.mm.rr, splatnou dd.mm.rr, na částku xx Kč.  

Věříme, že naši pohledávku obratem uhradíte a to nejpozději do dd.mm.rr. Celkovou 

částku faktury zvyšujeme o úrok z prodlení ve výši xx Kč a náklady spojené 

s vymáháním pohledávky ve výši xx Kč. Pokud ani v tomto termínu částku neuhradíte, 

budeme nuceni dlužnou částku vymáhat soudní cestou. 

4.3 Řešení pohledávek po splatnosti 

Obsahem kapitoly je popis mimosoudního a soudního řešení pohledávek po splatnosti, 

které je nevyhnutelným krokem v případě, že přes všechna doporučená opatření nedojde 

k úhradě. 

4.3.1 Mimosoudní řešení 

V případě, že nedojde k uhrazení pohledávky, navrhuji nejdříve mimosoudní cestu.  

Vymáhání vlastními silami 

V současné době provádí účetní kontrolu uplynulé doby splatnosti sice průběžně, ale 

nepravidelně. Doporučuji tedy v první řadě zavést pravidelnou kontrolu neuhrazených 

pohledávek a zkrátit tak celý proces vymáhání neuhrazené pohledávky po splatnosti. 

Doporučuji zkrátit dobu 1. kontaktu z jednoho až dvou měsíců na 15 dní a poté ihned 

kupujícího telefonicky informovat o neuhrazené pohledávce. Nedojde-li k uhrazení 

během týdne, navrhuji odeslání první písemné upomínky s formulářem uznáním dluhu. 

Pokud ani po této upomínce nedojde k úhradě během dvou týdnů, doporučuji zaslání 

druhé písemné upomínky. Upomínky je vhodné zasílat doporučeně, do vlastních rukou 

dlužníka, tak jak je činěno doposud. Myslím si, že pro zlepšení efektivnosti by bylo 
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vhodné zaslat tyto upomínky i elektronickou poštou. Cílem upomínek je nalezení řešení 

např. sjednání splátkového kalendáře. 

Vymáhání pohledávek za pomoci inkasní agentury 

Inkasní agentury jsou dalším řešením pro mimosoudní řešení pohledávek. Zvolení této 

cesty doporučuji v případě, že družstvo nemá dostatek času zabývat se vymáháním 

vlastními silami. Nevýhodou této instituce je ovšem finanční náročnost. 

Z inkasních agentur jsem vybrala Central Europe Credit, protože uvádí přehledný ceník. 

V následující tabulce uvádím výši odměny společnosti. Provize je splatná po úspěšném 

inkasu pohledávky. 

Tab. 13: Ceník služeb Central Europe Credit (Převzato ze 46) 

Doba pohledávky po splatnosti 
Výše provize z hodnoty pohledávky 

(bez DPH) 

Do 12 měsíců 10 % 

Do 18 měsíců 20 % 

Do 24 měsíců 25 % 

Do 36 měsíců 30 % 

Služba Cena za hodinu (bez DPH) 

Poradenství v oblasti pohledávek 500 Kč – 2 500 Kč 

 

Vymáhání pohledávek advokátem 

Mimosoudní řešení vymáhání pohledávek nabízejí i advokátní kanceláře. Vymáhání 

tohoto typu se od vymáhání pomocí inkasní agentury liší především tím, že v případě 

neúspěchu vyřešení sporu mimosoudní cestou dojde k vymáhání cestou soudní, pak jsou 

náklady na právní zastoupení přiznány nad rámec žalované pohledávky a platí je 

dlužník (42). Nevýhodou vymáhání pohledávek advokátem je stejně jako u inkasní 

agentury finanční náročnost. 
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Vybrala jsem advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS, protože nabízí široké 

spektrum služeb. Tyto služby nabízí na www.pohledavkyonline.cz a patří mezi ně 

například výzvy advokátní kanceláře, vymáhání pohledávek již od hodnoty 500 Kč, 

službu správy pohledávek, případné podání žaloby či podání návrhu elektronického 

platebního rozkazu. Při mimosoudním vymáhání je v případě advokátní kanceláře nutné 

předem domluvit podmínky odměny, obvykle se jedná o procento z vymáhané částky – 

obvykle do 15 % (42). 

4.3.2 Vymáhání pohledávek soudní cestou 

Družstvo prozatím nevyužívá procesu vymáhání pohledávek prostřednictvím soudního 

řízení, jak uvádím v analytické části této bakalářské práce. Družstvo není obeznámeno 

se všemi možnostmi soudního vymáhání, a proto v této kapitole navrhuji další možné 

způsoby soudního vymáhání, které lze využít v případě, bylo-li mimosoudní vymáhání 

neúspěšné. 

Zkrácené civilní řízení 

Myslím si, že nejlepším způsobem vymáhání pohledávek soudní cestou je právě 

zkrácené civilní řízení, prostřednictvím elektronického platebního rozkazu. Jak uvádím 

v kapitole 2.8.2, vydání platebního rozkazu je podmíněno podáním žaloby. Družstvo 

vlastní elektronický podpis (4), který je nutností pro podání elektronického formuláře 

dostupného na www.epodatelna.justice.cz. Elektronický platební rozkaz lze vydat 

u pohledávek včetně příslušenství až do výše 1 milionu Kč (43). Při hodnotě vyšší než 

1 milion Kč doporučuji podání návrhu na vydání platebního rozkazu. Tento způsob 

doporučuji kvůli nízkým nákladům a časové úspoře. 

Rozhodčí řízení 

V případě, pokud by si sjednalo družstvo ke kupní smlouvě rozhodčí doložku, kterou 

jsem doporučila v kapitole 4.1.3, pak je rozhodčí řízení nejvhodnější způsob řešení 

vzniklého sporu. Toto řízení se zahajuje na návrh, je neveřejné, neformální a především 

rychlejší než soudní řízení. Pokud to umožní pravidla rozhodce nebo rozhodčího soudu 

může být řízení vedeno online. Poplatek za online řízení u Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je ve výši 3 % 
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z hodnoty sporu, nejméně však 3 000 Kč a maximálně 1 000 000 Kč (44). Pro srovnání 

uvádím, že poplatek za rozhodčí řízení u Rozhodců asociovaných u Arbitrážního 

institutu IAL SE je 4 % z hodnoty sporu, nejméně však 7 000 Kč (53). Nevýhodou je 

jednoinstanční rozhodnutí, které je v případě vydání rozhodčího nálezu v neprospěch 

věřitele nežádoucí.  

Vykonávací řízení dle OSŘ a EŘ 

Řízení vykonávací se zahajuje při nesplnění povinnosti plynoucí z vykonatelného 

rozhodnutí. Věřitel má dvě možnosti, přistoupení k výkonu rozhodnutí dle OSŘ nebo 

dle EŘ (viz. kapitola 2.8.2). Dle mého názoru je vhodnější volbou využít EŘ, protože na 

rozdíl od OSŘ nemusí věřitel označit majetek dlužníka. Existuje více způsobů 

k provedení exekuce, ze kterých si exekutor sám zvolí a může je i kombinovat. 

Nevýhodu spatřuji v možnosti, že bude výkon exekuce zastaven v důsledku nedostatku 

majetku dlužníka a vzniklé náklady by musel uhradit věřitel, včetně minimální odměny 

exekutora (22, § 89 – 90). Aby oprávněný mohl podat návrh na exekuci, musí mít 

exekuční titul. Za exekuční titul se považuje: pravomocný vykonatelný elektronický 

platební rozkaz, rozhodčí nález i notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti. Výše 

poplatků za návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí a odměna exekutora je 

uvedena v tabulkách č. 2, 3 a 4 v kapitole 2.8.2. 

V následující tabulce uvádím srovnání soudních poplatků a odměn exekutora, které 

musí věřitel vynaložit k dosažení exekučního titulu. Pro názornost uvádím náklady pro 

různé hodnoty pohledávek vypočtené dle kapitol: 2.8.2, 4.1.3 a 4.3.2. 

Tab. 14: Příklad porovnání výdajů k dosažení exekučního titulu (Zdroj 25, 44, 45) 

Hodnota 

pohledávky 

v Kč 

Platební 

rozkaz 

Elektronický 

platební rozkaz 

Rozhodčí 

řízení online 

Notářský zápis 

se svolením 

k vykonatelnosti 

Do 20 000 1 000 400 3 000 2 000 

20 000 1 000 800 3 000 2 000 

50 000 2 500 2 000 3 000 2 000 
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100 000 5 000 4 000 4 000 2 000 

200 000 10 000 8 000 6 000 2 000 

500 000 25 000 20 000 15 000 4 000 

1 000 000 50 000 40 000 30 000 4 000 

 

U pohledávek v hodnotě do 20 000 Kč doporučuji využít elektronický platební rozkaz, 

za který se platí v maximálně 800 Kč. U pohledávek v hodnotě převyšující 50 000 Kč 

doporučuji sepsání notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti za poplatek 

nepřevyšující částku 4 000 Kč. 

4.4 Daňové, účetní a ekonomické aspekty 

Jak je uvedeno v analytické části, Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, družstvo 

vytváří účetní i daňové opravné položky k pohledávkám. Daňové opravné položky jsou 

tvořeny dle ZoR, aby mohla být optimalizována daňová povinnost. Pohledávky jsou při 

splnění podmínek ZoDP odepisovány daňově. V případě, že podmínky ZoDP nejsou 

splněny, odepisuje družstvo své pohledávky i účetně, aby zachovalo poctivý a věrný 

obraz účetnictví. S tímto postupem souhlasím. 

Ukazatel likvidity v kapitole 3.7.1 ukázal, že v roce 2015 mělo družstvo problém 

s úhradou svých závazků. Vhodné zajištění a vymáhání pohledávek by mělo mít 

pozitivní vliv na platební morálku obchodních partnerů a družstvu by neměla hrozit 

druhotná platební neschopnost. 

Co se týče ukazatelů doby obratu pohledávek a doby obratu závazků uvedených 

v kapitole 3.7.2, bylo zjištěno, že od roku 2014 družstvo nejdříve inkasuje své 

pohledávky a až poté hradí své závazky. Domnívám se, že pokud družstvo využije 

vhodnější zajišťovací instrumenty a podaří se mu zkrátit dobu úhrady pohledávek, tím 

se zkrátí i doba úhrady závazků družstvem. Družstvo nebude muset čerpat úvěr na 

pokrytí svých závazků, ale může jej využít k financování plánovaných investic 

a modernizaci strojového parku. 
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4.5 Zhodnocení návrhů a jejich realizovatelnost v praxi 

Pro Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, družstvo je ze všech navržených 

způsobů na zamezení vzniku problematických pohledávek nejvhodnější využít 

především možnosti zálohové platby. Do kupní smlouvy je nutné doplnit ustanovení 

úroku z prodlení, smluvní pokutě a rozšířit také o rozhodčí doložku. Družstvo musí 

klást větší důraz na prověřování nových zákazníků a na upomínání dlužníků, kteří jsou 

v prodlení s platbou. Dále je dle mého názoru nejvhodnějším řešením pohledávek po 

splatnosti využití elektronického platebního rozkazu. 

Protože družstvo nemá obsazenou pracovní pozici ekonoma, své návrhy řešení jsem 

předložila účetní Zemědělského a obchodního družstva Čáslavice, družstva paní 

Marcele Dufkové. Souhlasila s prověřováním nových kupujících prostřednictvím 

obchodního rejstříku, dostupného na www.justice.cz a přes informační systém ARES. 

Tyto způsoby se jí zdají dostačující, neboť družstvo obchoduje především s již 

prověřenými obchodními partnery. Co se týče zálohových plateb, postoj k tomuto 

zajišťovacímu instrumentu má kladný. Paní Dufková vyjádřila souhlas s nutností 

zálohové platby, zejména jde-li o fakturaci vyšších částek a u nových zákazníků. Stejný 

přístup má i k hotovostní platbě při převzetí zboží u drobných odběratelů. Smluvní 

pokuty a úroky z prodlení se účetní družstva rozhodla také využít, ale pouze v případě, 

že dlužník není ochoten závazek splnit nebo vůbec řešit. Domnívá se totiž, že by si stálí 

kupující, kteří se dostanou ne svoji vinou do nepříznivé finanční situace, ale dluh řešit 

chtějí, mohli příště vybrat jiného prodávajícího. Zatím se rozhodla nevyužívat institut 

ztráty výhody splátek, protože je názoru, že ne vždy je opoždění s platbou plánované 

a dá se mu zabránit. Notářský zápis s doložkou vykonatelnosti a rozhodčí doložka jsou 

instituty, které nebude paní Dufková také prozatím využívat. Příčinou je přílišná 

nákladnost služeb notáře v poměru k vymáhaným částkám, které se většinou pohybují 

v řádu desetitisíců Kč. Naopak rozhodčí doložka se jí zdá jako dobrý návrh a možná se 

rozhodne ho v budoucnu využít.  

V případě návrhu na přidání textu do Upomínky č. 1 – 3 vyjádřila p. Dufková souhlas. 

Stejně tak v návrhu na vymáhání mimosoudní cestou souhlasí s pravidelnou kontrolou 

doby pohledávek po splatnosti a se zkrácením časového intervalu tolerance doby po 

splatnosti. Naopak záporný přístup má k využití inkasních agentur z důvodu vysokých 
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nákladů. V případě potřeby by raději využila služeb advokáta. Pokud jde o návrhy 

na soudní vymáhání pohledávek, družstvo prozatím nevyužije rozhodčího řízení, 

protože prozatím nesepisuje rozhodčí doložky. Dále také prozatím nevyužije 

vykonávacího řízení dle OSŘ a EŘ, ačkoliv výkon rozhodnutí dle EŘ do budoucna 

zváží, protože návrh zkráceného civilního řízení – možnost elektronického platebního 

rozkazu je zajímavý návrh a vedení družstva zaujal stejně jako rozhodčí doložka. 

Elektronický platební rozkaz je pro družstvo vhodným nástrojem k vymáhání 

pohledávek především díky relativně nízkým nákladům a případnému vzniku 

exekučního titulu. Při vzniku exekučního titulu by družstvo souhlasilo s následujícím 

vymáháním dle EŘ. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout efektivnější způsob vymáhání 

pohledávek v Zemědělském a obchodním družstvu Čáslavice, družstvu, dílčími cíli byla 

analýza současného systému vymáhání pohledávek, zhodnocení a na základě 

teoretických znalostí zpracování návrhu efektivnějšího způsobu vymáhání. Dalšími 

dílčími cíli bylo nastínění daňových, účetních a ekonomických dopadů pohledávek po 

splatnosti. Tyto cíle považuji za splněné. 

 

V teoretické části jsem se věnovala zakotvení pohledávek v právních předpisech, 

základním pojmům a informacím o pohledávkách – vzniku, průběhu, zániku, zajištění 

a samotnému řešení, tedy způsobům vymáhání. Popsány jsou také daňové, účetní 

a ekonomické aspekty pohledávek po splatnosti. 

 Analytická část byla zaměřena na rozbor současného stavu pohledávek v Zemědělském 

a obchodním družstvu Čáslavice, družstvu. Obsahuje popis ekonomického subjektu, 

strukturu, zajištění, způsoby řešení a vymáhání pohledávek po splatnosti.  

Do čtvrté kapitoly jsem zakomponovala návrhy na změnu v současném systému 

vymáhání pohledávek družstva, jako například zajišťovací instrumenty, úpravu kupní 

smlouvy, úpravu upomínek nebo postup vymáhání pohledávek mimosoudní i soudní 

cestou. Tyto návrhy by měly předcházet vzniku problematických pohledávek. Závěrem 

je zhodnocení návrhů a jejich realizovatelnost v praxi. 

 

 

 

 



67 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

(1) DRBOHLAV, Josef a Tomáš POHL. Pohledávky z právního, účetního a daňového 

pohledu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 

Daňová řada. ISBN 978-80-7357-599-1. 

(2) VOZŇÁKOVÁ, Iveta. Efektivní řízení pohledávek. Praha: Grada, 2004. 

ISBN 8024707705. 

(3) ŠANTRŮČEK, Jaroslav a David ŠTĚDRA. Pohledávky, jejich cese a hodnota. 3., 

aktualiz. vyd. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1920-3. 

(4) GOLIÁŠOVÁ, J. Interview. Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, družstvo. 

Čáslavice 110. 19. 9. 2016. 

(5) DUFKOVÁ, M. Interview. Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, družstvo. 

Čáslavice 110. 13. 10. 2016. 

(6) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 3. února 2012. 

(8) I portál POHODA: Daně, účetnictví, mzdy. I portál POHODA [online]. [cit. 2016-

11-12]. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/opravne-

polozky-k-pohledavkam/ 

 (9) KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční 

analýza: komplexní průvodce s příklady. 2. rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 

ISBN 9788024744568. 

(10) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších právních předpisů ze dne 

12. prosince 1991.  

(11) DAŇOVÝ PORTÁL DAŇOVÝCH PORADCŮ A PROFESIONÁLŮ. Daňaři 

online portál daňových poradců a profesionálů [online]. [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 

http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d35174v44863-ucetni-a-zakonne-

opravne-polozky/ 

(12) HULMÁK, M. Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721–

2054): Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-535-0. 



68 
 

(13) PILÁTOVÁ, Jana a Jaroslav RICHTER. Pohledávky a jejich řešení v podnikové 

praxi: praktická řešení a vzory, daňová a účetní problematika, vybraná související 

ustanovení. 2. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. Účetnictví (ANAG).  

ISBN 9788072636785. 

(14) I portál POHODA: Řízení pohledávek ve firmách. I portál POHODA [online]. [cit. 

2016-11-20]. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/rizeni-

pohledavek-ve-firmach/ 

(15) KINDL, Milan. Zajištění a utvrzení dluhů. V Praze: C.H. Beck, 2016. Právní praxe. 

ISBN 9788074002915. 

(16) VONDRÁKOVÁ, Alena. Vymáhání pohledávek. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2011. Meritum (Wolters Kluwer ČR).                                

ISBN 978-80-7357-686-8. 

(17) MUSILOVÁ, Helena. Civilní procesní právo. Přednáška. Brno: VUT v Brně, 

Fakulta podnikatelská 4. 2. 2016. 

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

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

(19) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů 

ze dne 4. prosince 1963. 

(20) WINTEROVÁ, A. a A. MACKOVÁ. Civilní právo procesní: První část – Řízení 

nalézací. 7. vyd. Praha: Linde, 2014. ISBN 978-807-2019-403. 

(21) Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ze dne 

1. listopadu 1994. 

(22) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů ze dne 28. února 2001. 

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

ze dne 30. března 2006. 



69 
 

(24) HÁSOVÁ, Jiřina a Tomáš MORAVEC. Insolvenční řízení. V Praze: C.H. Beck, 

2013. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-459-9. 

(25) Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších právních 

předpisů ze dne 5. prosince 1991. 

(26) Vyhláška 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 ze dne 5. září 2001. 

(27) MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Veřejný rejstřík a 

Sbírka listin. Výpis z obchodního rejstříku [online]. [cit. 2017-03-06]. Dostupné z:  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=547498&typ=PLATNY 

(28) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. 

Organizační struktura. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, družstvo, 

2017. 

(29) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. 

Obratová předvaha 2013. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, 

družstvo, 2013. 

(30) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. 

Pohledávky po splatnosti 2013. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, 

družstvo, 2013. 

(31) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. 

Obratová předvaha 2014. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, 

družstvo, 2014. 

(32) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. 

Pohledávky po splatnosti 2014. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, 

družstvo, 2014. 

(33) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. 

Obratová předvaha 2015. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, 

družstvo, 2015. 



70 
 

(34) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. 

Pohledávky po splatnosti 2015. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, 

družstvo, 2015. 

(35) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. 

Obratová předvaha 2016. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, 

družstvo, 2016. 

(36) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. 

Pohledávky po splatnosti 2016. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, 

družstvo, 2016. 

(37) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. Účetní 

závěrky 2013 - 2016. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, družstvo, 

2013 - 2016. 

(38) MINISTERTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Oficiální server 

českého soudnictví. Justice.cz [online]. [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx 

(39) MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. ARES. Administrativní 

registr ekonomických subjektů [online]. [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz 

(40) CENTRÁLNÍ REGISTR DLUŽNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Bezplatné služby 

CERD ČR. Centrální registr dlužníků České republiky [online]. [cit. 2017-05-01]. 

Dostupné z: http://www.centralniregistrdluzniku.cz/ 

(41) CENTRÁLNÍ REGISTR DLUŽNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Základní ceník 

Centrálního registru dlužníků České republiky. Centrální registr dlužníků České 

republiky [online]. [cit. 2017-04-14]. Dostupné z: 

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

(42) POHLEDAVKY ONLINE. Vymáhání pohledávek advokátem. Mimosoudní 

vymáhání pohledávek [online]. [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 

http://www.pohledavkyonline.cz/vymahani-pohledavek/ 



71 
 

(43) MINISTERTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. EJustice. EPlatební 

rozkaz. [online]. [cit. 2017-05-01]. Dostupné z:   

http://portal.justice.cz/ejustice/platebni-rozkaz.html 

(44) ROZHODČÍ SOUD PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A 

AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY. Sazebníky nákladů rozhodčího řízení. 

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky [online]. [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: https://www.soud.cz/sazebniky 

(45) Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a 

Notářské komory České republiky ze dne 29. května 2001. 

(46) CENTRAL EUROPE CREDIT. Ceník služeb. Central Europe Credit [online]. [cit. 

2017-05-02]. Dostupné z: http://www.cecredit.cz/cenik-sluzeb.html 

(47) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. 

Uznání pohledávek. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, družstvo, 

2017. 

(48) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. Kupní 

smlouva. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, družstvo, 2017. 

(49) JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář podle stavu 

k 1. 4. 2014: Kniha V. Praha: Havlíček Brain Team, 2014. ISBN 978-80-87109-50-2. 

(50) DVOŘÁKOVÁ, Veronika. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-035-7. 

(51) JANKŮ M., H. KELBLOVÁ, M. UHLÍŘOVÁ a D. ZAPLETALOVÁ. Nové 

občanské právo v kostce. Stručný úvod. Praha: C. H. Beck, 2014.                                 

ISBN 978-80-7400-516-9. 

(52) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ze dne 20. 

listopadu 1992. 

(53) ROZHODČÍ SOUD PŘI IAL SE. Ceny služeb. Rozhodčí soud při IAL SE [online]. 

[cit. 2017-05-03]. Dostupné z: http://www.rozhodcisoud.net/cz/sekce/ceny-sluzeb-274/ 



72 
 

(54) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. 

Obratová předvaha 2013. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, 

družstvo, 2013. 

(55) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. 

Obratová předvaha 2014. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, 

družstvo, 2014. 

(56) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. 

Obratová předvaha 2015. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, 

družstvo, 2015. 

(57) ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO ČÁSLAVICE, DRUŽSTVO. 

Obratová předvaha 2016. Čáslavice: Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice, 

družstvo, 2016. 

(58) ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví pro střední školy a pro veřejnost: podle 

právního stavu k 1.1.2007. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2007. 

ISBN 978-80-903915-1-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

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

ZoÚč  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

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

ZoRŘ  zákon č. 216/1964 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích  

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

InZ  zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1: Členění pohledávek v roce 2013 ........................................................................ 38 

Graf 2: Rozdělení neuhrazených pohledávek dle splatnosti k 31.12.2013 ..................... 38 

Graf 3: Rozčlenění pohledávek dle dní po splatnosti k 31.12.2013 ............................... 39 

Graf 4: Členění pohledávek v roce 2014 ........................................................................ 40 

Graf 5: Rozdělení neuhrazených pohledávek dle splatnosti k 31.12.2014 ..................... 40 

Graf 6: Rozčlenění pohledávek dle dní po splatnosti k 31.12.2014 ............................... 41 

Graf 7: Členění pohledávek v roce 2015 ........................................................................ 42 

Graf 8: Rozdělení neuhrazených pohledávek dle splatnosti k 31.12.2015 ..................... 42 

Graf 9: Rozčlenění pohledávek dle dní po splatnosti k 31.12.2015 ............................... 43 

Graf 10: Členění pohledávek v roce 2016 ...................................................................... 44 

Graf 11: Rozdělení neuhrazených pohledávek dle splatnosti k 31.12.2016 ................... 44 

Graf 12: Rozčlenění pohledávek dle dní po splatnosti k 31.12.2016 ............................. 45 

Graf 13: Členění pohledávek dle splatnosti v letech 2013 – 2016 dle stavu k 31.12. .... 46 

Graf 14: Členění pohledávek dle dní po splatnosti v letech 2013 – 2016 dle stavu 

k 31.12. ................................................................................................................... 47 

Graf 15: Doba obratu pohledávek a závazků ve dnech .................................................. 52 

  



75 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1: Běžná likvidita………………………………………………………………….30 

Obr. 2: Pohotová likvidita……………………………………………………………...31 

Obr. 3: Hotovostní likvidita…………………………………………………………….31 

Obr. 4: Doba obratu pohledávek………………………………………………………..31 

Obr. 5: Doba obratu závazků…………………………………………………………...32 

Obr. 6: Organizační struktura…………………………………………………………..34 

  



76 
 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1: Výše soudních poplatků ..................................................................................... 20 

Tab. 2: Soudní poplatky za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí ................................. 22 

Tab. 3: Odměna exekutora za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky ................. 23 

Tab. 4: Odměna exekutora za exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité 

částky ...................................................................................................................... 23 

Tab. 5: Členění neuhrazených pohledávek dle objemu k 31.12. za roky 2013 – 2016 .. 48 

Tab. 6: Výše opravných položek a odpisů v letech 2013 - 2016 .................................... 49 

Tab. 7: Údaje z rozvah pro výpočet likvidity ................................................................. 49 

Tab. 8: Vypočtené hodnoty likvidity .............................................................................. 50 

Tab. 9: Údaje z rozvah a z výkazů zisku a ztráty pro výpočet dob obratu ..................... 51 

Tab. 10: Vypočtené doby obratu ..................................................................................... 51 

Tab. 11: Ceník služeb CERD pro podnikatele ................................................................ 54 

Tab. 12: Odměna notáře za sepsání notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti

 ................................................................................................................................ 57 

Tab. 13: Ceník služeb Central Europe Credit ................................................................. 60 

Tab. 14: Příklad porovnání výdajů k dosažení exekučního titulu ................................... 62 

  



77 
 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Uznání pohledávek  

Příloha č. 2: Kupní smlouva  



i 
 

Příloha č. 1: Uznání pohledávek (Zdroj 47) 

 

 



ii 
 

 

Příloha č. 2: Kupní smlouva (Zdroj 48) 



iii 
 

 


