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Abstrakt 

Tato bakalá ská práce se zabývá ízením pohledávek v obchodní korporaci a to p edevším 

t mi pohledávkami, které již mají uplynulou dobu splatnosti. Jsou zde popsány zp soby, 

jakými lze t mto problém m p edcházet či jak je ešit. Poznatky jsou aplikovány na 

praktickém p ikladu skutečné společnosti. 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis focuses on receivables management in the business company, 

mainly those receivables witch have already elapsed time of maturity. There are examples 

of how you can prevent these problems and how to solve them. The findings are applied 

to practical examples of real company. 
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ÚVOD 

ízení pohledávek je pro obchodní korporaci velice d ležité. Pohledávky m žeme chápat 

jako poskytnutý úv r zákazníkovi, ze kterého ale společnosti neplyne žádný úrok. Dalo 

by se íci, že by bylo nejlepší jejich počet držet na minimu, ale bez poskytování možnosti 

zákazníku oddálit platbu, by klesaly prodeje společnosti, tím by se snižoval i její zisk. 

Je tedy nutné najít jejich rovnovážný stav (1, s. 207). 

Není to bohužel tak jednoduché. Tém  každý podnik se již setkal s problémovými 

pohledávkami, tedy t mi, jimž uplynula lh ta jejich splatnosti. V dnešní dob  je nemálo 

odb ratel , kte í už p i podpisu obchodní smlouvy či úv ru nemají v úmyslu podepsané 

podmínky dodržet. S t mito dlužníky se často vede zdlouhavý a p edevším drahý soudní 

spor hrazený v itelem. Toho tato situace m že p ivést i do existenčních potíží (2, s. 5). 

Podnikatelé hledají pomoc krom  soud , právník  a exekutor  také u specializovaných 

agentur, které se zabývají mimosoudním vymáháním dluh . Sami právníci doporučují 

vytvá et kroky pro vzájemné dodržení sjednaných podmínek již na začátku obchodního 

vztahu. To znamená, že si ov íme spolehlivost obchodního partnera, zformulujeme text 

smlouvy a dohodneme se na zp sobu zajišt ní daného závazku (2, s. 5). 

Je také nutné se zmínit o komunikaci mezi v itelem a dlužníkem. M že se totiž stát, 

že se dlužník dostal pouze do krátkodobé platební neschopnosti a p i prodloužení lh ty 

splatnosti pohledávky ji bez v tších komplikací uhradí. Společnost musí dbát o utužování 

vztah  se svými zákazníky, protože jak je známo, je snazší a levn jší si udržet svého 

stávajícího zákazníka, nežli vynakládat prost edky na získání nového. M la by se také 

zam it na zákaznický servis, jehož kvalita vytvá í stálé obchodní partnery (3, s. 55). 

ůby byl podnik konkurence schopný, musí zákazník m nabídnout co nejvýhodn jší 

podmínky. Mezi n  pat í nap íklad práv  možnost výb ru zp sobu placení. Platba p edem 

je ochranou proti vzniku pohledávek u všech typ  obchod  a jist  bude využívána 

nap íklad podniky, které vyráb jí výrobky na zakázku. Je zde totiž riziko, že pokud 

zákazník nezaplatí, pozd jší prodej t chto výrobk  by mohl být dosti komplikovaný. 

Placení p i dodání zboží se doporučuje u nepravidelných zákazník . Není u nich p íliš 

pravd podobné, že by výd lek z jejich koup  pokryl náklady na prov ení 
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d v ryhodnosti, které jsou pom rn  vysoké. Tento zp sob úhrady se často používá 

v maloobchodních prodejnách (1, s. 208). 

Komu podnik poskytne možnost úhrady poskytnutím obchodního úv ru, by si m l 

rozmyslet. Pokud ho poskytne pouze svým nejlepším zákazník m, nebude mít sice takové 

potíže s problémovými pohledávkami, ale p ijde o tržby a zisk (1, s. 208). 

V následujících kapitolách si proto ekneme, jakým zp sobem lze p edcházet tvorb  

problémových pohledávek, čili t ch s již uplynulou dobou splatnosti a pokud se již podnik 

dostane do takovéto situace, jak by m l postupovat p i jejím ešení. 

  



 

13 
 

1 CÍL ů METODIKů PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalá ské práce je návrh ešení problém  s pohledávkami 

z obchodních vztah  a jejich ízení v konkrétní obchodní korporaci. 

Teoretická část práce se zabývá vysv tlením pojmu pohledávka a jejich rozd lením 

na jednotlivé druhy. Pozornost je v nována p edevším t m, které plynou z obchodních 

vztah . Jejich vzniku, právní úprav  a povinnostem plynoucím pro ob  zúčastn né strany.  

D ležité jsou informace ohledn  účtování o pohledávkách, a to zejména 

t ch problémových. Za ty považujeme takové, kterým již uplynula doba splatnosti. 

Ty se v účetnictví eší za pomoci opravných položek k pohledávkám. Jejich tvorba, 

zrušení a daňový dopad je popsán v jednotlivých kapitolách. Stejn  tak jako jejich 

p ípadný odpis.  

Aby se dalo problém m s neuhrazenými pohledávkami p edcházet, je nutné si prov it 

bonitu zákazníka. V tšinou se tak d je na základ  účetních výkaz , které jsou ve ejn  

p ístupné v obchodním rejst íku.  

Kv li zm nám, které do účetnictví p inesl rok 2016, to ovšem nebude tak jednoduché. Je 

zavedeno nové člen ní účetních jednotek na mikro, malé, st ední a velké. Z toho první 

dva typy mají nov , dle §1Ř odst. 4 zákona o účetnictví, možnost zve ejnit účetní záv rku 

pouze ve zkráceném rozsahu, a to za p edpokladu, že nepodléhají povinnému auditu (4). 

Dílčími cíli práce tedy jsou: 

* doporučit reálné obchodní korporaci zp sob, jakým lze p edcházet vzniku nových 

pohledávek s uplynulou dobou splatnosti, 

* navrhnout zajišt ní pohledávek a zp soby jakými je lze vymáhat, pokud ješt  nebyly 

uhrazeny, 

* navrhnout interní sm rnice k pohledávkám a opravným položkám, pokud ji daná účetní 

jednotka nevytvo ila. 
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T mto záležitostem je v nována p edevším praktická část této bakalá ské práce, 

která se zabývá problémy s pohledávkami po lh t  splatnosti v konkrétní obchodní 

korporaci. Pro zjišt ní jejího aktuálního stavu se využívá n kterých metod finanční 

analýzy, konkrétn  analýzy pom rových ukazatel . Jako podklady k t mto výpočt m 

slouží jednotlivé účetní výkazy.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

V této části bakalá ské práce se budeme zabývat p edevším obecnou charakteristikou 

pohledávek. Jakým zp sobem je lze zajistit a p edcházet tak jejímu neuhrazení ze strany 

dlužníka. Také se seznámíme s tím, jak postupovat, pokud k takové situaci dojde. 

 

2.1 Základní charakteristika pohledávek 

Pohledávky pat í mezi ob žná aktiva, což znamená, že jsou jednou z položek rozvahy. 

Tento majetek m žeme charakterizovat jako: „Majetek, který se p i hospodá ské činnosti 

podniku spot ebuje najednou, p íp. u něhož proces p eměny nep esahuje jeden rok.“ 

P echod jednotlivých forem ob žného majetku ve výrobním podniku m žeme vid t 

na následujícím obrázku (5, s. 31). 

 

Obr. 1: Kolob h ob žných aktiv ve výrobním podniku (6, s. 11) 
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Obecn  lze pohledávky chápat jako majetkovou položku, pro kterou je charakteristické 

právo účetní jednotky nárokovat si na jiném podnikatelském subjektu pln ní. 

To se zakládá na tom, že účetní jednotka splní dohodnuté povinnosti (7, s. 67). 

 

2.1.1 Pozitiva a negativa pohledávek 

Následující aspekty pohledávek je nutné brát v úvahu, pečliv  analyzovat jejich dopad 

na podnik, kterému pohledávka vznikne, a stanovit pravidla pro jejich využívání 

(8, s. 464). 

Mezi základní pozitiva pohledávek se adí: 

* p i poskytování dodavatelského úv ru lze očekávat vyšší prodeje než p i prodeji, 

který je hrazen okamžit , 

* délka odkladu splatnosti se m že stát konkurenční výhodou v boji o podíl na trhu 

(8, s. 463). 

Za negativa pohledávek považujeme p edevším následující: 

* Vždy existuje riziko nezaplacení. Ztráta z nezaplacení p itom není pouze v hodnot  

výrobk , ale i v DPH, které se musí odvést státu, ušlé marži a zaplacené dani z p íjm . 

Na druhou stranu, o hodnotu problémových pohledávek lze p i spln ní určitých podmínek 

snížit základ dan  z p íjm . 

*Dodavatelský úv r musí dodavatel n jak financovat, což pro n j znamená zvýšené 

finanční náklady Ěpokud sám nedostává dostatečný úv r od svého dodavatele). 

* Pokud odb ratel neuhradí danou pohledávku včas, m že z této situace plynout 

nep íjemnost pro v itele, kterému budou chyb t finanční prost edky na zaplacení svých 

závazk  (8, s. 463 – 464). 
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2.1.2 Právní definice pohledávek 

Do roku 2014 bylo možné uzav ít smluvní vztah buď podle úpravy v obchodním 

zákoníku, nebo podle občanského zákoníku. Obchodní zákoník využívali p edevším 

podnikatelé v rámci své podnikatelské činnosti. ůvšak neúplný rozsah úpravy smluvních 

vztah  v obchodním zákoníku zap íčinil, že se i tak v n kterých t chto p ípadech používal 

občanský zákoník. Tato dualita byla často kritizována, a proto vznikla jednotná úprava 

závazkových vztah  v novém občanském zákoníku, který vzešel v platnost 1. ledna roku 

2014 (9, s. 293). 

Ve starém občanském zákoníku jsme mohli základní popis pohledávky najít v jeho osmé 

části, která se nazývala „Závazkové právo“. Závazkový právní vztah je zde definován 

v § 488 jako: „právní vztah, ze kterého vě iteli vzniká právo na plnění (pohledávka) 

od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek.“ (10) 

V novém občanském zákoníku se tato definice nachází v jeho čtvrté části s názvem 

„Relativní majetková práva“. Vznik závazku a jejich obsah je popsán v § 1721 

následovn : „Ze závazku má vě itel vůči dlužníku právo na určité plnění 

jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.“ (11) 

Nový občanský zákoník také obsahuje splatnost ceny vzájemného závazku podnikatel  

nebo závazku mezi podnikatelem a ve ejnoprávní korporací. V nován je tomu § 1963, 

v jehož prvním odstavci je uvedeno, že „je cena splatná, aniž je zapot ebí výzvy k placení, 

do t iceti dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura nebo jiná výzva podobné 

povahy, anebo ode dne obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal 

později. Bylo-li však ujednáno p evzetí zboží nebo služby, pop ípadě ově ení, zda bylo 

ádně splněno, je cena splatná do t iceti dnů ode dne p evzetí, pop ípadě ově ení.“ (11) 

Za jakých okolností m že být splatnost ceny delší než šedesát dn , je definováno 

ve druhém odstavci výše zmín ného paragrafu a to takto: „Smluvní strany si mohou 

ujednat dobu splatnosti delší šedesáti dnů jen tehdy, pokud to není vůči vě iteli hrubě 

nespravedlivé. Je-li však obsahem závazku podnikatele povinnost dodat zboží nebo službu 

ve ejnoprávní korporaci, smluvní strany si mohou ujednat delší dobu splatnosti jen tehdy, 
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pokud je to odůvodněno povahou závazku, a doba splatnosti nesmí p esáhnout šedesát 

dní.“ (11) 

 

2.2 Člen ní pohledávek 

Pohledávky se dle zákona d lí na dlouhodobé a krátkodobé. P esné vymezení 

t chto dvou termín  m žeme najít ve t etí části zákona o účetnictví s názvem „Účetní 

záv rka“. Definice v § 1ř odst. Ř je následující: „Pro účely tohoto zákona se majetek 

a závazky člení na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobým se rozumí takový majetek 

a závazky, kde doba použitelnosti, pop ípadě sjednaná doba splatnosti p i vzniku 

účetního p ípadu je delší než 1 rok, ostatní majetek a závazky jsou považovány 

za krátkodobé. Pokud s ohledem na charakter majetku a závazků objektivně nelze použít 

uvedená hlediska členění, je rozhodující záměr účetní jednotky projevený p i jejich 

po ízení.“ (4) 

 

2.2.1 Dlouhodobé pohledávky 

Jak už bylo ečeno, dlouhodobými pohledávkami se rozumí takové, které mají dobu 

splatnosti delší než jeden rok. V české účetním standardu pro podnikatele č. 017 m žeme 

nalézt další d lení t chto pohledávek: 

1. pohledávky z obchodních vztah , 

2. pohledávky – ovládající a ídící osoba, 

3. pohledávky – podstatný vliv, 

4. pohledávky za společníky, 

5. dlouhodobé poskytnuté zálohy, 

6. dohadné účty aktivní, 

7. jiné pohledávky (12). 
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2.2.2 Krátkodobé pohledávky 

Pohledávky s dobou splatnosti kratší než jeden rok d lí již zmín ný český účetní standard 

následovn : 

1. pohledávky z obchodních vztah , 

2. pohledávky- ovládající a ídící osoba, 

3. pohledávky – podstatný vliv, 

4. pohledávky za společníky, 

5. sociální zabezpečení a zdravotní pojišt ní, 

6. stát – daňové pohledávky, 

7. krátkodobé poskytnuté zálohy, 

8. dohadné účty aktivní, 

9. jiné pohledávky Ě12). 

 

2.3 Pohledávky v účetnictví 

„Pohledávky a závazky vznikají proto, aby byl vyrovnán časový nesoulad mezi okamžikem 

poskytnutí výkonů dodavatelem (výrobků, zboží a služeb) a okamžikem úhrady těchto 

výkonů odběratelem, tj. p i prodeji výkonů na fakturu splatnou do určité doby (na 

obchodní úvěr).“ (5, s. 120) 

Pohledávky se nacházejí p edevším v účtové t íd  3 - Zúčtovací vztahy 

a my se zam íme zejména na ty, které plynou z obchodních vztah . Krom  pohledávek 

jsou v této t íd  obsaženy také krátkodobé závazky. Spolu s pohledávkou dojde 

u dodavatele dle zásady realizace k tvorb  výnosu, který spadá do účtové 

t ídy 6 - Výnosy. Vzniklou situaci tedy zaúčtujeme na stranu Má dáti p íslušného 

aktivního účtu a souvztažn  na výnosový účet na stranu Dal (5, s. 119 - 120). 
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2.3.1 Účtování o pohledávkách z obchodních vztah  

O pohledávkách z obchodních vztah  účtujeme v účtové skupin  31 – Pohledávky. Zde 

máme zahrnuty oba typy – dlouhodobé i krátkodobé. Jde p edevším o pohledávky 

za odb rateli, dále o poskytnuté zálohy dodavatel m a ostatní pohledávky plynoucí 

z obchodních vztah  jako jsou nap íklad reklamace v či dodavatel m (2, s. 38). 

„Účtují se zde také pohledávky za směnky p edané bance k proplacení do doby splatnosti 

směnky, jakož i jiné cenné papíry p edané k eskontu bance; ve prospěch (tzn. na stranu 

Dal) účtu pohledávek za směnky p edané bance k proplacení se účtují směnky a jiné 

cenné papíry bankou zinkasované, jakož i směnky a jiné cenné papíry neproplacené, 

bankou vrácené.“ (2, s. 39) 

V této účtové skupin  se nejčast ji používají následující syntetické účty: 

* 311 – odb ratelé, 

* 312 – sm nky k inkasu, 

* 313 – pohledávky za eskontované cenné papíry, 

* 315 – ostatní pohledávky (2, s. 39). 

 

2.3.2 Účtování o poskytnutých zálohách 

Pokud nastane situace, že ješt  p ed spln ním dodávky zaplatíme zálohu, považuje se 

to též za pohledávku. Ty jsou z účetního hlediska d leny prioritn  podle účelu, za jakým 

byla záloha poskytnuta (2, s. 40). 

Zálohy uhrazené za účelem po ízení dlouhodobého majetku se účtují do účtové skupiny 

05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek, kde jsou využívány tyto syntetické 

účty: 

* 051 – poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek, 

* 052 – poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, 
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* 053 – poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Ě2, s. 41ě. 

Zaplacené zálohy na po ízení zásob se účtují do účtové skupiny 15 – Poskytnuté zálohy 
na zásoby a to nejčast ji na následující syntetické účty: 

* 151 – poskytnuté zálohy na po ízení materiálu, 

* 153 – poskytnuté zálohy na po ízení zboží Ě2, s. 41ě. 

Další typy záloh se účtují dle svého obsahu do účtové t ídy 3 – Zúčtovací vztahy. M že 

jít nap . o zálohu na služby, plyn či elekt inu, kdy se nejčast ji využívá účet 314 – 

Zaplacené zálohy nebo když vyplatíme zálohu zam stnanci, tak se využívá účet 335 – 

Pohledávky za zaměstnanci (2, s. 41). 

 

2.3.3 Oceňování pohledávek 

Účetní jednotka musí správn  ocenit své pohledávky, jejich hodnotu zaznamenat 

v účetních knihách a poté v rozvaze. Zp sob jejich ocen ní se d lí následovn : 

* p i vzniku pohledávky jmenovitou hodnotou, 

* p i nabytí za úplatu nebo vkladem po izovací cenou, 

*k rozvahovému dni se p echodné snížení pohledávky vyjád í opravnou položkou 

(5, s. 198). 

P i oceňování pohledávky po izovací cenou musíme myslet na to, že její součástí je 

i cena po ízení a dále náklady s po ízením související, nap . náklady na znalecké ocen ní 

nakupovaných pohledávek, odm ny právník m a provize (2, s. 37). 

Pokud máme pohledávku prioritn  vyjád enou v cizí m n , musí být p ed zaúčtováním 

p evedena na českou m nu. Účetní jednotka musí mít vnit ním p edpisem stanoveno, jaký 

kurz bude pro p evod používat. M že se jednat buď o aktuální denní kurz České národní 

banky, nebo o pevný kurz, který si stanovila sama daná jednotka. K rozvahovému dni se 
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však musí pohledávka, pokud je stále vedena v účetnictví, p ecenit na aktuální kurz 

(2, s. 37). 

 

2.3.4 Opravné položky k pohledávkám 

Jakmile je pohledávka po splatnosti, ztrácí na své hodnot , a s postupujícím časem se 

šance na její proplacení snižuje. Toto riziko musíme do účetnictví zahrnout práv  

opravnými položkami k pohledávkám. 

Opravné položky d líme: 

aě účetní, 

bě daňové. 

Účetní opravné položky nejsou daňov  uznatelné a jejich vznik účtujeme na nákladový 

účet 55ř – Zm na stavu opravných položek na stranu Má Dáti a souvztažn  na účet 3ř1 

– Opravná položka k pohledávkám na stranu Dal. Rozpušt ní či snížení opravné položky 

se zaúčtuje na opačné strany t chto dvou účt . Jde o snížení ocen ní majetku zjišt ného 

p i inventarizaci, které nemá trvalý charakter. Tvorba t chto opravných položek se ídí 

vnitropodnikovou sm rnicí účetní jednotky Ě13, s. 245). 

Daňové opravné položky jsou upraveny v zákon  o rezervách pro zjišt ní základu dan  

z p íjm . Tyto opravné položky se účtují na účet 55Ř – Zm na stavu zákonných 

opravných položek a souvztažn  na účet 3ř1 – Opravná položka k pohledávkám. 

Aby se jednalo o daňov  účinný náklad, musí být dodrženy podmínky stanovené 

zákonem Ě13, s. 244). 

Pohledávky nezaúčtované do výnos  

Zm ny ohledn  pohledávek nezaúčtovaných do výnos  jsou uvedeny v § 2 v jeho 

6. odstavci. „Opravné položky mohou tvo it poplatníci daně z p íjmů právnických osob 

také u pohledávek 
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a) bylo p i jejich vzniku účtováno v souladu s právními p edpisy upravujícími účetnictví 

snížením zaúčtovaných nákladů a takto vzniklý p íjem nebyl podle zvláštního právního 

p edpisu p íjmem osvobozeným od daně z p íjmů nebo nezahrnovaným do základu daně 

z p íjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z p íjmů anebo základu daně 

pro zvláštní sazbu daně, nebo 

b) bylo v důsledku oprav minulých období v souladu s právními p edpisy upravujícími 

účetnictví účtováno rozvahově a pro účely zjištění základu daně bylo nutné o celou jejich 

hodnotu zvýšit výsledek hospoda ení.“ (14) 

Dále jsou opravným položkám v novány tyto paragrafy: 

* § Ř Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním ízení. 
Tyto opravné položky mohou tvo it poplatníci dan  z p íjmu, kte í vedou účetnictví, 

až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek p ihlášených u soudu. K jejich 

zrušení dochází v návaznosti na výsledek insolvenčního ízení a v p ípad , že byla 

pohledávka pop ena.  

* § Řa Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 
1994. Dle tohoto paragrafu mohou opravné položky tvo it poplatníci k pohledávkám 

v jejich neuhrazené rozvahové hodnot , od jejichž konce splatnosti ub hlo více než  

 aě 1Ř m síc , až do výše 50 %, 

 bě 30 m síc , do výše 100 %. 

Tyto položky však nelze tvo it u odepsaných pohledávek, také u pohledávek za členy 

obchodní korporace za upsaný základní kapitál a mezi spojenými osobami vymezenými 

v zákon  o daních z p íjm . 

* § Řb Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo.  

* § Řc. Poplatník m že vytvo it opravnou položku k pohledávkám až do výše 100 % její 

neuhrazené rozvahové hodnoty bez p íslušenství dle tohoto ustanovení v p ípad , že 

 a) není pohledávka vymezena v § Řa odst. 3, 

 b) hodnota pohledávky v okamžiku jejího vzniku nep esáhne 

 částku 30 000 Kč, 

 cě od konce splatnosti pohledávky uplynulo nejmén  12 m síc , 
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 dě celková hodnota pohledávek za týmž dlužníkem nep esáhne 

 za zdaňovací období částku 30 000 Kč. 

K t mto opravným položkám musí poplatník vést samostatnou evidenci (14). 

 

2.3.5 Odpis pohledávek 

Odpisem pohledávky dochází k trvalému snížení hodnoty pohledávky p evážn  

u pohledávek, u kterých již v itel nečeká jejich zaplacení. Odpis pohledávky lze provést 

jednorázov  i postupn  (15, s. 96). 

Odpis pohledávky účtujeme na účet 546 – Odpis pohledávky. Jde o odpis pohledávek 

či ceny po ízení pohledávky nabyté vkladem, postoupením nebo p i p em n  obchodní 

korporace. Muselo být však o pohledávce p i jejím vzniku účtováno ve výnosech. 

Na tento účet se účtuje odpis pohledávek i nad rámec uvedený v zákon  o dani z p íjm , 

který je daňov  neuznatelný. Je tedy nutné tento účet analytický členit na daňov  účinný 

a daňov  neúčinný. Daňov  uznatelný je jednorázový daňový odpis p i postoupení 

pohledávky a to do výše p íjmu plynoucího z jejího postoupení (16, s. 236). 

O výnosech účtuje účetní jednotka na účtu 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek. Když 

porovnáme účty 546 a 646, zjistíme výsledek z postoupení, který musíme doložit pro 

daňové účely účetní jednotky u každé pohledávky samostatn  (16, s. 236).  

I po odepsání pohledávky v účetnictví tato pohledávka právn  nezaniká a je stále 

nezbytné ji vykazovat v podrozvahové evidenci podniku Ě17, s. 129). 

 

2.4 ízení pohledávek 

D vodem pro ízení pohledávek je ochránit společnost p ed vysokým podílem faktur, 

které zákazníci platí se zpožd ním, a také minimalizovat podíl nedobytných pohledávek, 

které nejsou v bec vymoženy nebo jsou inkasovány s vynaložením relativn  vysokých 

náklad  ĚŘ, s. 474). 
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ízení pohledávek m žeme rozd lit na dv  části: 

1. prevence, 

2. vymáhání (8, s. 474). 

U prevence jde p edevším o to, aby nevznikaly nedobytné nebo pozd  hrazené 

pohledávky. K vymáhání dochází tehdy, kdy se nepoda ilo zajistit, aby byla pohledávka 

uhrazena včas ĚŘ, s. 475). 

 

2.4.1 Prov ení zákazníka 

Zákazník si zpravidla p ipravuje svou objednávku na základ  katalogu a ceníku 

od dodavatele. Jakmile je zákazníkova objednávka p ijata, jsou zjišt ny základní údaje 

o zákazníkovi i o objednávaném produktu. Smyslem prov ení zákazníkovy bonity 

p i objednávce je snaha vyhnout se problémovým pohledávkám a zbytečn  velkému 

podílu pozd  hradících zákazník  ĚŘ, s. 471). 

V tšina společností však obchoduje se zákazníky, kte í vždy nepublikují své finanční 

výkazy. Navíc účetní záv rka, která u spousty společností není ov ena auditorem, 

nemusí být pln  d v ryhodná. Často se také d je u malých podnik  um lé snižování zisk  

z d vodu snížení daňové povinnosti. Tyto skutečnosti neumožňují analyzovat bonitu 

zákazník  pouze podle finančních výsledk . Obvykle nastane situace, kdy se prov ení 

musí provést na základ  jiných informací nap íklad z ve ejn  dostupných rejst ík  či 

skrze využití služby n které společnosti, která prov ení odb ratel  nabízí (8, s. 478). 

Zjišt ní informací o odb rateli znesnadňují také zm ny provedené k 1. lednu roku 2016 

ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Na základ  § 3a odstavce dva mohou mikro a malé účetní 

jednotky, které nemají povinnost mít účetní záv rku ov enou auditorem, sestavovat 

rozvahu pouze ve zkráceném rozsahu. Tyto účetní jednotky, pokud nejsou obchodní 

společností, také mohou sestavovat i výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 

a to dle § 3a odstavce čty i (18). 
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6 C dodavatelských úv r  

K prov ení zákazníka v podnicích pracují s tzv. 6 C dodavatelských úv r , které tvo í 

hlavní faktory pro rozhodnutí o poskytnutí dodavatelského úv r: 

1. Capital Ěkapitálě. Společnost musí zjistit, zda je zákazník schopen zaplatit a zdali má 

dostatečný vstupní kapitál do podnikání nebo generuje dostatek cash flow na úhradu. 

2. Character Ěreputaceě. eší se otázky, spojené s jeho ochotou zaplatit, a zda má smysl 

pro pln ní svých slib . Zjišťují se také informace o vedení společnosti, kdo ji vlastní 

a jakou má pov st. D ležitá je také zákazníkova minulost, jestli m l n kdy problémy 

s hrazením svých závazk , byl na n j n kdy prohlášen konkurz nebo byl žalován 

pro nepln ní smluv.  

3. Capacity (kapacita). Myslí se tím zákazníkova kapacita pro podnikání, zda má 

dostatek lidí, kapitálu a dalších zdroj . Hodnotí se také jeho zkušenosti a p sobení 

v oboru. 

4. Conditions/Circumstances Ěpodmínky/okolnostiě. Jedná se o vn jší podmínky, 

ve kterých zákazník podniká, jaká je jeho pozice na trhu a jak je jeho podnikání citlivé 

na zm ny v ekonomice. 

5. Coverage Ěpojišt níě. Má se na mysli zákazníkovo pojišt ní proti živelným katastrofám 

a jiným pohromám. Také pojišt ní proti dopad m p erušení provozu a dalším rizik m. 

6. Collateral Ězajišt níě. Zde se jedná o to, jakou část majetku zákazníka slouží jako 

zajišt ní jiným firmám nebo bankám a jaké zajišt ní m že nabídnout ĚŘ, s. 479). 

Výše uvedené faktory nemusí být brány v potaz, pokud je zákazník pravidelným 

odb ratelem. V tom p ípad  bude primárním zdrojem platební morálka zákazníka 

v minulosti. Z toho d vodu je d ležité uchovávat platební historii zákazník  

v podnikovém informačním systému (8, s. 479).  

P i rozhodování o poskytnutí dodavatelského úv ru novému zákazníkovi je nutné 

nashromáždit v rohodné a co možná nejobjektivn jší informace. Možné zdroje 

informací jsou nap .: 
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* Finanční výkazy. Účetní záv rky mají být podle zákona součástí sbírky listin 

Obchodního rejst íku, kde jsou publikovány prost ednictvím internetu. 

* Referenční agentury. Mezi ty celosv tov  nejznám jší pat í Dun and Bradstreet. 

* Další údaje o firmách. Obchodní rejst ík je k dispozici na www.justice.cz. Dále je 

možné navštívit stránky ministerstva financí, kde jsou k dispozici informace o všech 

podnikatelských subjektech. Čerpat lze i z Obchodního v štníku, který vychází v tišt né 

i elektronické podob . 

* Banky a obchodní partne i. Banky poskytují tzv. bankovní informace, kde informují 

potenciálního partnera o platební morálce jejich klienta. N kdy si informace mezi sebou 

p edávají i konkurující si společnosti. 

*Samotný zákazník. Pokud chce zákazník získat dodavatelský úv r, m l by finančnímu 

pracovníkovi poskytnout jím požadované údaje, protože se jedná o analogickou situaci 

s žádostí o úv r v bance. 

* Zpráva obchodního zástupce. Osobní návšt va obchodního zástupce m že p inést 

spoustu informací. Od potenciálního odb ratele na úv r musí získat adu základních údaj  

– p esnou identifikací počínaje a telefonním kontaktem na vedení a pracovníka 

pro úhrady faktur konče.  

* Detektivní kancelá . Výjimečn  lze využít služeb detektivní kancelá e. Musí se ovšem 

zvážit cena a spolehlivost získaných informací, které z pravidla nelze ov it (8, s. 480). 

 

2.4.2 Stanovení limit  

Pokud se rozhodneme dodavatelský úv r poskytnout, je t eba určit jeho výši. Smyslem 

stanovení limit  dodavatelského úv ru není p esn  spočítat, jaký dluh si m že odb ratel 

dovolit, ale spíše jde o stanovení opodstatn né úrovn , která zákazníkovi umožní 

rozumný rozvoj a tím i r st objednávek a jejich splácení. Zohledn ní objektivního rizika 

zákazníka má menší význam kv li nedostupnosti relevantních a dostatečn  spolehlivých 

informací (8, s. 485).  
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2.4.3 Zajišťovací prost edky 

V nyn jší dob  je pro v itele nutné využívat prost edky, které jim zákon poskytuje, 

v maximální mí e. ůvšak i sebelépe právnicky zajišt ný závazek ješt  v iteli nedává 

úplnou jistotu, že jeho pohledávka bude skutečn  uspokojena Ě2, s. 17ě. 

Zástavní smlouva 

P i minimálních nákladech jde o jeden z nejspolehliv jších nástroj , kterým lze zajistit 

jak již existující, tak i budoucí závazek. Zastavovat lze jak nemovitosti, tak i v ci movité 

odevzdané jako zástava do úschovy k t etí osob . Touto smlouvou jde zajistit 

jak pohledávky, tak její p íslušenství Ě2, s. 1řě. 

Smluvní pokuta a penále 

Právní úpravu zajišt ní závazku smluvní pokutou nalezneme v novém občanském 

zákoníku od § 204Ř a dále. Jedná se o částku stanovenou ve smlouv , kterou musí dlužník 

uhradit v p ípad  nepln ní závazku. Smluvní pokuta m že být sjednána i v nepen žitém 

pln ní. I když zde není definovaná maximální výše, m že soud nep im en  vysokou 

smluvní pokutu na návrh dlužníka snížit. Ustanovení, která se týkají smluvní pokuty, 

zároveň platí i pro porušení smluvní povinnosti právním p edpisem - penále Ě11). 

Úroky z prodlení 

Dle § 1ř70 nového občanského zákoníku m že v itel po dlužníkovi, který sv j dluh 

ádn  a včas neplní, požadovat zaplacení úroku z prodlení. Pokud si strany neujednají 

výši úroku z prodlení, stanoví se tak dle vládního na ízení (11). 

Na ízení vlády 351/2013 se zabývá úroky z prodlení v § 2 a § 3. Výše úroku z prodlení 

odpovídá ročn  výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den 

kalendá ního pololetí, v n mž došlo k prodlení, zvýšené o Ř procentních bod . Jedná-li 

se o ve ejnou zakázku, činí minimální výše náklad  spojených s uplatn ní každé 

pohledávky 1 200 Kč Ě19). 
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Pojišt ní pohledávek 

Pojišt ní pohledávek se čast ji než u obchod  uzavíraných s tuzemskými odb rateli 

používá p i obchodování se zahraničními subjekty. D vodem k tomu jsou rizika spojená 

s politickými a ekonomickými nepokoji v zemi odb ratele, které mohou mít za následek 

jeho platební neschopnost. Nem žeme podceňovat ani vysp lé státy jako je nap íklad 

N mecko či Francie, kde m že dojít k bankrotu stejn  snadno jako u nás Ě20). 

Společnost, která pojišt ní pohledávek nabízí, nejd íve provede analýzu odb ratele. 

Na jejím základ  pak stanoví určitý limit, do kterého je ochotna vyplatit odškodn ní 

v p ípad , že tento zákazník nezaplatí. Pojišt ný odb ratel je navíc pojišťující společností 

neustále hlídán a dodavatel je tak včas informován o p ípadných potížích, 

které z obchodování s tímto zákazníkem mohou nastat (21). 

Bankovní záruka 

Právní úpravu bankovní Ěfinančníě záruky nalezneme v novém občanském zákoníku. 

V prvním odstavci § 202ř je finanční záruka definována takto: „Finanční záruka vzniká 

prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí vě itele podle záruční listiny do výše 

určité peněžní částky, nesplní-li dlužník vě iteli určitý dluh, anebo splní-li se jiné 

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

nebo spo itelní a úvěrní družstvo, jedná se o bankovní záruku.“ (11) 

Banky, p edtím než vystaví záruční listinu, si prov ují schopnost svého klienta dostát 

svým závazk m a podle toho stanoví výši, do jaké jsou ochotny za n j ručit. Častý je 

požadavek, aby klient ručil bance vázáním určitého objemu finančních prost edk  

ve prosp ch banky. Také si za tuto službu účtují poplatek ĚŘ, s. 486). 

 

Dokumentární akreditiv 

Dokumentární akreditiv pat í mezi velice d ležité zajišťovací instrumenty v zahraničním 

obchod . Jeho právní úpravu nalezneme v novém občanském zákoníku. V § 2690 je 

definován takto: „P i dokumentárním akreditivu výstavce akreditivu plní oprávněnému, 

jsou-li mu včas p edloženy dokumenty určené akreditivem v souladu s akreditivními 
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podmínkami. To platí i v p ípadě, jsou-li dokumenty p edloženy výstavci pově enému 

akreditivem.“ (11) 

Podstatou dokumentárního akreditivu tedy je, že odb ratel otevírá akreditiv u své banky 

a tím se banka zavazuje zaplatit dodavateli za dodání zboží či jiného pln ní na základ  

p edložení určitých dokument . T mi mohou být nejr zn jší nákladní a p epravní listy, 

sm nka, potvrzená faktura, kolaudační rozhodnutí a další ĚŘ, s. 486). 

Sm nka 

Sm nka je p evoditelný cenný papír, který p edstavuje bezpodmínečný p íkaz k úhrad  

a její právní úpravu m žeme nalézt v zákon  č. 1ř1/1ř50 Sb., sm nečný a šekový. 

Výhodou sm nky je mnohem kratší jednání p i jejím vymáhání soudní cestou. 

Bezpodmínečnost ale není absolutní a soudy vždy zkoumají d vod, kv li kterému byla 

sm nka vystavena ĚŘ, s. 487).  

Existují dva druhy sm nek: 

* Vlastní sm nka – výstavce se zavazuje zaplatit v určený čas na stanoveném míst  

částku uvedenou na sm nce sm nečnému v iteli. 

* Cizí sm nka – výstavce tuto povinnost p ikazuje jinému subjektu ĚŘ, s. 487). 

ůby byl sepsaný dokument považován za sm nku, musí splňovat osm podstatných 

náležitostí daných zákonem: 

1. Slovo „sm nka“ v souvislém textu, 

2. bezpodmínečný p íkaz výstavce zaplatit, 

3. m na a částka, 

4. den splatnosti, 

5. místo splatnosti, 

6. jméno osoby, které má být placeno, 

7. jméno sm nečného dlužníka, 

8. podpis výstavce ĚŘ, s. 487). 

 



 

31 
 

Rozhodčí doložka 

Vložení rozhodčí doložky do smlouvy je podmínkou pro rozhodování sporu v rozhodčím 

ízení. Nejčast ji se tato písemná smlouva uzavírá ve prosp ch Rozhodčího soudu 

p i Hospodá ské komo e České republiky a ůgrární komo e České republiky (22). 

Rozhodčí ízení je mimosoudní zp sob ešení spor  nezávislými a nestrannými rozhodci. 

Mezi jeho nejv tší výhody oproti b žnému soudnímu ízení pat í jeho rychlost a často 

i nižší náklady. ídí se zákonem č. 216/1řř4 Sb., o rozhodčím ízení a o výkonu 

rozhodčích nález , ve zn ní pozd jších p edpis , který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1995 

(22). 

2.4.4 Platební podmínky 

Každý podnik se snaží prodat co nejvíce svých výrobk , získat co nejv tší počet 

kvalitních zákazník  a díky tomu maximalizovat sv j zisk a podíl na trhu. 

Aby toho dosáhl, musí se snažit vytvá et pro zákazníky výhodné podmínky. Mezi n  pat í 

také ty platební Ě1, s. 207ě. 

Platba p edem 

Tento zp sob úhrady často vyžadují producenti unikátních výrobk  na zakázku, 

které nelze prodat jinému zákazníkovi. Platba p edem m že být také vyžadována 

po zákaznících, kte í v minulosti m li problémy s platební morálkou nebo jsou zcela 

neznámí a poskytnutí odb ratelského úv ru by bylo p íliš riskantní ĚŘ, s. 489). 

Prodej za hotové 

Jde o alternativu platby p edem pro rizikové zákazníky, ale také pro malé, nepravidelné 

nebo nové zákazníky, u nichž dodavatel nezkoumá jejich bonitu (8, s. 489). 

Tento typ prodeje je však omezen jednak pokladními limity a jednak zákonem 

č. 254/2004 Sb., o omezení platební hotovosti. Dle § 4 tohoto zákona se musí všechny 

platby p ekračující částku 270 000 Kč provést bezhotovostn  Ě23). 
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B žná splatnost 

ůby nabídka dodavatele nebyla mén  výhodná než u konkurence, bude v tšina zákazník  

dostávat platební podmínky b žné v daném oboru. Je-li však nabídky nadstandardní 

v jiných parametrech, lze splatnost zkrátit nebo jinak zp ísnit, protože bude vyvážena 

jinými výhodami pro zákazníka ĚŘ, s. 489).  

Musíme zde brát v potaz také regulaci splatnosti zákonem č. Řř/2012 Sb., nový občanský 

zákoník. Jeho § 1ř63 jsme si již d íve rozebrali v kapitole 2.1.2 Právní definice 

pohledávek. 

Nadstandardní splatnost 

Jedná se o poskytnutí delších termín  splatnosti faktur, nevyžadování zajišt ní za velmi 

vysoké objemy dodavatelských úv ru apod. Zvýšené riziko a vyšší nároky na financování 

jsou cenou za snahu podpo it prodej ĚŘ, s. 489). 

Skonto za včasnou platbu 

N kdy m že dodavatel nabídnout tzv. skonto, n kdy nazývané také diskont. Jde 

o motivaci zákazníka k rychlejší úhrad  svého závazku. Tuto možnost využívají 

p edevším odb ratelé, kte í mají dostatek volných finančních prost edk . Naopak 

kapitálov  slabí zákazníci využijí odkladu splatnosti, aby co nejvíce profinancovali 

sv j hotovostní cyklus ĚŘ, s. 490). 

Pro skonto se n kdy používají zkraty jako nap . obchodní úv r za podmínky: „2/30, 0/60“, 

která znamená, že pokud zákazník zaplatí do 30 dn , získá dvouprocentní diskont, pokud 

zaplatí až za 60 dn , musí uhradit plnou cenu Ě1, s. 20řě. 

Využití skonta má pro dodavatele výhody nejen v rychlém získání finančních prost edk , 

ale vzniká mu tak i menší riziko vzniku nedobytných nebo pozd  hrazených pohledávek, 

menší administrativní náklady a také menší objem pracovního kapitálu, který by jinak 

musel financovat. Negativem je pak ovšem snížení ceny výrobk  ĚŘ, s. 490). 
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2.4.5 Vymáhání pohledávek 

V p ípad , že preventivní opat ení nezabrání vzniku pozd  hrazených nebo nedobytných 

pohledávek, musí se společnost soust edit na jejich vymáhání. Je ovšem nutné se zamyslet 

nad tím, co zákazníka vede k nepln ní jeho závazku. N kte í zákazníci platit nemohou 

kv li nedostatku kapitálu a nemají ani p ístup k externím zdroj m financování. Existují 

také zákazníci, kte í hradit závazky necht jí, znají slabší pozici v itele z d vodu vysoké 

konkurence nebo nedostatečného ošet ení vymahatelnosti jeho pohledávky ĚŘ, s. 492). 

Mezi možné zp soby vymáhání pohledávek lze uvést: 

* Telefonický kontakt – tento zp sob se často využívá u společností, které mají v tší 

množství zákazník  s menšími objemy pohledávek. Mezi výhody se adí nízké náklady, 

nestačí však na složit jší p ípady, které je nutno projednat osobn . 

* Osobní kontakt – dosahuje se zde lepších výsledk  než u telefonického kontaktu, 

ale na druhou stranu je nákladn jší jak z časového hlediska, tak p ípadných cestovních 

náklad . Z pravidla se používá u pohledávek v tšího objemu. 

* Písemné upomínky – jde spíše o dokumentační účel p ed zahájením soudního 

vymáhání. ůby bylo dosaženo jejich vyšší účinnosti, doporučuje se v textu navrhnout 

zp sob ešení a naznačit p ípadný další postup p i neuhrazení. 

* Vymáhací agentury – p icházejí na adu teprve v p ípad , že selhaly všechny pokusy 

o domluvu s dlužníkem o splacení jeho dluhu. ůgentury pracují za provizi a využití jejich 

služeb je mnohem rychlejší cestou než vymáhání za pomoci soudu. Cena agentury 

v tšinou obsahuje úvodní fixní poplatek za p evzetí p ípadu a provizi za skutečn  

inkasovanou částku. 

* Soudní vymáhání – pokud jsou vyčerpány možnosti vymáhat pohledávku p edchozími 

zp soby, obrací se v itel na soud. Tato cesta je však spojena se soudními poplatky 

pro vydání platebního rozkazu a pro výkon rozhodnutí, další náklady p edstavuje právní 

zastoupení.  

* Exekuce – získat platební rozkaz jako rozhodnutí soudu k neuhrazené pohledávce je 

obvykle jednodušší nežli dosáhnout vykonatelnosti tohoto rozhodnutí. K prosazení v le 
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soudu napomáhají exekutorské ú ady, které za pevn  stanovenou odm nu mohou 

zpen žit majetek dlužníka a ze získaných prost edk  uspokojit poptávku v itele.  

* Konkurz – jedná se o krajní možnost k ešení nedobytných pohledávek. V tšinou 

však do konkurzního ízení spadnou společnosti, které již nemají skoro žádný majetek. 

Navíc se nejd íve uspokojí nároky správce konkurzní podstaty a pohledávky 

vzniklé po prohlášení konkurzu. Dále jsou uspokojovány pohledávky zam stnanc  

a státu a až poté p icházejí na adu pohledávky ostatních v itel  Ě16, s. 121 – 122). 
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3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 

Tato část bakalá ské práce se zabývá reálnou firmou, která však nechce být jmenována, 

a tak je pro tyto účely označena názvem XY, s. r. o. Je zde popsán její vývoj v letech 2013 

až 2015, zejména její nakládání s pohledávkami z obchodních vztah  a zp soby jakými 

eší pohledávky po splatnosti.  

 

3.1 Základní charakteristika společnosti 

Obchodní korporace XY, s. r. o. vznikla rozd lením jedné společnosti na dv  nástupnické 

společnosti. Jako nov  vzniklá společnost byla zapsána do obchodního rejst íku 

1. 11. 2006. Její p sobení na trhu p ed rozd lením však sahá až do roku 1řř0, 

kdy společnost začínala s pouhými p ti zam stnanci. V dnešní dob  jich zde pracuje 

okolo sto t iceti a její celková hodnota aktiv uvedená v rozvaze činí necelých 235 mil. Kč, 

čímž se dle kritérií, která jsou stanovena v zákon  o účetnictví, adí mezi st ední účetní 

jednotky. Základní kapitál společnosti, zapsaný v obchodním rejst íku, složil jednatel 

ve výši 500 tis. Kč. 

 

3.1.1 P edm t podnikání a činnost společnosti 

Společnosti XY, s. r. o. disponuje vlastní technickou p ípravou výroby, obrobnou, 

lisovnou, sva ovnou, CNC pálením, kalírnou a nástrojá skou dílnou. Vlastní také 

práškovou lakovnu, kde probíhá konečná úprava výrobk  za pomoci nanášení barev. 

Do p edm tu podnikání společnosti spadají následující činnosti: 

* zámečnictví, 

* zem d lská výroba, myslivost a lesní hospodá ství, 

* zemní práce, 

* výzkum a vývoj v oblasti p írodních a technických v d nebo společenských v d, 

* koup  zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné. 
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V dnešní dob  se společnost zabývá p edevším výrobou drobných kompletačních díl  

drážních vozidel, nap . popelník , stolk , odpadkových koš , pojistek, lanek, madel, díl  

sedadel, oken, podvozk  a brzd, pružin, klín  a díl  pro výrobu tramvají, lokomotiv 

a silničních válc .  

 

3.1.2 P sobení na trhu 

Společnost nyní p sobí na trhu výroby a oprav kolejových vozidel, mezi které se adí 

p edevším lokomotivy, vozové soupravy a tramvaje. Mezi její nejvýznamn jší odb ratele 

pat í v současnosti mimo jiné České dráhy, a. s., podnik HůMM p sobící v N mecku 

a Škoda Transportation, s. r. o., které jí svou p sobností a významem zajišťují 

dlouhodobé zakázky. 

Pro společnost České dráhy je činnost p evážn  orientována na opravy a modernizace 

lokomotiv a vozových souprav. Pro Škoda Transportation se činnost sm uje p edevším 

na výrobu nových díl  pro lokomotivy, vozové soupravy a tramvaje. Společnost 

XY, s. r. o. vidí v zam ení se na tyto společnosti p edpoklady pro dlouhodobé dodávky 

výrobk , které opírá o současné zastarání vozového parku Českých drah a tramvají 

m stských aglomerací. 

Částečn  tato účetní jednotka také provozuje zem d lskou činnost, na kterou vlastní 

certifikát ekologicky hospoda ících zem d lc , a v nyn jší dob  se začala zabývat 

i výrobou a vývojem díl  pro závodní automobily.  

 

3.1.3 Organizační struktura 

Dále m žeme vid t vyobrazení organizační struktury společnosti XY, s. r. o. 
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Jak m žeme vid t, společnost XY, s. r. o. má liniovou organizační strukturu. Je vedena 

svým jednatelem, kterému se zodpovídají další vedoucí pracovníci. Tato struktura 

vyplývá z požadavk  ISO ř001-2000 a speciálních svá ecích certifikát  dle DIN 6700-2. 

P ímo pod dohled vedení spadá technická kontrola, která je vedena čty mi zam stnanci. 

Pod tento úsek spadá metrologie, která se zabývá jednotností a správností m ení. 

Svá ečský inženýr zase pod sebou má sva ovacího technologa. Zem d lské st edisko se 

d lí dle výroby na živočišnou a rostlinnou. Do tohoto st ediska také spadají bioplynové 

stanice, které má společnost aktuáln  dv . 

Plánováním výroby se zabývají t i úseky. Technický úsek zahrnuje hlavního mechanika, 

technologie a konstrukce. Výrobní úsek, který je kontrolovaný svá ečskými inženýry, má 

na starosti výdejnu, zámečnu, obrobnu a jejich výrobní pracovníky a programátory. 

T etím úsekem je úsek obchodní. Ten má na starosti obchod, logistiku a odbyt s jeho 

skladem výrobk  a následnou expedicí. 

Pod ekonomický úsek spadá finanční účtárna obsazena dv ma účetními a personalistika 

a mzdy. Dále sem pat í dohled nad MTZ Ěmateriálov  technickým zabezpečenímě, 

které se stará o sklad materiálu, jeho nákup a referenta kooperace. 

 

3.2 Posouzení ekonomické situace společnosti 

Abychom mohli posoudit ekonomickou situaci v podniku, musíme mít k dispozici 

jeho finanční výkazy. ůnalýza společnosti XY, s. r. o. bude provedena na základ  výkaz , 

které jsem m la k dispozici, a to konkrétn  z výkaz  zisku a ztráty a rozvah z let 2013 

až 2015 Ěviz p ílohaě. Výkaz finančních tok  bohužel nebyl nezve ejn n.  

 

3.2.1 Rozvaha společnosti 

V níže uvedené tabulce m žeme vid t vývoj aktiv společnosti XY, s. r. o. za období 
2013 až 2015. 
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Tab. 1: ůktiva společnosti v letech 2013 – 2015 v celých tis. Kč Ěvlastní zpracování dle účetních výkaz  
společnostiě 

 

 

Hned na úvod je nutné podotknout, že v rozvaze za rok 2015 byly zjišt ny nesrovnalosti 

ohledn  minulého účetního období, tedy ohledn  roku 2014. N které částky uvedené 

v tomto sloupci nebyly shodné s t mi, které společnost vykázala v rozvaze sestavené 

Aktiva 2013 2014 2015

AKTIVA CELKEM 169 665 208 081 234 604

Dlouhodobý majetek 129 358 126 529 150 620

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 581 376

Dlouhodobý hmotný majetek 129 358 125 948 150 244

Ob žná aktiva 39 389 80 721 83 253

Zásoby 17 630 27 846 36 913

Materiál 2 203 10 030 14 997

Nedokončená výroba 0 7 442 5 509

Výrobky 13 659 9 721 15 632

Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny 1 768 653 775

Dlouhodobé pohledávky 9 336 9 726 6 786

 z obchodních vztah 0 0 - 3 095

 za společníky 9 336 9 726 9 881

Krátkodobé pohledávky 11 485 38 125 38 298

 z obchodních vztah 10 354 19 989 16 441

 daňové - 54 1 186 0

 krátkodobé poskytnuté zálohy 1 021 2 089 972

 dohadné účty aktivní 164 7 361 13 101

 jiné pohledávky 0 7 500 7 784

Krátkodobý finanční majetek 938 5 024 1 256

 peníze 19 14 25

 účty v bankách 919 5 010 1 231

Časové rozlišení 918 831 731

 náklady p íštích období 918 831 731
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k 31. 12. 2014. Jednou z t chto položek byly dlouhodobé pohledávky z obchodních 

vztah .  

Vzhledem k tomu, že ve výkazu za rok 2015 byla hodnota u obou dvou období záporná, 

což by se stát nem lo, protože pohledávka v záporných hodnotách pro nás vlastn  značí 

závazek, rozhodla jsem se pracovat s výkazem za rok 2014, kde jsou tyto hodnoty kladné. 

P es to nám však z stává záporná hodnota u dlouhodobých pohledávek za rok 2015. 

Tuto skutečnost společnost XY, s. r. o. vysv tluje použitím opravných položek, 

které tvo ila na základ  konzultace se svým daňovým poradcem. P esný d vod t chto 

oprav si již však nevybavují. Tato oprava však m la za následek vytvo ení opravné 

položky v hodnot  vyšší jak 100 %, což je nep ípustné. 

Podíváme-li se nyní na výše uvedený p ehled aktiv, tak ve všech sledovaných letech tvo í 

v tšinu jejich skladby dlouhodobý majetek, což firmu adí mezi kapitálov  t žké 

společnosti. Jejich podíl na celkových aktivech byl v tší než 60 %, v roce 2013 to bylo 

dokonce více než 70 %. Za dlouhodobý hmotný majetek je v této společnosti považován 

majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a po izovací cena p evyšuje 40 tis. 

Kč za položku. Jejich nejv tší položkou jsou samostatné movité v ci, dále pak budovy 

a stavby a dopravní prost edky. Jelikož se společnost zabývá i zem d lskou činností jsou 

v jejím majetku zahrnuta také stáda ovcí a skotu. U dlouhodobého nehmotného majetku 

si společnost stanovila dobu použitelnosti delší než 1 rok a po izovací cenu, která musí 

p evýšit 60 tis. Kč za položku. Z tohoto majetku společnost eviduje pouze software. 

Hodnota ob žných aktiv se postupem času zvyšovala a tím rostl i její pom r k celkovým 

aktiv m. Nejv tší položku zde tvo í krátkodobé pohledávky Ěv posledních dvou letech 

v hodnot  vyšší než 40 % ob žného majetkuě. Musíme však brát v úvahu skutečnost, 

kterou zmínil auditor ve výroční zpráv  společnosti, a to že společnost zahrnula 

do účetnictví za rok 2015 prost ednictvím dohadné položky aktivní p edpis provozních 

dotací ve výši 10 ř03 tis. Kč, z toho ve výši 4 mil. Kč p edpis dotace, 

u které nezpochybnitelný nárok Ěčili okamžik, kdy nám byl doručeno rozhodnutí 

o poskytnutí dotaceě nebyl známý ani do 2Ř. 6. 2016, tedy k datu sestavení záv rky. Kv li 

rozporu s účetními zásadami tedy nem la být částka dohadné účty aktivní ve výši 

4 mil. Kč zahrnuta v účetní záv rce. Vzhledem k meziročnímu snížení dotace na hektar 
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plochy proti minulému roku došlo k p iznání dotace v částce o 1 ř50 tis. Kč nižší, 

než činil odhadnutý nárok. 

Další významnou položkou jsou zásoby, které tvo í dalších více než 40 % ob žných aktiv 

(pouze v roce 2013 to bylo jen 34, 5 %ě. Nakupované zásoby společnost účtuje 

ve skutečných po izovacích cenách. Materiálové zásoby eviduje zp sobem ů, 

p i jejich výdeji do spot eby používá metodu váženého aritmetického pr m ru. Zásoby, 

které jsou určeny p ímo do spot eby, eviduje zp sobem B a jdou p ímo do spot eby. 

Pro ocen ní p ír stk  a p íchovk  zví at má stanovenu cena za 1 kg, u p ír stk  b ezích 

jalovic se jedná o cenu za 1 krmný den. Nedokončenou výrobu oceňuje vlastními náklady 

na úrovni p ímých náklad  a výrobní režie. 
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Tab. 2: Pasiva společnosti v letech 2013 – 2015 v celých tis. Kč Ěvlastní zpracování dle účetních výkaz  
společnostiě 

 

Jak vidíme ve výše uvedené tabulce, v tšinu celkových pasiv společnosti XY, s. r. o. tvo í 

cizí zdroje a to z více než 70 % Ěkrom  roku 2013 kdy tvo ily 66 %ě. Tato účetní jednotka 

tedy nesplňuje tzv. „Zlaté pravidlo vyrovnávání rizika“, které íká, že vlastní zdroje 

by m ly být pokud možno v tší než cizí zdroje, v krajním p ípad  se cizím zdroj m 

mohou rovnat (24, s. 14 skripta Podniková ekonomieě.  

Pasiva 2013 2014 2015

PASIVA CELKEM 169 665 208 081 234 604

Vlastní kapitál 57 513 58 332 60 681

Základní kapitál 500 500 500

Kapitálové fondy 2 754 2 754 2 754

Fondy ze zisku 5 093 5 093 5 093

Výsledek hospoda ení min. let 52 736 49 165 49 984

Výsledek hospoda ení b ž. úč. obd. - 3 570 820 2 350

Cizí zdroje 112 152 149 749 173 923

Rezervy 0 571 1 144

Dlouhodobé závazky 3 959 6 939 9 067

Krátkodobé závazky 12 972 35 390 40 758

 z obchodních vztah 22 356 29 533 33 351

 k zam stnanc m 1 518 1 694 1 856

 soc. zabezpečení a zdrav. pojišt ní 2 264 1 924 1 948

 daňové závazky a dotace - 13 081 0 1 141

 krátkodobé p ijaté zálohy 27 321 17

 dohadné účty pasivní 0 601 0

 jiné závazky - 112 1 317 2 445

Bankovní úv ry a výpomoci 95 226 106 849 122 954

 dlouhodobé bankovní úv ry 90 895 99 310 117 308

 krátkodobé bankovní úv ry 3 810 2 592 2 668

 krátkodobé finanční výpomoci 521 4 947 2 978
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Významnou položkou cizích zdroj  jsou bankovní úv ry a výpomoci. Dlouhodobý 

bankovní úv r souvisí s financováním bioplynové stanice a společnost jej začala splácet 

v roce 2014. Bylo také z ízeno zástavní právo k pohledávkám, z d vodu krátkodobých 

bankovních úv r . Také nemovitý majetek je zastaven ve prosp ch financujících bank. 

Dále m žeme vid t každoroční nár st krátkodobých závazk  společnosti, jedná se 

p edevším o závazky z obchodních vztah . Také ve společnosti rostou závazky 

k zam stnanc m, jejichž počet se také každoročn  zvyšuje. Tento vývoj znázorňuje 

následující tabulka. 

Tab. 3: Pr m rný počet zam stnanc  v letech 2013 – 2015 (vlastní zpracování dle účetních výkaz  
společnostiě 

 2013 2014 2015 

Pr m rný počet 
zam stnanc  

81 97 133 

 

3.2.2 ůnalýza pom rových ukazatel  

ůnalýza pom rovými ukazateli vychází výhradn  z údaj  ze základních účetních výkaz  

a adí ji k jejich nejčast ji používaný rozborový postup. Pom rový ukazatel se vypočítá 

jako pom r jedné nebo n kolika účetních položek základních účetních výkaz  k jiné 

položce nebo k jejich skupin  Ě25, s. 47). 

 

3.2.2.1 Ukazatel likvidity 

Nejd íve se zam íme na ukazatel likvidity, díky n muž m žeme zjistit, jak by si 

společnost dokázala poradit s úhradou svých závazk  v p ípad  vzniku neočekávaných 

problém . Takovým problémem m že být nap íklad práv  neobdržení plateb 

za vystavené faktury odb ratel m. 

Likvidita určité složky p edstavuje vyjád ení vlastnosti dané složky rychle a bez velké 

ztráty hodnoty se p em nit na pen žní hotovost, tato vlastnost bývá také označována jako 

likvidnost. Naproti tomu likvidita podniku je vyjád ením jeho schopnosti uhradit včas své 

platební závazky. Vysoká míra likvidity je pozitivní nap . pro management podniku, 
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v itele či zákazníky, na druhou stranu není p íliš p íznivým jevem pro vlastníky podniku, 

neboť finanční prost edky jsou vázány v aktivech, která nepracují ve prosp ch výrazného 

zhodnocování finančních prost edk . Je tedy nutné hledat pokud možno vyváženou 

likviditu, která zaručí jak dostatečné zhodnocení prost edk , tak i schopnost dostát svým 

závazk m Ě25, s. 48 – 49). 

Zpravidla se používají t i základní ukazatele likvidity, které spolu s vypočtenými 

hodnotami m žeme vid t v následující tabulce. 

Tab. 4: Ukazatele likvidity v letech 2013 – 2015 Ěvlastní zpracování dle účetních výkaz  společnostiě 

 

B žnou likviditu vypočteme jako podíl ob žných aktiv a krátkodobých dluh . 

Do krátkodobých dluh  zahrnujeme i b žné bankovní úv ry a krátkodobé finanční 

výpomoci, které jsou v rozvaze vedeny odd len  od krátkodobých závazk  v rámci 

bankovních úv r  a výpomocí. Tato likvidita vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen 

uspokojit své v itele, kdyby prom nil veškerá ob žná aktiva v daném okamžiku 

na hotovost (25, s. 50). 

Literatura uvádí doporučené hodnoty pro b žnou likviditu v rozmezí 1,5 – 2,5, 

což společnost XY, s. r. o. splňuje v celém sledovaném období, i když se hodnota tohoto 

ukazatele postupn  snižovala.  

Pohotovou likviditu vypočteme jako podíl ob žných aktiv bez zásob a krátkodobých 

dluh . Pro tento ukazatel platí, že čitatel by m l být stejný jako jmenovatel, tedy pom r 

1 : 1, p ípadn  až 1,5 : 1. Vyšší hodnota ukazatele je sice p íznivá pro v itele, ale ne tak 

pro vedení podniku, protože značný objem ob žných aktiv vázaný ve form  pohotových 

prost edk  p ináší jen malý nebo žádný úrok (25, s. 50).  

Likvidita 2013 2014 2015

B žná 2,28 1,88 1,79

Pohotová 1,26 1,23 1,00

Okamžitá 0,05 0,12 0,03
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T chto p edepsaných hodnot podnik XY, s. r. o. op t dosáhl ve všech sledovaných letech. 

V roce 2015 vidíme, že pohotová likvidita dosahuje hodnoty 1, z čehož vyplývá, 

že by podnik byl schopen vyrovnat se se svými závazky, aniž by musel prodat své zásoby.  

Okamžitou likviditu vypočteme jako podíl pohotových platebních prost edk  a dluh  

s okamžitou splatností. Pojem pohotové platební prost edky je nutné chápat jako sumu 

pen z na b žném účtu, na jiných účtech či v pokladn , ale také voln  obchodovatelné 

cenné papíry a šeky Ětedy ekvivalenty hotovostiě. V našem p ípad  se jedná pouze o účty 

v bankách a peníze v pokladn . Doporučované hodnoty tohoto ukazatele se v České 

republice uvád jí v rozmezí 0,6 – 1,1. Dle metodiky ministerstva pr myslu a obchodu je 

spodní hodnota nižší, a to 0,2, která je zároveň označována za hodnotu kritickou 

i z psychologického hlediska. ůvšak kv li r zným zp sob m financování nemusí 

nedodržení p edepsaných hodnot za každou cenu znamenat finanční problémy 

společnosti Ě25, s. 49). 

Jak m žeme vid t ve výše uvedené tabulce, společnost XY, s. r. o. nedosahuje 

doporučených hodnot ani v jednom roce. P íčinu m žeme hledat práv  v neefektivním 

ízení pohledávek, které zaujímají pom rnou část ob žných aktiv společnosti.  

 

3.2.2.2 Ukazatel zadluženosti 

Ukazatel zadluženosti nám udává vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

podniku, m í rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy Ětedy zadluženost 

podnikuě. R st zadluženosti však nemusí být pouze negativní charakteristikou podniku, 

m že naopak p isp t k celkové rentabilit  a tím i k vyšší tržní hodnot  podniku, 

avšak současn  zvyšuje riziko nestability Ě26, s. 63). 

Pro účely této práce jsem vybrala dva ukazatele zadluženosti, jejichž hodnoty jsou 

znázorn ny v níže uvedené tabulce. 
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Tab. 5: Ukazatele zadluženosti v letech 2013 – 2015 Ěvlastní zpracování dle účetních výkaz  společnostiě 

 

Celková zadluženost se vypočte jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktiv m. Čím je 

podíl vlastního kapitálu v tší, tím je v tší i bezpečnostní polštá  proti ztrátám v itel  

v p ípad  likvidace Ě26, s. 63). 

Jak m žeme vid t v tabulce, celková zadluženost společnosti XY, s. r. o. se 

ve sledovaném období pohybuje okolo 70 %. Nejnižší hodnotu m la v roce 2013, kdy byl 

podíl cizího kapitálu na celkových aktivech 66,10 % a od té doby se každoročn  zvyšoval 

až na hodnotu 74,13 % za rok 2015. Tato skutečnost m že vést k situaci, že v itelé se 

začnou zdráhat podniku p jčovat další peníze anebo by mohli požadovat vyšší úrokovou 

sazbu. 

Doporučené hodnoty pro tento ukazatel jsou v pom ru 1:1, což znamená, že společnost 

by m la být financována na p l vlastními a na p l cizími zdroji. Bankovní instituce 

p i žádosti o úv r často vyžadují financování cizími zdroji pouze ze 40 % Ě1Ř, s. 50ě. 

T chto hodnot společnost bohužel nedosahuje. Z toho nám vyplývá, že společnost 

získává finanční prost edky pro krytí svých výdaj  ze zdroj  mimo podnik, místo aby tyto 

prost edky získala inkasováním plateb za své pohledávky.  

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové 

zadluženosti. Tento koeficient nám vyjad uje finanční nezávislost podniku a vypočítáme 

jej pod lením vlastního kapitálu celkovými aktivy společnosti. Pokud výslednou hodnotu 

p ičteme k výsledku ukazatele zadluženosti, m li bychom dosáhnout hodnoty 1 Ě100 %) 

(26, s. 64). 

 

Ukazatele 2013 2014 2015

Celková zadluženost 66,10 71,97 74,13

Koef. samofinancování 33,90 28,03 25,87
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3.2.2.3 Ukazatele aktivity 

Pro účely této práce jsem zvolila dva ukazatele aktivity, konkrétn  se jedná o dobu obratu 

pohledávek a dobu obratu závazk . Pro n  vypočtené hodnoty m žete vid t v následující 

tabulce. 

Tab. 6: Doba obratu pohledávek a závazk  v letech 2013 – 2015 Ěvlastní zpracování dle účetních výkaz  

společnostiě 

 

Doba obratu pohledávek se vypočítá jako pom r obchodních pohledávek k pr m rným 

denním tržbám. Výsledkem je počet dn , b hem kterých je inkaso pen z za každodenní 

tržby zadrženo v pohledávkách Ě26, s. 63). 

Jak m žeme vid t, společnost XY čekala na úhradu vystavené faktury okolo 50 dní 

v letech 2013 a 2015. Tento výsledek není až tak znepokojivý, vezmeme-li v potaz dobu 

splatnosti pohledávek v této firm . Ta se pohybuje od 14 do 60 dní, pro jednoho ze svých 

odb ratel  dokonce ř0 dní. Údaj za rok 2014 však p íliš p ív tivý není, protože i když je 

tento výsledek nižší než nejdelší možná doba splatnosti faktur, společnost, která má 

výhodu ř0 denní splatnosti, tvo í okolo jednoho až dvou procent z celkových tržeb.  

Doba obratu závazk  se vypočte jako pom r závazk  v či dodavatel m k pr m rným 

denním tržbám. V souvislosti s dobou inkasa tržeb je zajímavé zjistit, jaká je platební 

morálka firmy v či jejím dodavatel m Ě26, s. 63). 

Počet dní, po které společnost XY, s. r. o. čerpá provozní úv r od svých dodavatel , 

se v roce 2015 snížil o n kolik dní s porovnáním s p edešlými dv ma lety. I tak je stále 

podnik ve značné výhod  oproti obchodnímu úv ru, který poskytuje svým odb ratel m. 

Porovnáme-li údaje za rok 2015, tak společnost poskytla obchodní úv r na 50 dn , 

ale čerpala úv r od dodavatel  po dobu 102 dn .  

 

Doba obratu 2013 2014 2015

Pohledávek 54,18 81,43 50,57

Závazk 116,98 120,31 102,59
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3.3 ízení pohledávek ve společnosti 

V této společnosti probíhá ízení pohledávek na základ  jejích zkušeností z minulosti, 

které nebyli vždy pozitivní. V aktuální dob , však nedochází p ílišnému p ísunu nových 

odb ratel , tudíž, dle slov vedení ekonomického úseku této účetní jednotky, není problém 

s pohledávkami tak velký. V tšina neplatících dlužník  již zkrachovala a nyní 

spolupracuje p edevším se svými stálými a již prov enými zákazníky. 

Samoz ejm  i tak musí mít stanoveny jisté postupy, které musí p i ízení pohledávek plnit. 

 

3.3.1 Prov ení zákazníka 

Aktuáln  má společnost ve zkušebním režimu webovou aplikaci Bisnode, která jí pomáhá 

analyzovat své obchodní partnery nejen v Čechách ale také na Slovensku. Díky ní má 

společnost možnost získat detailní p ehled dostupných informací o jednom subjektu od 

identifikačních a registračních údaj , p es kontakty, osoby ve firm  až po majetkové 

vazby, kreditní a negativní informace, finanční výsledky s finanční analýzou či obchodní 

informace (27). 

Tato aplikace rovn ž poskytuje užitečné funkce pro analýzu aktivních ekonomických 

vazeb mezi subjekty v Čechách a na Slovensku, včetn  p esahu majetkových vazeb 

do zahraničí. Zároveň také automaticky sleduje negativní zm ny v portfoliu společnosti, 

která daný systém využívá Ě27).  

Hned po nalezení společnosti v této databázi m žeme vid t její procentuáln  vyjád enou 

d v ryhodnost, což nám m že pomoci p i rozhodování o navázání spolupráce. 

Tato aplikace poskytuje informace z velké škály rejst ík  a seznam , což šet í čas, 

který by jinak bylo nutné v novat jejich jednotlivým vyhledáváním. ůvšak vlastnost, 

které si společnost XY, s. r. o. na aplikaci nejvíce cení, je její schopnost spojit si majitele 

společnosti s ostatními podniky, díky čemuž se m že vyvarovat dalším problém m 

s podvodníky zakládajícími si nové a nové společnosti, které pozd ji pouští ke dnu. 
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3.3.2 Dlouholetá partnerství 

Společnost XY, s. r. o. má uzav enou rámcovou smlouvu na dva roky se svým 

dlouhodobým odb ratelem, kterým jsou České dráhy. Tato smlouva obsahuje definici 

jednotlivých výrobk  a jejich rámcový objem. Vyhotovení t chto žádaných produkt  

mnohdy zabere až p l roku, proto je také nutné specifikovat jejich dodávku v čase. Jedná 

se samoz ejm  o jejich určité typy, protože n které výrobky má společnost na sklad , 

takže je dodávka možná tém  okamžit .  

Další uzav ené partnerství má společnost XY, s. r. o. s jednou společností sídlící 

v N mecku. Tato rámcová smlouva je uzav ena na jeden rok a je v ní stanovena cena 

a množství dodávaných výrobk .  

 

3.3.3 Platební podmínky 

Po nasbíraných zkušenostech z prodeje svých výrobk  na fakturu, si společnost 

XY, s. r. o. stanovila následující platební podmínky pro své zákazníky. 

 

3.3.3.1 Záloha 

Společnost sv j první kontakt se zákazníkem provádí pomocí vystavení zálohových 

faktur. Tento krok jí umožňuje zjistit, zda nový odb ratel má alespoň základní finanční 

prost edky na úhradu objednávky. Uhrazená záloha sice ješt  nezaručuje bezproblémový 

vývoj p ípadných budoucích pohledávek za tímto odb ratelem, ale m žeme ji považovat 

za jistý prvotní signál značící solidnost zákazníka. 

 

3.3.3.2 Doba splatnosti vydaných faktur 

Dobu splatnosti vydaných faktur si společnost XY, s. r. o. ídí dle d v ryhodnosti svého 

odb ratele. Jak již bylo ečeno, pokud podnik obdrží objednávku od nového odb ratele, 

se kterým ješt  nemá žádné zkušenosti, nechá si od n j nejd íve poslat zálohu a teprve 

po jejím obdržení zahájí výrobu. Po jedné až dvou zálohových fakturách se začne 
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fakturovat klasicky s dobou splatnosti 14 dní. Je zde stanoven limit nezaplacených faktur, 

po kterém společnost pro daného odb ratele p estane dodávat, ten je však zcela 

individuální.  

Splatnost faktury má společnost stanovenou na 14 dní nejen pro nov jší odb ratele, 

ale také pro objednávky menšího objemu. Tyto faktury jsou však v tšinou zákazník  

hrazeny až po lh t  splatnosti. Obvykle se společnost platby dočká až po 30 dnech 

od jejího vystavení. 

Obchodní úv r na dobu 30 dn  společnost poskytuje svým stálým a ov eným 

zákazník m. Jedná-li se o v tšího odb ratele s delší dobou obratu a investičním celkem, 

m že se doba splatnosti prodloužit až na 60 dn .  

Nejdelší dobu splatnosti mají faktury vystavené pro svého dlouholetého obchodního 

partnera, který už historicky trvá na obchodním úv ru na dobu ř0 dn . Jeho výhodou je 

fakt, že tento odb ratel vždy hradí své závazky na den, a proto společnost m že s pen zi 

ke konci doby splatnosti spolehliv  počítat.  

Všechny tyto informace jsou zp ehledn ny v následující tabulce. 

Tab. 7: Doba splatnosti faktur Ěvlastní zpracování dle údaj  společnostiě 

 

 

Počet 
dní Typ odb ratele

0 nový  platí zálohu

14 po 2 objednávkách

30 stálý

60 v tší

90 dlouholetý partner
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3.3.3.3 Limit nezaplacených faktur 

Společnost se rozhodla každého nového zákazníka hlídat p ibližn  rok. Jde p edevším 

o sledování jeho platební morálky, čímž má na mysli jeho včasné hrazení faktur, p ípadn  

po kolika dnech od splatnosti dojde k její úhrad .  

Po p ekročení určitého limitu nezaplacených faktur, který je zcela individuální, 

se společnost XY, s. r.o. rozhodne p íjem zakázek od tohoto odb ratele zastavit 

a kontaktovat jej. K dodávce dalších výrobk  nedojde d íve, nežli zákazník zaplatí 

alespoň část ze svého dluhu v či společnosti.  

Bohužel ani takto stanovená pravidla společnost neuchránila od nep íjemností. 

V minulosti se jí již n kolikrát stalo, že odb ratel se na první pohled zdál být velice 

solidní, b hem svého prvního roku jako nový odb ratel hradil všechny své závazky v či 

dodavatelské společnosti ádn  a včas a poté došlo k úplné zm n  jeho chování. Z ničeho 

nic p estal dodávky výrobk  platit a p estal i komunikovat na veškeré typy výzev 

k úhrad .  

 

3.3.3.4 Skonto za včasnou platbu 

Možnost skonta se v této společnosti p íliš nevyužívá. Jsou na n j ale zvyklí její n mečtí 

odb ratelé, kte í si skonto, čili slevu za p edčasnou úhradu faktury, nárokují v rámci 

svých smluv. V t chto smlouvách se jedná o t i procenta z celkové hodnoty pohledávky.  

Tento krok se však společnosti XY p íliš nezamlouvá a to z d vodu účetního. Jelikož se 

v N mecku platí eury, vznikají české účetní jednotce kurzové rozdíly, které je nutné 

zaúčtovat. Ješt  následné zúčtování skonta to však celé trochu komplikuje. Pro účtování 

cizích m n ve firm  používají m síční kurz. 
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3.3.4 Vymáhání pohledávek 

Co se týče vymáhání pohledávek ve společnosti XY, s. r. o., tak nepoužívá žádný 

speciální software na vymáhání pohledávek. D vodem je fakt, že společnost získává 

objednávky od velkého počtu odb ratel .  

 

3.3.4.1 Písemná upomínka 

Upomínky na uhrazení nezaplacených faktur společnost odesílá prost ednictvím e-

mailové schránky, kde je také uveden výpis ze softwaru. Společnost má definovaný 

postup pro odesílání upomínek ve své sm rnici a to následovn . Pokud zákazník 

nereaguje, odesílají v prvním, druhém a t etím týdnu po splatnosti p edžalobní upomínku. 

Není-li odezva ani na t etí upomínku, je daná v c konzultována s právníkem, kterému 

jsou dodány všechny pot ebné dokumenty Ěfaktury, objednávky, dodací a p epravní listy, 

zaslané upomínky atp.ě, a dále se již postupuje dle jeho pokyn . 

B žn  však eší zákazníky individuáln  a to buď p ímo z účtárny, nebo na základ  

podklad  z účtárny skrze jednotlivé obchodníky, kte í jsou s jednotlivými zákazníky 

v nejužším kontaktu. 

 

3.3.4.2 Telefonický kontakt 

K telefonickému kontaktu se zákazníkem v tšinou dochází v dob  první upomínky 

a to pokud na n j mají kontakt a pokud se mu v bec dovolají. Tímto zp sobem si zejména 

cht jí ov it, zda danou fakturu zákazník eviduje, protože se n kdy m že stát, že se ztratí 

cestou nebo v krabici s dodávkou. Pokud se tak stalo, p ikládá se faktura rovnou 

k upomínce. 
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3.4 ůnalýza stavu pohledávek 

Nyní se podívejme na stav pohledávek této účetní jednotky. Budeme se nyní zabývat 

pouze krátkodobými pohledávkami z obchodních vztah  a veškeré uvedené informace 

byly zpracovány na základ  podklad  poskytnutých samotnou společností XY, s. r. o. 

Tato účetní jednotka používá software Helios, který schraňuje její interní informace. 

 

3.4.1 Stav pohledávek k 31. 12. 2016 

Nejd íve se podívejme na níže uvedený graf, který nám v procentuálním vyjád ení íká, 

kolik pohledávek má společnost XY po splatnosti a kolik p ed splatností. Znázorn na je 

zde situace k datu 31. 12. 2016. Do tohoto grafu nebyly zahrnuty pohledávky, které má 

společnost za svým společníkem. 

 

Graf 1: Stav pohledávek k 31. 12. 2016 Ěvlastní zpracování dle údaj  společnostiě 

Jak m žeme vid t ve výše uvedeném grafu, pohledávky po datu splatnosti tvo í 63 % 

z celkové sumy krátkodobých pohledávek z obchodních vztah . Tato situace nevypadá 

p íliš uspokojiv , proto se nyní podívejme na jejich rozd lení dle uplynulé doby od jejich 

splatnosti. 

63%

37%

Stav pohledávek
k 31. 12. 2016 

Po splatnosti P ed splatností
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Graf 2: Pohledávky po splatnosti dle uplynulých dní Ěvlastní zpracování dle údaj  společnostiě 

Ve výše uvedeném grafu jsou rozd leny pohledávky po splatnosti do sedmi skupin, 

a to podle počtu uplynulých dn  od jejich splatnosti. Toto rozd lení bylo p ejato 

z účetního softwaru společnosti.  

V praxi se v tšinou pohledávky začnou ešit p t dní po uplynutí splatnosti. Pohledávka 

totiž bývá často uhrazena až v den splatnosti a tak se pouze čeká na p ipsání dané částky 

na účet společnosti. Pokud zákazník nem že pohledávku uhradit, protože v danou chvíli 

zrovna nemá k dispozici požadovanou sumu pen z Ěnap . očekává úhradu od svého 

odb rateleě, vy eší se v tšinou tento problém do t iceti dn . Mezi t iceti a šedesáti dny 

po splatnosti už vzniká riziko neuhrazení této pohledávky a po šedesáti dnech toto riziko 

značn  vzroste (28). 

Proto, abychom mohli n které pohledávky, označit za rizikové, musíme se také podívat, 

za jakým odb ratelem nám tyto pohledávky vznikly. Pomoci nám v tom m že následující 

tabulka, kde jsou použity údaje vykázány společností XY, s. r. o. k 31. 12. 2016.  
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Tab. 8: Označení rizikových pohledávek Ěvlastní zpracování dle údaj  společnostiě 

 

< 60 dní > 60 dní
O1 770 146 303 251 324 1 021 773 11 122 933 ne

O2 300 845 35 983 6 235 343 063 2 586 123 ne

O3 57 131 43 986 97 322 198 439 1 740 690 ne

O4 52 371 0 14 000 66 371 1 281 651 ne

O5 13 668 6 815 2 697 23 180 1 204 560 ne

O6 70 010 28 815 624 920 723 745 970 174 ano

O7 8 811 10 772 3 764 23 347 604 120 ne

O8 0 43 986 15 535 59 521 547 711 ne

O9 73 652 219 813 1 222 410 1 515 875 538 253 ano

O10 0 0 81 005 81 005 521 567 ne

O11 77 593 6 815 24 477 108 885 460 899 ne

O12 0 28 815 79 056 107 871 368 453 ne

O13 85 612 34 737 1 306 121 655 355 864 ne

O14 0 35 935 65 461 101 396 311 752 ne

O15 0 0 3 272 3 272 298 171 ne

O16 8 187 0 7 271 15 458 264 364 ne

O17 0 0 9 988 9 988 229 200 ne

O18 23 042 67 175 30 265 120 482 220 864 ne

O19 0 0 21 517 21 517 186 944 ne

O20 0 0 4 362 4 362 167 178 ne

O21 0 0 165 410 165 410 166 421 ne

O22 132 403 0 1 404 133 807 159 310 ne

O23 0 0 866 866 158 510 ne

O24 0 0 1 428 1 428 144 998 ne

O25 0 1 007 5 445 6 452 130 339 ne

O26 0 0 356 356 103 379 ne

O27 0 9 243 60 688 69 931 78 913 ne

O28 0 774 30 730 31 504 54 001 ne

O29 0 0 26 296 26 296 44 132 ne

O30 0 7 712 23 698 31 410 25 958 ano

O31 0 0 2 614 2 614 23 985 ne

O32 0 0 3 390 3 390 22 046 ne

O33 0 10 146 9 317 19 463 16 100 ano

O34 0 313 2 701 3 014 12 103 ne

O35 0 0 11 946 11 946 10 838 ano

O36 0 0 6 067 6 067 9 826 ne

O37 0 0 123 729 123 729 8 083 ano

O38 0 0 9 438 9 438 7 800 ano

O39 0 0 5 224 5 224 6 794 ne

O40 202 2 014 4 902 7 118 6 137 ano

O41 0 0 6 910 6 910 5 711 ano

O42 0 0 3 630 3 630 4 876 ne

O43 0 0 1 258 1 258 4 664 ne

O44 0 0 1 104 1 104 3 402 ne

O45 0 0 1 658 1 658 1 845 ne

O46 0 0 104 104 86 ano

Ostatní 0 0 2 856 706 2 856 706 0 ano

Celkem 1 673 673 595 159 5 933 206 8 202 038 25 191 728  - 

RizikoOdb ratel Pohledávky 
p ed splatností

Pohledávky po splatnosti
Celkem Tržby
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V této tabulce jsou uvedeny údaje od čty iceti šesti odb ratel , za kterými má společnost 

pohledávky po splatnosti starší šedesáti dn . Společnost XY, s. r. o. si nep ála zve ejnit 

názvy svých odb ratel , a proto jsou pouze označeni písmenem O. V kolonce „Ostatní“ 

jsou sečteny pohledávky od odb ratel , od nichž této účetní jednotce v roce 2016 

neplynuly žádné tržby. Za rizikové jsou zde označeny pohledávky od odb ratel , jejichž 

celková suma pohledávek je vyšší než od nich získané tržby. Z této skutečnosti je totiž 

patrné, že zákazník své závazky nehradí a společnost bude mít s uspokojením své 

pohledávky potíže. Dalším kritériem bylo p ekročení hranice 500 000 Kč u pohledávek 

po splatnosti více než šedesát dní. Tato částka je brána jako p l procenta z celkového 

obratu společnosti. Celková suma takto rizikových pohledávek činí 5 306 444 Kč.  

Následující graf nám znázorňuje, jakou část z celkové sumy krátkodobých pohledávek 

z obchodních vztah , kterou tato účetní jednotka vykázala k 31. 12. 2016, zabírají 

tyto rizikové pohledávky. Zvlášť jsou zde znázorn ny pohledávky za společníkem a to 

proto, že je společnost za rizikové nepovažuje. Zbývajících 27 % tvo í ostatní 

pohledávky, u kterých riziko nesplacení existuje, ale ne tak vysoké. 

 

Graf 3: Rozd lení pohledávek k 31. 12. 2016 dle rizika Ěvlastní zpracování dle údaj  společnostiě 
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3.4.2 Vývoj pohledávek v závislosti na tržbách 

Podíváme-li se na stav pohledávek v rozvaze, vidíme, že se od roku 2013 suma 

pohledávek zvýšila. Tento stav, však nemusí nutn  znamenat zvýšení prodej  této firmy. 

ůbychom zjistili, jestli se společnosti navýšil prodej a nejednalo se pouze o kumulaci 

starších pohledávek, musíme jejich vývoj srovnat s tržbami. Tento krok m žeme vid t 

na následujícím grafu. 

 

Graf 4: Vývoj pohledávek a tržeb v letech 2013 – 2016 Ěvlastní zpracování dle interních informací 
společnostiě 

Jak m žeme vid t, mezi lety 2013 a 2014 došlo jak k nár stu pohledávek, tak k nár stu 

tržeb. Nár st pohledávek však byl mnohem znateln jší. Došlo zde totiž ke kumulaci 

pohledávek z minulého účetního období. To znamená, že pohledávky, které byly 

vystaveny v p edešlém roce, n kte í odb ratelé neuhradili, ale společnost je stále musí 

evidovat v účetnictví. K nim se p idají nové pohledávky vzniklé v roce 2014 a dojde 

k navýšení jejich celkové sumy.  

V roce 2015 společnosti poklesla suma pohledávek, ale vysoce vzrostly tržby. 

Tato skutečnost mohla být zap íčin na včasnou úhradou vystavených faktur 

od odb ratel , nebo odepsáním n kterých starších pohledávek v účetnictví. Ke zcela 

opačné situaci došlo v loňském roce, tedy v roce 2016, kdy došlo k nár stu pohledávek 

a poklesu tržeb. Zde se tedy op t jedná o kumulaci pohledávek z p edešlého účetního 

období.  
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Procentuální znázorn ní meziročních zm n vidíme v následující tabulce. 

Tab. 9: Vývoji pohledávek a tržeb v tis. Kč Ěvlastní zpracování dle výkaz  společnostiě 

 

 

3.4.3 Tvorba opravných položek k pohledávkám 

Opravné položky k pohledávkám společnost tvo í pouze v zákonné výši, tedy se ídí 

úpravou v zákon  č. 5ř3/1992 Sb., o rezervách pro zjišt ní základu dan  z p íjm  ze dne 

1. ledna 1993. Konkrétn  opravné položky vytvá í v souladu s §Ř Ěopravné položky 

k pohledávkám v insolvenčním ízeníě, §Řa Ěopravné položky k nepromlčeným 

pohledávkám splatným po 31. prosinci 1řř4ě a §Řc Ěp ípady kdy poplatník m že vytvo it 

opravnou položku k pohledávkám až do výše 100 %).  

Jak bylo zmín no v teoretické části této práce, aby společnost podávala v účetnictví 

sv j co nejp esn jší stav, musí tvo it také účetní opravné položky k pohledávkám. 

K tomuto kroku je také zapot ebí vnit ní sm rnice společnosti, kterou však společnost 

XY nemá vytvo enou a o účetních opravných položkách v bec neúčtuje.  

  

Položka 2013 2014
Meziroční 

zm na 2015
Meziroční 

zm na 2016
Meziroční 

zm na
Pohledávky 10 354 19 989 93% 16 441 -18% 22 573 37%

Tržby 68 800 88 368 28% 117 033 32% 100 876 -14%
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4 VLůSTNÍ NÁVRHY EŠENÍ 

Tato kapitola je v nována návrh m, které by m li vést ke zlepšení nyn jšího stavu 

pohledávek ve společnosti XY, s. r. o. Tato společnost byla analyzována v p edešlé 

kapitole, kde jsme zjistili, že se jedná o st edn  velkou účetní jednotku p sobící na trhu 

výroby a oprav kolejových vozidel a částečn  se také v nuje zem d lství. 

Ekonomická situace byla posouzena za pomoci pom rových ukazatel , konkrétn  

ukazatel  likvidity, zadluženosti a aktivity. Z výsledk  analýzy likvidity se tento podnik 

jeví jako schopný dostát svým závazk m, ale nep íliš uspokojivé jsou výsledky ukazatele 

zadluženosti, které nám ukazují míru využití cizího kapitálu p es 70 %. Pro společnost je 

sice výhodn jší používat levn jší cizí kapitál, ale mohou jí také nap íklad vzniknout 

potíže p i žádání o bankovní úv r. K získání finančních prost edk  by společnosti mohlo 

pomoci práv  zlepšení v oblasti ízení pohledávek. Doba obratu pohledávek se v tšinou 

pohybuje do šedesáti dn , což je doba splatnosti faktur u v tších odb ratel , ale rychlejší 

získání t chto prost edk  by společnosti zajistilo p ísun pen z pro krytí svých závazk  

a nemusela by tolik využívat cizí zdroje. 

Jak bylo již d íve zmín no, ízení pohledávek m žeme rozd lit na dv  části 

a to na prevenci a vymáhání. V rámci preventivní části má společnost ve zkušebním 

režimu aplikaci Bisnode, která pomáhá prov it zákazníka skrze informace sesbírané 

z nejr zn jších rejst ík . Dalším využívaným nástrojem je platba zálohy. Tu jsou povinni 

hradit noví zákazníci, se kterými tento podnik ješt  nemá žádné zkušenosti. Splatnost 

vystavených faktur má tato účetní jednotka rozd lenu dle významnosti klienta a jeho 

objednávky od čtrnácti denní po devadesáti denní. Také je zde využíván limit 

neuhrazených faktur, po jehož dosažení společnost p estane danému odb rateli dodávat 

své výrobky. U n kterých svých zahraničních odb ratel  používá skonto neboli slevu 

za včasné uhrazení faktury. Tento nástroj je požadován samotnými odb rateli. 

Vymáhací část ízení pohledávek p ichází na adu jeden týden po uplynutí splatnosti 

vystavené faktury. Nejd íve je zde snaha se se zákazníkem spojit telefonicky a to zejména 

kv li ov ení, zda danou fakturu zákazník v bec eviduje a neztratila se n kde cestou. 

Pokud se tak stalo, odesílá se spolu s první upomínkou. P edžalobní upomínky jsou 
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odeslány celkem t i. Po té se daná v c začne ešit s právníkem a postupuje se dle jeho 

doporučení. 

 

4.1 Návrhy ešení v oblasti ízení pohledávek 

Na základ  provedené analýzy této účetní jednotky byly zjišt ny n které nedostatky, které 

otevírají prostor pro návrhy na zlepšení této situace. V prvé ad  je nutné se zam it na 

lepší prov ení nového zákazníka. Jak bylo ečeno samotným vedením společnosti, 

v minulosti se jí n kolikrát stalo, že narazila na nesolidního odb ratele, s nímž m lo 

problém n kolik dalších podnik . V tomto ohledu doporučuji zakoupení aplikace 

Bisnode, kterou nyní využívá pouze ve zkušebním režimu, a její služby pln  využívat. 

Dále by bylo vhodné zvážit, zda limity neuhrazených faktur, které si společnost stanovuje 

individuáln  dle zákazníka, jsou dostatečn  vysoké. Podíváme-li se na skladbu 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztah  k 31. 12. 2016, vychází nám, že u 24 % 

t chto pohledávek je vysoká šance, že se jejich úhrady společnost nedočká. U n kterých 

odb ratel , jejichž pohledávky do této části spadají, je celková dlužná suma v tší 

než jeden milion korun, což už p ináší značné ztráty. Pomoci by v tomto ohledu mohlo 

následující roz azení odb ratel . 

 

4.1.1 Kategorizace odb ratel  

Podíváme-li se na jednotlivé odb ratele z hlediska jejich procentuálního podílu 

na celkových tržbách společnosti, zjistíme, že Ř1 % celkových tržeb je tvo eno pouhými 

deseti procenty odb ratel  Ědvaceti zákazníkyě. Navrhuji proto rozd lit všechny 

odb ratele dle jejich účasti na celkových tržbách do následujících čty  skupin: 

1. skupina – dlouhodobí partne i 

Do této skupiny navrhuji zahrnout p t nejv tších stálých odb ratel , kte í tvo í tém  

60 % ročního obratu. S t mito zákazníky je dobré uzav ít rámcovou smlouvu, ve které se 

pro n  stanoví výhodn jší obchodní podmínky jako nap íklad: 
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* nadstandardní splatnost faktur – 60 dn , v n kterých p ípadech i ř0 dn , 

* výhodn jší ceny výrobk , 

* vyšší kreditní limit. 

Vzhledem k tomu, že jsou tito odb ratelé tak d ležití, navrhuji u nich sjednat pojišt ní 

pohledávek Ětímto zajišťovacím prost edkem se budeme ješt  více zabývat pozd ji). 

Pokud by se totiž n který z t chto zákazník  dostal do potíží a nebyl schopný hradit 

své závazky, znamenalo by to pro společnost XY velké potíže. 

2. skupina – d ležití pravidelní odb ratelé 

Tato skupina by byla tvo ena celkem patnácti stálými odb rateli, kte í tvo í okolo 20 % 

ročního obratu společnosti. Tito zákazníci by již nem li takové výhody jako ti v první 

skupin . Jejich podmínky by byly následující: 

* splatnost faktur 30 dn , v n kterých p ípadech i 60 dn , 

* nižší kreditní limit, 

* menší záloha. 

Tyto odb ratele by bylo také vhodné pojistit. Pokud by se to společnosti nejevilo p íliš 

výhodné, doporučuji vyžadovat od t chto zákazník  alespoň menší zálohu. 

3. skupina – ostatní odb ratelé 

Tito zákazníci odebírají buď pravideln , ale v malém obratu, nebo nepravideln . 

Tvo í zbylých 20 % celkového obratu společnosti a jejich podmínky by byly následující: 

* splatnost faktur 14 dn , u pravidelných možno zvážit splatnost 30 dn , 

* žádný kreditní limit, 

* záloha. 

U odb ratel , kte í pat í do této skupiny, doporučuji zanést rozhodčí doložku do kupní 

smlouvy Ěblíže se budeme rozhodčí doložce v novat pozd jiě. U n kterých zákazník  je 

také dobré zvážit pojišt ní pohledávek. 
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4. skupina – zakázaní odb ratelé 

Do této skupiny by společnost zahrnula všechny své nesolidní zákazníky, 

se kterými již nechce dále spolupracovat.  

 

4.1.2 Pojišt ní pohledávek 

Společnost XY, s. r. o. nevyužívá zajišťovacích prost edk  u svých pohledávek. Jednou 

z možností jak své pohledávky zajistit je prost ednictvím pojišt ní pohledávek. V dnešní 

dob  se tento nástroj netýká pouze velkých podnik , ale pojišťovny již nabízejí také 

p ístupné produkty pro malé a st ední podniky.  

Společnost, která nabízí pojišt ní pohledávek, nejprve provede analýzu odb ratele 

a stanoví mu určitý úv rový limit, do jehož výše vyplatí odškodn ní v p ípad , 

že pojišt ný odb ratel nezaplatí. V tšinou se tento limit pohybuje okolo 70 – 85 %. 

Obecn  toto pojišt ní funguje následovn . 

1. Společnost si stanoví pro svého pojišt ného odb ratele lh tu splatnosti vystavené 

faktury. 

2. Po uplynutí data splatnosti je stanovena doba, po kterou eší společnost úhradu 

dlužné pohledávky dle svých standardních postup  Ěupomínky, telefonáty atp.ě. 

Toto období m že trvat jeden až t i m síce. 

3. Pokud si podnik do konce stanovené doby sám nevym že úhradu pohledávky, 

nastává tzv. Stav prodlení, který trvá nejdéle 30 dn . Do jeho konce musí být 

pohledávka ohlášena pojistiteli jako v prodlení ve smyslu podmínek pojistné 

smlouvy. 

4. Po ohlášení pohledávky následuje její vymáhání a to buď p ímo pojistitelem, nebo 

jeho smluvní agenturou. Toto období m že trvat až dev t m síc . 

5. Výplata pln ní nastává po uplynutí stanovené doby pro vymáhání, 

nebo po vyhlášení oficiální platební neschopnosti odb ratele. Peníze 

za odškodn ní se vyplácí do t í m síc  od ukončení šet ení škodné události Ě2ř). 

Co se týče ceny pojistného, tak ta je v tšinou u produkt  pro malé a st ední podniky pevn  

dána a odvíjí se od výše pojistitelného obratu. Nap íklad cena pojistného u společnosti 
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Altradius se pohybuje v rozmezí od 55 000 Kč do 200 000 Kč za rok. K této sum  je také 

nutné p ipočíst poplatek za analyzování klienta a to ve výši 750 Kč na jedno pojistné 

období Ě30). 

Dalšími společnostmi, které se zabývají pojišt ním pohledávek pro malé a st ední 

podniky, jsou nap íklad Euler Hermes a Coface. 

 

4.1.3 Rozhodčí doložka 

Pro obchody s odb rateli, u kterých si podnik není p íliš jistý jejich solidností a platební 

morálkou, doporučuji uzav ít smlouvy zahrnující tzv. rozhodčí doložku. Jedním 

z exekučních titul  je totiž krom  rozhodnutí soudu a dalších také rozhodčí nález, který 

je výsledkem mimosoudního ešení pohledávky v prodlení – rozhodčího ízení. ídí 

zákonem č. 216/1řř4 Sb., o rozhodčím ízení a o výkonu rozhodčích nález . Rozhodčí 

ízení bývá rozhodováno buď samotnými rozhodci, nebo stálým rozhodčím soudem. 

Tím nejznám jším v České republice je Rozhodčí soud p i Hospodá ské komo e České 

republiky a Agrární komo e České republiky Ě31). 

Mezi výhody rozhodčího ízení pat í p edevším rychlost jeho pr b hu. Doba od podání 

žaloby po vydání rozhodčího nálezu totiž trvá v tšinou pouze n kolik m síc  

nebo dokonce týdn . Rozhodčí nález nabývá právní moci a stává se vykonatelným 

jeho doručením stranám sporu a poplatek za rozhodčí ízení u tuzemských spor  

do 50 mil. Kč činí 4 % z hodnoty p edm tu sporu nejmén  však 10 000 Kč (22).  

Rozhodčí doložka se p i uzavírání smlouvy vloží jako záv rečné ustanovení a opravňuje 

poškozenou stranu zahájit rozhodčí ízení. V doložce musí být určen rozhodce 

nebo alespoň zp sob jakým budou rozhodci zvoleni Ě31). 

Zde je uveden p íklad zn ní rozhodčí doložky: 

„Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány 

s konečnou platností u Rozhodčího soudu p i Hospodá ské komo e České republiky 

a Agrární komo e České republiky podle jeho ádu jedním rozhodcem jmenovaným 

p edsedou Rozhodčího soudu.“ (22) 
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K již existujícím smlouvám lze sjednat tzv. dodatek s rozhodčí doložkou. Ten m že znít 

nap íklad takto: 

„Smluvní strany se dohodly na uzav ení dodatku č. ….. ke smlouvě č. …… ze dne ……. 

v tomto znění: 

(zde uvést p íslušné dohodnuté znění rozhodčí doložky uvedené výše) 

V ……………. dne ………………. 

………………………………………… 

podpisy zástupců smluvních stran.“ (22) 

 

4.2 Návrh ešení v oblasti opravných položek 

Jak již bylo ečeno v p edešlé kapitole, tato účetní jednotka tvo í opravné položky 

k pohledávkám pouze v daňov  uznatelné výši, což je však v rozporu s účetními 

zásadami, p edevším pak se zásadou v rného obrazu a opatrnosti. Také bylo i graficky 

znázorn no časté p enášení pohledávek z jednoho účetního období do dalšího 

(viz p edešlá kapitola graf č. 4: Vývoj pohledávek a tržebě, což má za následek 

zkreslování výsledk  podniku. ůby pohledávky odrážely svou reálnou hodnotu, je nutné, 

aby k nim byly vytvo eny účetní opravné položky. 

Výše opravné položky by m la odrážet výši rizika neuhrazení dané pohledávky. 

To znamená, že její výše by m la s postupem času r st. Tento r st je vyjád en určitým 

procentem, o které se pohledávka sníží.  

Navrhuji tedy, aby tato účetní jednotka vytvo ila sm rnici pro tvorbu účetních opravných 

položek k pohledávkám. Dle této sm rnice by k rozvahovému dni tvo ila opravné 

položky k pohledávkám následovn : 

* k pohledávkám po splatnosti déle než 30 dní, tvorba opravné položky ve výši 10 %, 

* k pohledávkám po splatnosti déle než 60 dní, tvorba opravné položky ve výši 20 %, 

* k pohledávkám po splatnosti déle než ř0 dní, tvorba opravné položky ve výši 30 %, 

* k pohledávkám po splatnosti déle než 1Ř0 dní, tvorba opravné položky ve výši 50 %, 
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* k pohledávkám po splatnosti déle než 360 dní, tvorba opravné položky ve výši 100 % 

(32, s. 99). 

Díky analytickému člen ní účt  v účetnictví, na které se účtují opravné položky 

k pohledávkám, nám nebudou splývat daňové a účetní opravné položky. Účetní opravné 

položky se účtují na stranu Má dáti účtu 55ř – Zm na stavu opravných položek 

a na stranu Dal účtu 3ř1.2 – Opravná položka k pohledávkám. Na účet 3ř1.1 se účtují 

daňov  účinné opravné položky, jejichž souvztažným účtem je účet 55Ř – Zm na stavu 

zákonných opravných položek. 
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ZÁV R 

Cílem této práce bylo zpracovat otázku ízení pohledávek v obchodní korporaci. Šlo 

p edevším o tzv. problémové pohledávky, což jsou takové, kterým již uplynula doba 

jejich splatnosti.  

V dnešní dob  je prodej na fakturu zcela b žná a všeobecn  známá v c. Dá se to 

i považovat za určitý standard. ůvšak jak postupovat p i jejím neuhrazení už tak z ejmé 

není. Pro lepší orientaci v dané problematice, byla práce rozd lena do dvou částí. 

V teoretické části je popsána základní definice pohledávek a jejich za azení v rozvaze. 

Zpracovány jsou zde i zm ny v právní úprav  pohledávek. Jde nap íklad o ty, 

které nastaly poté, co vzešel v platnost nový občanský zákoník. Uvedeno je i člen ní 

pohledávek dle českých účetních standard .  

Velká pozornost je dána účtování o pohledávkách. Jedná se nejen o zp sob jejich ocen ní, 

ale p edevším o nejpoužívan jší účty, které se s nimi pojí. S tím souvisí i definice toho, 

co vše lze v účetnictví za pohledávku považovat. Jsou zde zaznamenány účetní postupy 

p i tvorb  opravných položek a to jak daňov  účinných tak neúčinných, stejn  tak i 

konečný odpis pohledávek.  

Jelikož problém m je lepší p edcházet, jsou zde popsány zp soby, jakými si zákazníka 

prov it d íve, nežli s ním uzav eme obchod. Ten je dobré i u solidn  vypadajícího klienta 

zajistit. K tomu nám slouží r zné prost edky, jako jsou nap . smluvní pokuty, zálohy 

či sm nky. Pokud už dojde k situaci, kdy pohledávce vyprší lh ta splatnosti, musí se její 

uhrazení upomínat a pokud nepom že ani to, dojde na vymáhání pohledávek. M že to 

být soudní cestou, nebo i za pomoci n které vymáhací agentury. Toto vše je zahrnuto 

v první části bakalá ské práce. 

Pro lepší pochopení je dobré aplikovat nashromážd né poznatky v praxi. Tomuto účelu 

slouží analytická část práce. Základem jsou údaje poskytnuté reálnou obchodní korporací. 

I když zde není zve ejn n její pravý název, je nutné se seznámit s její činností 

a základními údaji. Tyto informace nám totiž pomohou lépe chápat jednotlivé výkazy 

účetní záv rky, jde tedy p edevším o výkaz zisku a ztráty a rozvahu, ze kterých jsou 

čerpány informace pro finanční analýzu. 
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Z finanční analýzy jsou zde uvedeni pouze pom roví ukazatelé likvidity, zadluženosti 

a aktivity. P i práci s výkazy byly použity údaje za období let 2013 až 2015. Nutná byla 

i spolupráce podniku p i poskytování údaj , které se týkaly jednotlivých odb ratel . Dané 

informace bylo nutné popsat a znázornit pomocí tabulek a graf . Zde se čerpalo 

p edevším z údaj  za rok 2016. 

Po zanalyzování aktuální situace daného podniku, p išly na adu vlastní návrhy ešení. 

P i formulování t chto návrh  bylo p edevším čerpáno z nabytých teoretických znalostí, 

které jsme si uvedli v první části práce. Vždy ale musel být brán ohled na situaci 

ve zkoumané obchodní korporaci. 

Navrhnuta zde byla opat ení, která by mohla vést ke zlepšení aktuální situace 

s problémovými pohledávkami. Prvním z návrh  je rozt íd ní odb ratel  do čty  skupin 

s tím, že ke každé skupin  zákazník  by m la společnost p istupovat jinak a stanovit jí 

jiné podmínky. S tím souvisí i další dva návrhy, které se týkají zajišt ní 

pohledávek – použití pojišt ní pohledávek a zahrnutí rozhodčí doložky do kupní 

smlouvy.  

Aby byly zachovány účetní zásady, byla zde navrhnuta sm rnice pro účtování účetních 

opravných položek k pohledávkám. ůktuáln  totiž společnost účtuje pouze o opravných 

položkách, které jsou daňov  účinné. Je samoz ejm  pouze na zvážení dané účetní 

jednotky, zda se n které z t chto návrh  rozhodne aplikovat. 
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