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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek po 

s platnosti ve společnosti Ziehl – Abegg s.r.o. Teoretická část specifikuje pohledávky, 

jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, účetního a ekonomického 

hlediska. V analytické části jsou zanalyzovány pohledávky po splatnosti u vybraného 

podnikatele. Ze získaných informací jsou následně představeny návrhy na efektivní 

vymáhání pohledávek. 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the issue of securing and collecting past due claims in 

the Ziehl – Abegg s.r.o. company. The theoretical part defines receivables, how they are 

created and secured from the legal, tax, accounting and economic point of view. The 

analytical part then analyzes past due claims of a designated subject. Based on the 

gathered information, suggestions on more effective collection of claims are introduced. 
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ÚVOD 

Počet podnikatelů, kteří jsou nuceni ukončit podnikatelskou činnost, stále roste. 

Nejčastějším důvodem pro ukončení činnosti se dle podnikatelů stává druhotná platební 

neschopnost. Drtivá většina podnikatelských subjektů je závislá na odběratelích, jež 

kupují zboží či služby od věřitelů, kteří jim dávají možnost využít podnikatelského 

úvěru. Nemalá část odběratelů faktury neplatí, jelikož se domnívají, že jejich dluh bude 

promlčen. Šance na vymáhání dlužné částky bývají poměrně dobré. Je však nutné 

zabývat se vymáháním včas a neoddalovat to.  Základní prevencí zůstává především 

prověření případného obchodního partnera ještě před započetím spolupráce. Díky tomu 

je podnikatel schopen do značné míry eliminovat, či zcela předejít ztrátám. (43) 

V bakalářské práci se budu zabývat problematikou pohledávek v kapitálové společnosti 

Ziehl – Abegg s.r.o. V teoretické části vysvětlím problematiku vymáhání z právního 

hlediska, kdy objasním základní pojmy, vznik pohledávky, její zajištění a jak lze 

problematické pohledávce předejít. Dále rozeberu daňové, účetní a ekonomické aspekty 

pohledávek, kde se budu zabývat především ekonomickými ukazateli, pomocí kterých 

lze provést analýzu pohledávek. Vysvětlím systém oceňování pohledávek, tvorbu 

opravných položek a v případě neuspokojení pohledávky i její odpis. Poslední část 

teoretických východisek práce obsahuje postup při vymáhání pohledávky soudní nebo 

mimosoudní cestou a zánik pohledávek. 

V analýze současného stavu představím společnost Ziehl – Abegg s.r.o., která se potýká 

s problematickými pohledávkami z obchodních vztahů. Ačkoliv hodnota 

neuspokojených pohledávek není ve výši, kdy by ohrožovala podnikatelskou činnost 

věřitele, jejich evidence a snaha najít správné řešení tohoto problému stojí věřitele čas a 

finanční prostředky, jež může využít k investicím do podnikání. A přestože je 

podnikatel na českém trhu již řadu let, stále se potýká s řádně neuhrazenými 

pohledávkami. 

 V závěrečné části uvádím návrhy, které může podnikatel využít pro zlepšení systému 

vymáhání pohledávek. Zabývám se především předcházení vzniku problematických 

pohledávek. 
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Práce vznikla na jaře roku 2018 a je zpracována dle aktuálních právních předpisů, které 

nabyly účinnosti dne 1. 1. 2014. Hlavním právním předpisem, ze kterého čerpám 

informace, je nový občanský zákoník, který nahradil dříve platný občanský zákoník a 

obchodní zákoník. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je na základě spolupráce s podnikatelem Ziehl – Abegg 

s.r.o. navrhnout řešení na zlepšení systému vymáhání pohledávek po splatnosti. Ačkoliv 

je podnikatel na českém trhu řadu let, stále se potýká s neuspokojením pohledávek po 

lhůtě splatnosti. Jelikož pro podnikatele je obchodní činnost hlavní činností, nemůže si 

dovolit poskytovat obchodní úvěry, pokud dlužníci tyto dluhy nehradí.  

V bakalářské práci se budu zabývat analýzou pohledávek za roky 2013 až 2016, jelikož 

podnikatel má povinnost kontroly účetní závěrky auditem a data za rok 2017 nebudu 

mít k dispozici.  

Stanovila jsem si dílčí cíle, které jsou následující: 

 na základě rešerše odborné literatury vypracuji teoretickou část, jež objasní 

základní problematiku týkající se pohledávek, 

 v analytické části na základě rozhovorů s jednatelem a zaměstnanci zjistím, zda 

se podnikatel snaží předcházet vzniku problémových pohledávek výběrem 

vhodného odběratele, 

 dále se budu zabývat systémem zajištění a vymáhání pohledávek u podnikatele, 

 pomocí získaných teoretických znalostí a provedené analýzy zpracuji návrhy na 

zlepšení systému vymáhání pohledávek, 

 návrhy předložím podnikateli a zhodnotím jejich realizovatelnost v praxi.  

Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. První část se zabývá teorií a 

pohledávky analyzuji z právního, ekonomického, účetního a daňového pohledu. V další 

části charakterizuji podnikatele a jeho stávající způsob zajištění a vymáhání pohledávek 

po splatnosti. V třetí části navrhnu na základě provedené analýzy u podnikatele možné 

návrhy řešení problému se zajištěním a vymáháním pohledávek po splatnosti.  

Na základě rozhovoru s jednatelem a zaměstnanci kapitálové společnosti Ziehl – Abegg 

s.r.o., stanovila jsem hlavní cíl. Nejprve jsem oslovila jednatele kapitálové společnosti 

Ziehl – Abegg s.r.o. a dovolila se, zda by byli ochotni poskytnout mi informace 

potřebné pro vypracování bakalářské práce. Na základě rozhovoru s jednatelem a 

zaměstnanci jsem došla k závěru, že je podnikatel vhodný pro návrh systému na 
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zlepšení vymáhání pohledávek. Následovala rešerše odborné literatury zabývající se 

danou problematikou. Shrnula jsem poznatky do teoretické části. Později jsem 

z dostupných podkladů od věřitele a rozhovorů se zaměstnanci vypracovala analýzu 

současného stavu zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti. Ze získaných 

informací jsem zanalyzovala pohledávky za každý rok ve sledovaném období. Závěrem 

na základě vědomostí získaných z rešerše odborné literatury a provedené analýzy 

pohledávek u věřitele jsem navrhla způsoby zlepšení vymáhání systému pohledávek a 

předložila je podnikateli. 

Na vypracování bakalářské práce jsem využila metody rešerše, analýzy, dotazníku a 

syntézy.  
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1.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: POHLEDÁVKY 

Z PRÁVNÍHO, DAŇOVÉHO, ÚČETNÍHO A 

EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá vymezením pojmů, které jsou důležité pro 

pochopení problematiky týkající se vymáhání pohledávek, vznikem pohledávek a jejich 

členěním. Po vysvětlení pohledávek z právního hlediska, je práce zaměřena i na účetní 

daňové a ekonomické aspekty pohledávek. Druhá polovina teoretické části pojednává o 

různých způsobech vymáhání pohledávek po splatnosti. Jedná se o vymáhání soudní 

nebo mimosoudní cestou. V poslední části se práce zabývá zánikem pohledávky. 

1. 1.  Vymezení pojmů 

Pojem pohledávka je v právu chápán jako právo, které vzniká jednomu účastníku vůči 

druhému účastníku. Účastníky tohoto právního vztahu nazýváme věřitel a dlužník. (1, 

str. 15; 3) 

Dluh – představuje povinnost dlužníka uhradit určitou hodnotu, ke které se zavázal. 

Dluh zaniká splněním, jiným způsobem, který vede k uspokojení věřitele (zástavní 

právo), nebo jiným způsobem, který nevede k uspokojení (smrt dlužníka). (2, str. 147; 

3) 

Věřitel – strana závazkového vztahu, která má oprávnění požadovat splnění dluhu. 

Věřitelem může být fyzická osoba, právnická osoba i stát. (2, str. 1236; 3) 

Dlužník – jeden z účastníků závazkového vztahu, který musí splnit povinnost uhradit 

druhé straně (věřiteli) plnění, ke kterému se zavázal. Stejně jako u věřitele, se 

dlužníkem může stát fyzická osoba, právnická osoba ale i stát. (2, str. 149; 3) 

1. 2.  Právní předpisy upravující pohledávky 

Hlavním předpisem upravujícím problematiku pohledávek v České republice vzniklé po 

1. 1. 2014 je zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Ten 

nahradil již neúčinný zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník a zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník. 
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Další zákony a vyhlášky upravujícím vedení účetnictví jsou zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví (dále jen „ZoÚ“), dále vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy 

(dále jen „ČÚS“).  

Daňovým aspektům pohledávek se věnuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

(dále jen „ZDP“), zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů („dále jen ZoR“). 

Pohledávkám po splatnosti se věnuje především zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád (dále jen „OSŘ“), zákon č. 216/1964 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích 

nálezů (dále jen „ZRŘ“), zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (dále jen „EŘ“) a v neposlední řadě pak zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (dále jen „IZ“) 

1. 3.  Vznik pohledávky a závazku 

Vznik a existenci pohledávky sleduje NOZ, který uvádí, že pohledávky a závazky 

z obchodních vztahů vznikají ze smluv. (2)  

„Na závazek můžeme pohlížet ze dvou stran. Z pohledu věřitele představuje pohledávku, 

tj. oprávnění či nárok, který má vůči dlužníkovi. Z pohledu dlužníka závazek představuje 

dluh, tj. povinnost dlužníka uspokojit nárok věřitele a poskytnout mu plnění, tvořící 

obsah závazku.“ (38, str. 131). Znamená to, že má věřitel vůči dlužníkovi právo na 

určité plnění a dlužník má povinnosti toto právo splněním uspokojit. (36, str. 1).  

1. 4.  Příslušenství pohledávek po splatnosti 

S pohledávkou souvisí i její příslušenství. Jedná se o právo náležící k pohledávce 

věřitele. Ty věřitel uplatňuje společně s pohledávkou. (38, str. 130). Dle NOZ se za 

příslušenství pohledávky považují smluvené úroky, úroky z prodlení, náklady spojené 

s uplatněním pohledávky.  

Smluvené úroky představují úplatu za užívání půjčené jistiny. 

Úroky z prodlení na rozdíl od smluvených úroků jsou sankcí za porušení povinnosti. 

Úroky z prodlení ze zákona představují nepříznivý důsledek prodlení dlužníka 

s úhradou závazku. Věřitel je může požadovat i v případě, že nebyly součástí smlouvy. 
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Právo věřitele na úroky z prodlení trvá ode dne vniku tohoto práva až do splnění 

závazku či zániku závazku jiným způsobem. Prodlení vzniká, i když nesplnění 

povinnosti nebylo zaviněno dlužníkem. (7, str. 20; 3) 

Na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky má věřitel nárok, pokud 

v soudním řízení byla jejich náhrada úspěšně uplatněna. To se týká i nákladů soudního 

řízení a nákladů spojených s právním zastoupením advokátem. (7, str. 21; 3) 

 

1. 5.  Pozitiva a negativa pohledávek 

„Mezi základní pozitiva pohledávek patří: 

 platební podmínky jsou součástí obchodní nabídky. Obecně lze čekat vyšší 

prodeje při poskytování dodavatelského úvěru než při prodeji výhradně za 

hotové, 

 délka odkladu splatnosti se může stát konkurenční výhodou v boji o podíl na 

trhu, 

 dodavatelský úvěr je zdrojem financování pro odběratele, čímž mu dodavatel 

umožní rozvoj a sobě odbyt výrobků.“ (4, str. 425) 

 „Negativa pohledávek jsou zejména následující: 

 vždy existuje riziko nezaplacení. Ztráta z nezaplacení přitom není pouze 

v hodnotě výrobků či služby, ale i v hodnotě DPH, které musí daňový subjekt 

odvést státu, ušlé marži a zaplacení dani z příjmů. Na druhou stranu, o hodnotu 

neodbytných pohledávek lze při splnění určitých podmínek snížit základ daně 

z příjmů, 

 dodavatelský úvěr musí dodavatel nějak financovat, což pro něj znamená 

zvýšené finanční náklady (pokud sám nedostává dostatečný úvěr od svého 

dodavatele), 

 ne vždy odběratel poskytnutým úvěrem nutně financuje svůj rozvoj. Někdy se 

ukáže, že takto získané zdroje použije na financování jiných podnikatelských 

nebo soukromých aktivit.“ (4, str. 425-426) 
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1. 6.  Členění pohledávek 

Existuje více možností, jak lze členit pohledávky. Vybrala jsem členění podle 

Vozňákové, která rozděluje pohledávky na: 

 běžné – dlužník se nachází v situaci, kdy není pochyb o včasném uhrazení 

pohledávky, 

 sporné – dlužník nesouhlasí s náležitostmi pohledávky (může se jednat o částku, 

dobu splatnosti, jiné formální náležitosti), 

 pochybné – splatnost pohledávky uplynula, dlužník byl vyzván k úhradě 

(upomínkou, soudní řízením, notářským zápisem), je zde možná 

pravděpodobnost buď celkové, nebo alespoň částečné úhrady, 

 nedobytné – pohledávka se jeví jako nenávratná nebo je návratná v malé 

hodnotě. (5, str. 71) 

Jsou-li pohledávky hrazeny před uplynutím doby splatnosti, označujeme je za dobré. 

Jako špatné pak bývají označovány pohledávky nedobytné, jejichž inkaso je spojeno 

především s vyvíjením značného úsilí, nebo není pohledávka zaplacena vůbec. 

V takovém případě mohou být pohledávky inkasované prostřednictvím vymáhacích 

agentur, exekutora či soudu. Finanční situaci věřitele komplikují nejen nedobytné 

pohledávky, ale i pohledávky hrazené se zpožděním. V tomto případě věřitel nepočítá 

s možností pozdní úhrady. Navíc se zvyšují náklady na financování této pohledávky a je 

narušeno cash flow věřitele. (4, str. 426) 

„Pro zařazení pohledávky do některé třídy je nezbytné pohledávku, chování dlužníka a 

jeho bonitu průběžně sledovat, a to úměrně výši a významu pohledávky.“ (6, str. 8) 

1. 6. 1 Dopad pozdě hrazených pohledávek 

Věřitel může poskytnout odklad splatnosti faktury. Poté však očekává, že dlužník uhradí 

závazek. Nestane-li se tak, je věřitel nucen potřebu hotovosti financovat z jiných zdrojů. 

Nejčastěji se využívají krátkodobé úvěry nebo kontokorent. Za využití těchto služeb 

bankovní instituce požadují úrok. Složitější situace nastane, pokud nemá věřitel 

možnost využít těchto služeb, kterými by financoval pozdě hrazené pohledávky. 

V takovém případě se dostává do tzv. druhotné platební neschopnosti. Ta může 
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negativně ovlivnit nejen vztahy s jeho dodavateli, ale i se zaměstnanci, státními 

institucemi a dalšími. (4, str. 427) 

1. 6. 2 Dopad nedobytných pohledávek 

Negativní dopady nedobytných pohledávek spočívají především v nákladech, jež věřitel 

neuhrazenou pohledávkou ztrácí. Jedná se o náklady na pořízení (náklady na pořízení 

zboží, výrobní náklady, apod.), odvedenou daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 

z tržeb a ze zaplacené daně z příjmů. Věřitel navíc přichází o marži. Na druhou stranu 

existuje možnost využití úspory na dani z příjmů ve formě opravných položek 

nedobytné pohledávky. (4, str. 427) Pohledávka by měla být neodbytnou vždy, je-li 

dlužník v konkurzu či vyrovnávacím řízení. (5, str. 71) 

 

1. 7.  Předcházení vzniku problémových pohledávek 

„Předcházením vzniku problémových pohledávek rozumím řádné ošetření právního 

vztahu od jeho samého počátku a přijetí takových opatření, která riziko vzniku 

problematické pohledávky minimalizují, případně alespoň v případě vzniku pohledávky 

zlepšují postavení věřitele při jejím vymáhání.“ (7, str. 126) 

Jak již bylo řečeno, za problematické pohledávky jsou považovány pohledávky 

ztrátové, pochybné a nestandardní. Pro podnikatele je lepší snažit se vzniku 

problematických pohledávek vyhnout či předcházet jejich vzniku. Předcházení vzniku 

problémových pohledávek by mělo být v systému správy podnikatele, a to především 

pomocí systému hodnocení dlužníků.(6, str. 9) 

Základní prevencí problémové pohledávky je informovanost o smluvním partnerovi. 

Potřeba kvalitních informací je nutná nejen při zahraničním obchodním styku, ale i 

v tuzemském prostředí. Pro obchod je efektivní mít dostatek informací již před 

uzavřením smlouvy s obchodním partnerem. Získáním informací si věřitel může provést 

analýzu rizik, jejich vyhodnocení a zvážení, zda do obchodního vztahu půjde či nikoliv. 

Informace o smluvním partnerovi mohou věřiteli napovědět, jaké zvolit vhodné platební 

nástroje, zabezpečovací instrumenty apod. (7, str. 126) 
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Potřebné informace o smluvním partnerovi je možné získat dvojím způsobem. První 

možností jsou informace získané zkušeností z dřívější vzájemné obchodní spolupráce. 

Jedná se především o respektování smluv a termínů ze strany dlužníka a hodnocení jeho 

bonity. Druhým způsobem získávání informací je použití vnějších zdrojů. Cenné 

informace poskytuje například obchodní rejstřík, Centrální registr dlužníků, registr 

živnostenského podniká aj. (7, str. 127) 

1. 7. 1 Zkoumání bonity 

Věřitelé obchodují se smluvními partnery, kteří pravidelně nezveřejňují své výkazy. 

Pokud mají někteří ze smluvních partnerů povinnost zveřejnit výkazy, je otázkou, zda 

lze s použitím finanční analýzy zhodnotit riziko při poskytnutí dodavatelského úvěru. 

Malí podnikatelé bez likvidního majetku, jsou označovaní za rizikové, a přesto mohou 

fungovat bez vážnějších potíží. Proto se ke zkoumání bonity využívají i jiné informace 

než jen finanční analýza výkazů. (4, str. 440) 

Podstatou zkoumání bonity je analýza rizikových faktorů, podle kterých se lze 

rozhodnout, zda poskytnout dodavatelský úvěr či nikoliv. Hovoříme o tzv. 6 C 

faktorech: 

1. capital (kapitál) – zda má zákazník dostatečný vstupní kapitál, zda je schopen 

platit a vykazuje dostatečné cash flow na úhradu budoucích obchodních 

závazků, 

2. character (reputace) – zkoumá se, zda zákazník je ochoten zaplatit, platí-li včas 

svým dodavatelům, jakou má pověst ať už v oboru podnikání či mimo něj, měl-

li dříve potíže s úhradou svých závazků, 

3. capacity (kapacita) – dostačuje-li zákazník svoji kapacitou pro podnikání, tzn., 

zda má dostatek kapitálu a zaměstnanců 

4. conditions/circumstances (podmínky/okolnosti) – jeho pozice na trhu oproti 

konkurenci, jak moc citlivé je hospodaření zákazníka na změnu poptávky, kurz 

koruny, či nezaměstnaností, 

5. coverage (pojištění) – jak moc je zákazník pojištěn v případě živelných 

katastrof, nuceného přerušení provozu nebo dalším rizikům spojených 

s technickým či obchodním charakterem, 
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6. collateral (zajištění) – jak velká část majetku slouží jako zajištění jiným bankám, 

je-li ochoten jiný důvěryhodný partner se zaručit za zákazníka. (4, str. 441) 

V případě, že se jedná o pravidelného odběratele, nemusí být dán velký význam výše 

uvedeným faktorům. Primární v tomto případě je platební morálka odběratele 

z předešlých obchodních transakcí. (4, str. 441) 

Zkoumání bonity lze provádět delší dobu. Náklady spojené s hodnocením zákazníka by 

však neměly přesáhnout přínosy z možného obchodu. Je tedy neefektivní detailně 

analyzovat drobného zákazníka v případe jednorázového odběru zboží či služeb. Je tedy 

nutné vymezit důležité pojmy, používané v souvislosti s analýzou bonity odběratele: 

 náklady – přímé náklady spojené se zkoumáním bonity (čas, peníze), 

 přínosy – odhalení možného neplatiče. (4, str. 445) 

1. 8.  Zajištění pohledávek 

Zajištění pohledávky se považuje za nedílnou součást závazkového práva. Zajištění 

poskytuje větší jistotu, že dlužník své závazky uhradí včas a bez prodlení. Kromě vyšší 

jistoty plní zajištění také funkci uhrazovací. Děje se tak v případě, kdy dlužník nebude 

schopen nebo ochoten své závazky platit včas, věřitel může uspokojit své pohledávky ze 

zajištění. (38, str. 148) Existuje několik možností, jak zajistit pohledávku v případě 

jejího neuhrazení dlužníkem. NOZ jako formu zajištění uvádí: 

 ručení 

 zajišťovací převod práva, 

 finanční záruka 

 zajištění srážky ze mzdy nebo jiných příjmů. (3; 38, str. 149 – 152) 

1. 8. 1 Ručení 

V praxi často používaným způsobem je zajištění pohledávky ručením. K dlužníkovi a 

věřiteli existuje navíc 3. osoba. Pro účely zákona je tato osoba nazývána ručitel. Pojem 

ručitel je definován v § 2018 NOZ. „Kdo věřiteli prohlásí, že ho uspokojí, jestli dlužník 

věřiteli svůj dluh nesplní, stává se dlužníkovým ručitelem.“ (3) Vznik ručení je možné 

na základě smlouvy nebo prohlášení. NOZ vyžaduje pro ručení písemnou formu. 
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Častější variantou než smlouva o ručení je prohlášení samotného ručitele. Ten 

v případě, že dlužník neplní své povinnosti, sám pohledávku uspokojí. S formou ručení 

by měl věřitel souhlasit, ačkoliv jeho souhlas dle NOZ nemusí být písemný. Naproti 

tomu dlužník se k ručení ručitelem nemusí vyjadřovat vůbec. (3; 38, str. 149) 

Další podmínkou ručitelského závazku je existence platné pohledávky. Znamená to, že 

v době, kdy vzniká ručitelský závazek, musí existovat závazek dlužníka vůči věřiteli. (3; 

38, str. 149) 

Zajistit lze pohledávky, jejichž obsahem je peněžité plnění. U nepeněžitých pohledávek 

lze zajistit pouze ty, které lze zajistit zastupitelským plněním. Je-li plnění vázáno přímo 

na konkrétní osobu, ručení ručitelem není možné. (3) 

Ručení se vztahuje pouze k plnění ve stejném či nižším rozsahu, v jakém má dlužník 

závazek. Za jednu pohledávku může ručit i více osob. Každá osoba buď za celý dluh, 

nebo jen za jeho část. Ručitelský závazek je vázán k dané pohledávce. Podle § 2026 

NOZ ručení nezaniká, pokud dluh zanikl pro nemožnost plnění dlužníka, a ručitel jej 

splnit může, nebo pro zánik právnické osoby, která je dlužníkem. Znamená to, že pokud 

dlužník – fyzická osoba – zemře nebo právnická osoba zanikne, ručitelský závazek dále 

existuje a ručitel jej musí uhradit. (1, str. 206-207; 3) 

1. 8. 2 Zajišťovací převod práva 

Zajištění dluhu převodem práva je upraveno v NOZ. Tento institut zajištění je nutné 

doložit písemnou smlouvou. V ní je stanoveno, že dlužník či třetí osoba zajišťuje 

dočasné převedení práva na věřitele. Pokud zajištěním věci bylo převedeno vlastnické 

právo věřiteli a byla-li mu věc předána, věřitel ji může mít u sebe a musí se o věc starat. 

(3; 38, str. 150) 

Zajištění převodem práva zaniká, jakmile dlužník uhradí svůj dluh, a vlastníkem věci je 

opět dlužník. „Není-li zajištěný dluh splněn, stane se převod práva nepodmíněným a 

dlužní předá věřiteli vše, co je nutné k plnému výkon převedeného práva.“ Znamená to, 

že v případě nesplnění závazku, stává se věřitel vlastníkem a přechází na něj právo 

nakládat se zajištěnou věcí. (3) 

Převyšuje-li hodnota zajištěné věci hodnotu dluhu, věřitel tento rozdíl vyplatí osobě, 

která tuto jistotu poskytla. (3) Rozdíl mezi zástavním právem a zajišťovacím převodem 
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práva spočívá v tom, že v případě zástavního práva, musí věřitel zástavu zpeněžit 

formou veřejné dražby nebo soudním prodejem. V případě zajišťovacího převodu práva 

připadá věřiteli právo trvale. Je tedy evidentní, že zajišťovací převod práva je pro 

věřitele výhodnější. (38, str. 151) 

 Zástavní právo plní funkce: 

 zajišťovací – nutí dlužníka splnit svůj závazek, v případě neuhrazení by dlužník 

o jistotu přišel, 

 nahrazovací – v případě neuspokojení dlužníkova závazku, může věřitel 

uspokojit svoji pohledávku z předmětu, který je v zástavě. (8, str. 17) 

1. 8. 3 Finanční záruka 

Finanční záruka je považována za nejtypičtější formu zajištění dluhu. (9, str. 430) 

Vzniká prohlášením výstavce (třetí osoby) v záruční listině, že nebude-li dlužník 

schopen uhradit svůj dluh vůči věřiteli, uhradí jej do určité výše sám výstavce. NOZ 

vyžaduje, aby měla záruční listina písemnou formu. Nejčastějším výstavcem bývá 

banka, proto bývá finanční záruka nazývána ručení bankou. (9, str. 430) 

Finanční záruku nemusí vystavit pouze jedna osoba. Dlužník se může zajistit u více 

výstavců. Věřitel tak může svoji pohledávku uplatňovat u kteréhokoliv z výstavců. 

Finanční záruku je možné dohodnout na dobu neurčitou, ale lze ji i časově omezit. 

Pokud věřitel neuplatní svoji pohledávku po výstavci do doby smluvené v záruční 

listině, finanční záruka zaniká. (9, str. 430) 

Pokud dluh nesplní dlužník a ani výstavce, má věřitel možnost domáhat se úhrady 

přímo po výstavci. V takovém případě musí zaslat výzvu k úhradě dluhu a poté může 

podat žalobu u příslušného soudu. (9, str. 430).  

1. 8. 4 Zajištění srážky ze mzdy nebo jiných příjmů 

Dluh lze také zajistit srážkou ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu 

závislé práce aj. V dohodě, kterou uzavře věřitel s dlužníkem, je sjednáno, že srážky 

nepřesáhnou polovinu příjmů. Tuto dohodu lze uzavřít i pro jiné příjmy, než jsou výše 

zmíněné. Nově NOZ chrání plátce před vysokými náklady spojené se srážkami. 

„Zakotvuje, že pokud má plátce plnit současně více dohod o srážkách ze mzdy nebo 
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platu, jsou náklady s placením srážek podle druhé a další dohody k tíži dlužníka.“ (38, 

str. 152; 36, str. 1279) 

1. 9.  Způsob utvrzení dluhu 

V případě utvrzení dluhu se nejedná o zajištění dluhu. Mezi způsoby utvrzení dluhu 

patří dle NOZ smluvní pokuta a uznání dluhu. Funkcí smluvní pokuty a uznání dluhu je 

posílit postavení věřitele oproti postavení dlužníka. (38, str. 152) 

1. 9. 1 Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta slouží k zajištění splnění závazku na základě smlouvy. Její nejčastější 

formou bývá peněžitá podoba. Není však vyloučeno, aby smluvní pokuta měla i formu 

nepeněžitého plnění. Velmi často se tato forma využívá při dodavatelských činnostech, 

kdy nepeněžním plněním za pozdní dodání či nedostatečnou kvalitu zboží může být 

poskytnuto kupujícímu další zboží. Aby bylo možnost smluvní pokutu požadovat, je 

nutná existence platného závazku. (1, str. 202; 38, str. 152) 

Smluvní pokuta není vymahatelná v případě, že závazek druhé strany zanikne 

uplynutím doby – zanikne prekluzí. Pokud je závazek promlčený, nemá to vliv na zánik 

práva a smluvní pokutu. Dalším problémem, který může nastat, je odstoupení od 

smlouvy. Podle NOZ má věřitel právo na zaplacení smluvní pokuty i po odstoupení od 

smlouvy. V tomto případě však zaniká smlouva. Smluvní pokutu lze tedy vymáhat jen 

za dobu, která uplynula, než dlužník odstoupil od smlouvy. (1, str. 202) 

Je nutné uvědomit si rozdíl mezi smluvní pokutou a úrokem z prodlení. Úrok z prodlení 

je také peněžitá sankce za nesplnění závazku, avšak úrok z prodlení patří do 

příslušenství pohledávky. Znamená to, že jej nelze uplatnit samostatně. Úrok z prodlení 

se na rozdíl od smluvní pokuty vyjadřuje jako procento z jistiny. (1, str. 202) 

Smluvní pokuta slouží k donucení dlužníka pod pohrůžkou majetkové újmy k řádnému 

splnění závazku.  V obchodních vztazích platí, že se dlužník nemůže zprostit povinnosti 

zaplatit smluvní pokutu. Je ale možné ve smlouvě dohodnout princip zaviněné smluvní 

pokuty. V tomto případě platí, že pokud dlužník nezavinil porušení povinnosti, je 

zproštěn úhrady smluvní pokuty. (1, str. 202; 38, str. 152) 
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1. 9. 2 Uznání dluhu 

Pokud dlužník uzná svůj dluh, ať už co se týká důvodu, výše či částky, z níž se platí 

úroky, má se za to, že dluh v tomto uznání trvá. Uznání dluhu však neplatí, je-li 

pohledávka promlčena. (38, str. 153) 

1. 10.  Daňová a účetní problematika pohledávek 

Na pohledávky, jak již bylo zmíněno, se nejen pohlíží z právního hlediska, ale i 

účetního a daňového. Jedná se především o evidenci, oceňování a opravné položky 

k pohledávkám. 

1. 10. 1 Evidence pohledávek v účetnictví 

Problematice účtování pohledávek se věnují ČÚS č. 017 – Zúčtovací vztahy. Pro 

účtování pohledávek z obchodních vztahů je určena třída 3 – Zúčtovací vztahy, 

konkrétně skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé). Pohledávky za 

odběrateli se účtují na účtu 311 – Odběratelé. (40) Na tento účet se účtují pohledávky za 

odběrateli při vystavení faktury. Aby nedošlo k zaměnění pohledávek na daném účtu, je 

možné účet dále dělit analyticky podle odběratelů. V rozvaze se evidují na straně aktiv 

v oběžných aktivech. (10) 

1. 10. 2 Oceňování pohledávek 

Oceňování pohledávek je zakotveno v ZoÚ.  Zde je řečeno, že pohledávky se oceňují 

při jejich vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací 

cenou. (11) Pro účely tohoto zákona se pořizovací cenou rozumí cena, za kterou byl 

majetek pořízen, a náklady spojené s pořízením. Náklady s pořízením související 

definuje prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb. „jako například náklady na znalecké 

oceňování pohledávek, odměny právníkům a provize“. (12) 

1. 10. 3 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám 

Opravnými položkami (dále jen „OP“) se podle ČÚS rozumí přechodné snížení hodnoty 

majetku. ČÚS stanovují, že se tvorba OP provádí na vrub nákladů. Dále stanovují, ve 

které skupině se budou OP k pohledávkám účtovat. Konkrétně se jedná o skupinu 39 – 

Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování. (10) 
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ZoR umožňuje poplatníkům v § 8a vytvořit opravné položky k nepromlčeným 

pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994. Ne na všechny lze vytvořit opravné 

položky. Podle §2 odst. 2 ZoR neumožňuje opravné položky tvořit k smluvním 

pokutám a úrokům z prodlení, poplatkům z prodlení, penále a jiným sankcím ze 

závazkových vztahů, k pohledávkám nabytým bezúplatně a k souboru pohledávek aj. 

(13). Výše opravné položky nesmí přesáhnout účetní hodnotu pohledávky. (10) 

Mezi zákonné OP patří: 

 OP k nepromlčeným pohledávkám, 

 OP k pohledávkám za dlužníky, kteří jsou v insolvenčním řízení, 

 OP k tzv. méně významným pohledávkám do 30 000 Kč,  

 OP k titulu ručení za celní dluh. (14, str. 115) 

Tabulka 1: Časové zákonné OP k pohledávkám vzniklým po 1. 1. 2014 (převzato z 13; 41) 

Pohledávky po splatnosti OP do výše 

18 měsíců 50 % 

30 měsíců 100 % 

 

1. 10. 4 Daňové aspekty pohledávek 

ZDP umožňuje podle § 24 ZDP odepsat zákonem vytvořené OP, jež snižují základ daně 

(dále jen „ZD“) a tím snižují i výslednou daňovou povinnost.  

ZDP dále udává jaké procento z pohledávky je možno odepsat. (15) 

1. 11.  Ekonomická stránka pohledávek 

Pohledávky z ekonomického hlediska se vyjadřují především ukazateli cash flow, 

dobrou obratu pohledávek a rychlosti obratu. Na základě provedené analýzy se dále 

věřitel může rozhodnout, zda přijme změny vedoucí ke zlepšení. 

1. 11. 1 Ukazatel likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost dostát svým závazkům. Je obtížné určit 

správnou míru likvidity. Na rozdíl od vlastníka, manažer vyžaduje likviditu maximální 

kvůli snížení rizik. Naopak vlastník vyžaduje minimální z důvodu jeho výnosnosti. 
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Značný nedostatek likvidity může vést až k platební neschopnosti. Existují 3 typy 

likvidit: 

 běžná 

 pohotová 

 okamžitá. (4, str. 87) 

Vztah likvidit, ať už běžné nebo okamžité, je stejný. Obecně se srovnává objem toho, co 

má podnik platit (jmenovatel) s tím, čím může tyto závazky zaplatit (čitatel). Jednotlivé 

likvidity se však liší hodnotami v čitateli i jmenovateli. Tyto veličiny však mohou mít 

různou míru likvidity a různou dobu splatnosti. (19, str. 60) 

Běžná likvidita měří, kolikrát jsou aktiva schopna pokrýt krátkodobé závazky. Dle 

Kisingerové je ideální hodnota pro agresivní strategii hodnota v rozmezí 1 – 1,6, pro 

průměrnou strategii je to hodnota v rozmezí 1,6 – 2,5, a pro konzervativní strategii jsou 

ideální hodnoty vyšší než 2,5. (4, s. 88) 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 1: Běžná likvidita (Zdroj: 4) 

Pohotová likvidita vyjadřuje, jak je podnik schopný dostát závazkům, aniž by musel 

prodat zásoby, které jsou považovány za nejméně likvidní zdroj. (19, str. 60) 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 2: Pohotová likvidita (Zdroj: 4) 

Okamžitá (peněžní) likvidita vyjadřuje největší možnou likviditu. (19, str. 60) 

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 3: Okamžitá likvidita (Zdroj: 4) 
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1. 11. 2 Analýza cash flow 

Cash flow (dále jen „CF“) vyjadřuje skutečný pohyb peněžních prostředků v podniku. 

Analýza CF vyjadřuje reálný tok peněz. Počítá se z reálných příjmů a výdajů. (16, str. 

43) 

CF se dělí do 3 skupin: 

 z hlavní (provozní) činnosti, 

 z investiční činnosti, 

 z finanční činnosti. (16, str. 46) 

Provozní činností chápeme stěžejní činnosti podniku, které vedou k výnosům. Je 

hlavním zdrojem financování. Z provozní činnosti vytváří podnik peníze sloužící 

k úhradě provozních věcí – úroků, nájem apod. CF je vhodné pro odhady budoucích CF 

podniku, např. úhrada v hotovosti od odběratelů, peněžní příjmy z prodeje licencí, 

know-how, příjmy z mimořádné činnosti aj. (16, str. 46) 

1. 11. 3 Analýza pohledávek 

Doba obratu pohledávek určuje, za jaký interval se přemění pohledávky na peněžní 

prostředky. Můžeme jej chápat i jako dobu, za kterou byly pohledávky uhrazeny. Doba 

obratu pohledávek patří mezi poměrové ukazatele, kde poměřujeme pohledávky a tržby. 

Zpravidla platí, že čím nižší je doba obratu pohledávek, tím dříve získá věřitel peněžní 

prostředky vázané v pohledávkách. Často se používá u pohledávek z obchodních styků. 

(17, str. 155) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

Vzorec 4: Doba obratu pohledávek (Zdroj: 17) 

1. 12.  Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou 

Následující kapitola se věnuje vymáhání mimosoudní cestou a jak vymoci 

nespokojenou pohledávku po splatnosti. Nechce-li se věřitel obrátit na soud, může 

pohledávku vymáhat několika způsoby. 
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1. 12. 1 Vymáhání věřitelem 

Není-li pohledávka uhrazena ve lhůtě splatnosti, může věřitel učinit několik kroků, 

kterými lze sjednat nápravu. Obecně platí tento postup: 

1.) Je nutné ověřit, zda se faktura dostala do rukou dlužníka nebo správného 

oddělení, které má na starosti obchodní vztahy. V případě pochybností se 

doporučuje opětovně fakturu odeslat viditelně označenou jako kopie. 

2.) Dalším doporučeným krokem je upomínka. Děje se tak, pokud faktura byla 

opravdu doručena na správné oddělení a přesto není uspokojena. Upomínání 

dlužníka se děje především telefonicky, kdy věřitel dá dlužníkovi termín, do kdy 

musí dlužník napravit nedopatření, v jehož důsledku nedošlo k uspokojení 

faktury. Ačkoliv je telefonické upozornění časové nenáročné, bohužel není nijak 

prokazatelné na rozdíl od písemné komunikace. Proto se dává přednost 

upomínání písemnou formou většinou elektronickou poštou. 

3.) Neuhradí-li dlužník svůj závazek ani po upomínce, následuje oficiální písemná 

upomínka. V ní věřitel dlužníkovi sděluje termín, do kdy očekává provedení 

platby. Aby bylo zajištěno doručení, zasílá se především doporučeně případně 

s dodejkou. Je možné upomínku předat osobně proti potvrzení kopie upomínky. 

4.) Nesplní-li dlužník svoji povinnost ani po písemné upomínce, lze zaslat 2. 

upomínku. Ta by už měla jednoznačně dát najevo, že se jedná o poslední 

připomenutí dluhu a poslední možnost, kdy lze řešit záležitost smírnou cestou a 

věřitel není nadále ochoten tolerovat další průtahy. Je nutno upozornit dlužníka 

na možnosti, které může věřitel využít. Jde především o uplatnění smluvních 

pokut a úroků z prodlení, je možné dlužníka zapsat do registru dlužníků, pokud 

věřitel ví o dalších neuspokojených pohledávkách jiných věřitelů, může zahájit 

soudní a exekuční řízení. (7, str. 142-143) 

1. 12. 2 Vymáhací agentury 

Pokud věřitel nemá zájem zabývat se neuspokojenými pohledávkami, existuje možnost 

postoupit pohledávku vymáhací (inkasní) agentuře. Děje se tak především, musí-li se 

věřitel věnovat pracovním povinnostem a nezbývá mu čas na řešení neuhrazených 

faktur. (7, str. 151) Vymáhací agentury, které si jako svůj výnos určují provizi 

z hodnoty pohledávky, jsou rychlejší než vymáhání soudní cestou, ale ani agentury 
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nevymůžou všechny pohledávky. Navíc vymáhání tímto způsobem přináší další 

náklady. (4, str. 459) 

Odměna agentur se skládá z poplatku za převzetí případu a procentní provize ze 

skutečně inkasované částky. Podle složitosti případu se toto procento může pohybovat 

zhruba od 6 % do 30 %. Stává se, že se vymáhací agentury raději zabývají snazšími 

případy, proto je potřeba agentury stimulovat, aby se věnovaly všem pohledávkám bez 

ohledu na komplikace s nimi spojené. (4, str. 459) 

Výhoda agentur spočívá v jejich zkušenostech s řešením nedobytných pohledávek. 

Kromě vymáhání pohledávek tyto agentury také poskytují poradenství týkající se řízení 

pohledávek. (4, str. 459) 

Základními kritérii pro výběr vhodné inkasní agentury mohou být např.: 

 styl vymáhání – některé agentury preferují osobní styk a komunikaci, jiné dávají 

přednost písemné komunikaci, 

 místní působnost agentury – ne všechny kanceláře působí v rámci celé ČR, jiné 

kanceláře mohou spolupracovat se subjekty i v zahraničí, 

 rozsah služeb – některé agentury vedou nad rámec poskytovaných služeb 

například i vlastní registr dlužníků, provádí ocenění pohledávek, vedou 

poradenské služby pro věřitele nedobytných pohledávek aj. (7, str. 152) 

Dalším kritériem může být i cena poskytovaných služeb. Zde se od sebe inkasní 

agentury častokrát liší: 

 ve výši provize, 

 v povinnosti uhradit registrační poplatek, 

 v povinnosti úhrady nákladů v případě nevymožené pohledávky agenturou. (7, 

str. 151) 

Věřitel by měl agentuře předat maximum dokladů, jež prokazují existenci pohledávky. 

Ať už se jedná o smlouvy, faktury, doklady o předání a převzetí, solidní agentura 

všechny přezkoumá a v případě nejasností upozorní věřitele na nedostatky. Agentura 

také před podpisem smlouvy s věřitelem prvotně prozkoumá, zda dlužník právně 

existuje a zda jsou pohledávky mimosoudně vymahatelné. V opačném případě by mohl 



32 

 

být pokus o mimosoudní vymáhání nemožný, věřitel by nezískal zpět pohledávku a 

navíc by musel uhradit náklady vymáhací agentury. (7, str. 153)  

1. 12. 3 Postoupení pohledávky 

Postoupení pohledávky je upraveno v NOZ § 1879 – 1886. Postupitel (věřitel) může 

celou pohledávku nebo jen její část postoupit třetí osobě i bez souhlasu dlužníka. Tuto 

třetí osobu zákon definuje jako postupník. (3) 

Ačkoliv není potřeba souhlasu dlužníka, je vhodné ho o převedení pohledávky na 

postupníka informovat. Postoupit lze nejen 1 pohledávku, ale i soubor pohledávek. (9, 

str. 430) NOZ stanovuje, že nelze postoupit pohledávky, která zaniká smrtí věřitele 

nebo tu, která by změnou věřitele ztížila situaci dlužníkovi. (3) 

Postoupení pohledávky je možné bezúplatně nebo za úplatu. Byla-li postoupena za 

úplatu, postupitel (věřitel) ručí do výše přijaté úplaty za to, že pohledávka v době, kdy 

k postoupení došlo, trvala a byla dobytná. Postupitel však neodpovídá za dobytnost 

pohledávky v případě, že se stala nedobytnou až po postoupení. Může se tak stát buď 

náhodou, nebo pokud postupník nevymáhá pohledávku ihned, jakmile se stala splatnou 

nebo odloží-li datum splatnosti. (3) 

1. 12. 4 Faktoring 

Faktoring představuje odkup krátkodobých pohledávek se splatností 1 rok a méně. 

Tento odkup zajišťuje specializovaná faktoringová společnost. Často jsou touto 

společností dceřiné společnosti bank. Faktoringová společnost uzavře s věřitelem 

smlouvu o postoupení pohledávky před dodáním zboží od věřitele k dlužníkovi. Jakmile 

věřitel odešle zboží, předá faktoringové společnosti faktury. Věřiteli následně na běžný 

účet připíše faktoringová společnost výnos z faktury a faktoringové společnosti, nově 

v postavení věřitele, pohledávku dlužník uhradí. V případě prodlení faktoringová 

společnost pohledávku po dlužníkovi vymáhá. (18, str. 81) 

Faktoring však není zdarma. Z hodnoty pohledávek si faktoringová společnost sráží: 

 úrok za dobu, která uběhla od nákupu zboží či služby dlužníkem do doby 

splatnosti pohledávky (tzv. diskont) 

 náklady na správu, evidenci pohledávek atd. (tzv. režie) 
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 odměnu za rizikovost (v případě nedobytných pohledávek) 

 ostatní náklady související s faktoringem. (19, str. 119) 

Jelikož se faktoringem odkupuje velké množství pohledávek, je charakteristická 

standardizace postupů u odkupů. (18, str. 81) 

Za hlavní výhodu faktoringu lez považovat zejména rychlé získání finančních 

prostředků. Mezi další výhody můžeme zařadit také možnost vyhnout se nákladům a 

výdajům spojeným s uspokojením pohledávky. (19, str. 119) 

Hlavní nevýhodou jsou především vysoké náklady faktoringové společnosti. Znamená 

to, že věřitel obětuje ziskovost likviditě. (19, str. 119) 

1. 12. 5 Forfaiting 

Forfaiting stejně jako faktoring provádí specializované společnosti. Na rozdíl od 

faktoringu se však specializuje na odkup dlouhodobých pohledávek, se splatností od 1 

roku, nejčastěji plynoucích ze zahraničních obchodů. Další odlišností oproti faktoringu 

je rozdíl hodnocení pohledávek. Jelikož se nejedná o hromadný odkup, ke každé 

pohledávce se přistupuje individuálně. (18, str. 81) Významným rozdílem je povinnost 

jištění postupované pohledávky (např. bankovní záruka). Nezaplatí-li odběratel 

forfaitingové společnosti, společnost má právo domáhat se uspokojení u osob, které se 

za kontrakt zaručily. (8, str. 38) 

Jelikož se forfaiting využívá při zahraničních obchodech, považuje se za jednu 

z možností podpory vývozu. Výhoda spočívá v převodu měnového a kurzového rizika a 

v převodu rizika nedobytnosti pohledávky na forfaitingovou společnost. Forfaiting se 

nepoužívá jen u vývozu. V případě dovozu zboží se odkoupí pohledávka od 

zahraničního věřitele. (8, str. 38) 

1. 13.  Vymáhání pohledávek po splatnosti soudní cestou 

Rozhodne-li se věřitel přistoupit k vymáhání neuspokojené pohledávky po splatnost, 

značí to, že veškeré snahy o vymáhání mimosoudní cestou byly neúspěšné. Postup při 

vymáhání pomocí soudu v civilním procesu můžeme rozdělit do několika fází. První 

fází je nalézací řízení dle OSŘ. Zde soud hodnotí důkazy a zjišťuje, zda má věřitel 

skutečně právo na uspokojení pohledávky. V případě, že soud dá za pravdu věřiteli, 
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přistupuje se k vykonávacímu řízení – nucený výkon rozhodnutí dle OSŘ nebo EŘ. 

Vykonávací řízení následuje jen tehdy, nesplní-li povinný to, co mu ukládá pravomocné 

a vykonatelné rozhodnutí. (20) 

1. 13. 1 Nalézací řízení dle OSŘ 

Řízení se zahajuje na žalobu, která musí obsahovat kromě obecných náležitostí 

stanovených v § 42 odst. 4 OSŘ také kterému soudu je návrh určen, účastníky soudního 

řízení (věřitel – žalobce, dlužník – žalovaný) důvod žaloby, rozhodčí skutečnosti, 

důkazní prostředky, návrh rozhodnutí (žalobní petit), podpis, datum - také informace o 

účastnících soudního řízení § 79 OSŘ - jméno, bydliště, název obchodní korporace, 

sídlo, identifikační číslo aj.  Mezi důkazní prostředky patří zejména ty, kterými lze 

zjistit skutečný stav věci. OSŘ demonstrativním výčtem v § 125 označuje jako důkazní 

prostředky např. svědectví, znalecký posudek, notářské či exekutorské zápisy. Za důkaz 

lze považovat i uzavřené smlouvy, faktury, korespondenci aj. (20; 37, str. 18) 

Žalobu je žalobce povinen odeslat na věcně a místně příslušný soud. Pro účely zákona 

se za něj považuje tzv. obecný soud žalovaného, není-li stanoveno jinak. Žaluje-li se 

fyzická osoba, místně příslušným soudem je okresní soud, v jehož obvodu žalovaný 

bydlí. U právnické osoby je pak místně příslušným soudem okresní soud, v jehož 

obvodu má žalovaný sídlo. (20) 

Pokud to povaha věci umožňuje, mohou se účastníci dohodnout a soud ukončit smírem. 

V § 99 OSŘ je uvedeno, že neporušuje-li smír právní předpisy a soud smír schválí, 

nelze se proti němu odvolat. V tomto případě nelze ani požadovat uplatnění tzv. zásady 

úspěchu ve věci, jež upravuje § 142 OSŘ. Soud přizná náhradu soudních výloh té 

straně, která byla úspěšná. Není-li řízení ukončeno smírem, soud rozhodne podle zásady 

volného hodnocení důkazů, kdy soud hodnotí každý důkaz sám a posléze hodnotí 

všechny v souvislostech. Toto rozhodnutí se nazývá rozsudek. Vykonatelným se 

rozsudek stává, jakmile uplyne lhůta k plnění. (20; 37, str. 114) 

Připouští-li to zákon, je možné podle § 201 OSŘ proti rozhodnutí soudu 1. stupně 

(okresní soud) podat odvolání k soudu 2. stupně (krajský soud). Odvolání spadá pod 

opravné prostředky řádné. Znamená to tedy, že se účastník může podle § 204 OSŘ 

odvolat do 15 dnů od doručení rozsudku. V opačném případě rozsudek nabude právní 



35 

 

moci a nelze již využít řádných opravných prostředků. I když rozsudek nabude právní 

moci, lze se využít mimořádné opravné prostředky, které upravuje § 228 - § 243 OSŘ. 

(20) 

Mezi mimořádné opravné prostředky patří: 

 žaloba na obnovu řízení – existují nové důkazní prostředky,  

 žaloba pro zmatečnost – soud byl podjatý, o věci rozhodoval soud, který nebyl 

věcně příslušný, 

 dovolání k Nejvyššímu soudu – proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího 

soudu. (20) 

Oproti klasickému soudnímu řízení lze uplatnit pohledávku na zaplacení peněžité částky 

ve zkráceném civilním řízení. Problematika platebního rozkazu je zakotvena v § 172 – 

175 OSŘ. Zde není jako u nalézacího řízení veřejné jednání. Žalobce podá návrh na 

elektronickém formuláři, který kromě obecných náležitostí musí obsahovat datum 

narození fyzické osoby, identifikační číslo (dále jen „IČO“) právnické osoby nebo IČO 

fyzické osoby, která je podnikatelem. Nepřevyšuje-li plnění požadované žalobcem 

1 000 000 Kč, sud může vydat elektronický platební rozkaz. Tento formulář zveřejní 

ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Soud může i bez slyšení 

rozhodnout ve věci a vydat platební rozkaz. I proti platebnímu rozkazu existuje možnost 

obrany - odpor. Odpor je nutné podat do 15 dnů od doručení platebního rozkazu. (20; 

37, str. 563) 

Soudní poplatek je stanoven ve výši 4 % z žalované jistiny, minimálně však 400 Kč u 

návrhu na vydání platebního rozkazu elektronickou cestou. V případě návrhu v listinné 

podobě nebo návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu se poplatek stanoví ve 

výši 5 % z žalované jistiny, minimálně však 1 000 Kč. (20; 37, str. 563) 
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Tabulka 2: Výše soudního poplatku za návrh na zahájení občanského soudního řízení a na návrh na vydání 

elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění (Zdroj: 20) 

 Hodnota plnění Poplatek na návrh zahájení občanského 

soudního řízení 

do částky 20 000 Kč 1 000 Kč 

v částce vyšší než 20 000 Kč do 40 000 

Kč 

5 % z této částky 

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

40 000 Kč; částka nad 250 000 000 Kč se 

nezapočítává 

Hodnota plnění Poplatek v případě elektronického 

platebního rozkazu 

do částky 10 000 Kč včetně 400 Kč 

v částce vyšší než 10 000 Kč do 20 000 

Kč včetně 

800 Kč 

v částce vyšší než 20 000 Kč 4 % z této částky 

 

1. 13. 2 Vykonávací řízení podle OSŘ a EŘ 

Účastníci vykonávacího řízení se nazývají pro účely zákona oprávněný a povinný. 

Nesplnil-li povinný do lhůty povinnosti stanovené soudním rozhodnutím, může 

nastoupit vykonávací řízení. (20) 

Způsobům výkonu rozhodnutí se věnuje § 258 odst. 1 OSŘ, který stanovuje formy 

úhrady peněžité částky „Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky lze 

provést srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, správou nemovité věci, prodejem 

movitých věci a nemovitých věcí, postižením závodu a zřízením soudcovského 

zástavního práva k nemovitým věcem.“ (20; 39, str. 45) 

V případě jiné povinnosti než zaplacení peněžité částky, je dle § 258 odst. 2 OSŘ 

možné odebrat věc, provést práci a výkon, vyklidit prostory. (20; 39, str. 45) 
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1. 13. 3 Exekuční řízení dle EŘ 

Exekuční řízení je upraveno zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 

exekuční činnosti (exekuční řád). Jako účastníci v tomto řízení dle § 36 vystupují 

oprávněný (kterému náleží peněžité plnění) a povinný (který musí plnit povinnost 

uhradit peněžité plnění). Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy byl exekuční návrh 

doručen exekutorovi, kterého si může oprávněný vybrat v exekučním návrhu. Jakmile 

exekutor zapíše exekuci do rejstříku zahájených exekucí, posoudí možné způsoby 

provedení exekuce a sám vybere způsob, jakým bude exekuce vedena. (21) 

Provedení exekuce je možné jen výpisem způsobů v § 58 a 59 EŘ. Znamená to, že nelze 

použít jiný způsob vymáhání, než ten, který je vyjmenován v zákoně. Exekutor zajistí 

majetek ve výši, jež odpovídá výši neuplatněné pohledávky věřitele. Nestačí-li 

k uspokojení pohledávky jeden způsob provedení exekuce, lze ji provést více způsoby. 

Postupně lze provést exekuci: 

 „přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, 

 přikázáním jiné peněžité pohledávky, 

 prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá 

k bydlení, 

 prodejem nemovitých věci, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny.“ 

(21) 

Za práci exekutora mu náleží podle § 6 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a 

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

o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem odměna 

stanovená procentem ze základu vymáhané pohledávky.(22) 

 

 

 

 

 



38 

 

Tabulka 3: Odměna exekutora za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky (22) 

Základ pro výpočet odměny Procentuálně vyjádřená odměna 

Do 3 000 000 základu 15 % ze základu 

z přebývající částky až do 40 000 000 Kč 

základu 

10 % ze základu 

z přebývající částky až do 50 000 000 Kč 

základu 

5 % ze základu 

z přebývající částky až do 250 000 000 Kč 

základu 

1 % ze základu 

 

Částka převyšující 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává. Minimální odměna 

exekutora je stanovena § 6 na 3 000 Kč. (22)  

1. 13. 4 Insolvenční řízení 

Problematikou insolvenčního řízení ze zabývá IZ. Upravuje nejen situaci, kdy už 

dlužník je v úpadku, ale i případ, kdy úpadek hrozí do budoucna. Úpadek dle § 3 

znamená, má-li dlužník: 

 více věřitelů a 

 závazky po dobu delší 30 dnů po splatnosti, jejichž předmětem je peněžité 

plnění a 

 není tyto závazky schopen uhradit. (23) 

Zákon nabízí několik způsobů, jak úpadek řešit. Jedná se o konkurs, reorganizaci, 

oddlužení a zvláštní způsoby řešení. Těmito způsoby se zabývá část druhá IZ. (23) 

Konkurs spočívá v postupném uspokojení pohledávek zpeněžením majetkové podstaty 

dlužníka. Dlužníkem může být jak fyzická osoba, tak i právnická osoba. Zpeněžení 

majetkové podstaty se podle § 286 provádí veřejnou dražbou, prodejem nemovitých a 

movitých věcí mimo dražbu nebo v dražbě, kterou provádí exekutor. Z výtěžku se 

postupně hradí pohledávky. Ty, které zůstanou neuspokojené, nezanikají. (23) 
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Reorganizací mohou řešit úpadek pouze podnikatelé. Jedná se o postupné uspokojení 

pohledávek, aniž by podnikatel ukončil svoji činnost. Reorganizaci lze provést, splňuje-

li dlužník podmínky stanovené § 316 odst. 4 IZ. Jsou jimi buď celkový roční úhrn 

čistého obratu 50 000 000 Kč, nebo má-li minimálně 50 zaměstnanců v pracovním 

poměru. Reorganizaci lze provést dle § 341 restrukturalizací pohledávek věřitelů, 

prodejem majetkové podstaty, převodem aktiv dlužníka věřitelům, fúzí s jinou osobou 

aj. (23) 

Oddlužení jako způsob řešení úpadku může využít fyzická i právnická osoba. Je nutné 

podat návrh na oddlužení v právním zastoupení, ve kterém nesmí chybět dle § 391 

kromě obecných náležitostí i označení dlužníka, očekávané příjmy v následujících 5 

letech, údaje o příjmech dlužníka za předešlé 3 roky a návrh způsobu oddlužení. 

K návrhu je nutné přiložit i seznam majetku a závazků dlužníka, listiny prokazující 

příjmy dlužníka za poslední 3 roky a písemná dohoda s nezajištěným věřitelem, že 

dlužník splatí méně než 30 % z hodnoty pohledávky. Dlužník po dobu splácení je 

povinen vykonávat výdělečnou činnost, vydat insolvenčnímu správci majetek nabytí 

dědictvím, darem a jiným způsoby. Je povinen také bez zbytečného odkladu oznámit 

změnu bydliště, nezatajovat žádný ze svých příjmů, předložit přehled příjmů za 

uplynulý půlrok aj. Splní-li dlužník všechny povinnosti oddlužení, je možné jej 

osvobodit od placení pohledávek, které doposud nebyly uspokojeny. (23) 

1. 14.  Zánik pohledávek 

Pohledávka může zaniknout různými způsoby. Mezi způsoby, které vyjmenuje NOZ v § 

1908 a následujícím patří: 

 splnění – ideální varianta, kdy dlužník svůj dluh uhradí včas, 

 započtení – zde se navzájem od sebe odečtou pohledávky, které mají dlužník a 

věřitel mezi sebou, 

 odstupné – v případě, že se strany dohodnou, že se závazek ruší zaplacením 

odstupného, 

 odstoupení od smlouvy - děje se v případě porušení smlouvy, 

 smrt dlužníka nebo věřitele. (3) 
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Již zmíněné způsoby zániku pohledávky je možné doplnit o další způsoby. Jsou jimi 

výpověď, následná nemožnost plnění, prominutí dluhu aj. (3) 

1. 15.  Shrnutí teoretické části 

V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala problematiku pohledávek 

z právního hlediska, kdy bylo vysvětleno, jak pohledávky vznikají, jejich členění a 

příslušenství pohledávek. Vysvětlila jsem, jak lze předcházet vzniku problémových 

pohledávek. Dále jsem uvedla způsoby zajištění a utvrzení pohledávek. 

Vymezila jsem pohledávky i z daňového, účetního pohledu a ekonomického pohledu. 

V závěru jsem vysvětlila postup při vymáhání pohledávek jak soudní tak mimosoudní 

cestou. Poslední část jsem se stručně zmínila o zániku pohledávky. 



41 

 

2.  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU (PROBLÉMU) 

Z PRÁVNÍHO, DAŇOVÉHO, ÚČETNÍHO A 

EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Analytická část bakalářské práce je zaměřena na získání informací o věřiteli, které 

umožní zpracovat návrhy řešení problému. Nejprve je představen podnikatelský subjekt 

rozborem základních údajů o společnosti a organizační strukturou. Další část se zabývá 

rozborem současného stavu zajištění a vymáhání pohledávek a přístupem věřitele 

k neuhrazeným pohledávkám. Následně, na základě informací poskytnutých z účetní 

závěrky věřitele a jejich příloh, je porovnána doba obratu pohledávek a závazků. Dále 

jsou analyzovány a graficky znázorněny pohledávky po splatnosti.  

2. 1.  Omezení analýzy za rok 2017 

Z důvodu povinnosti ověření účetní závěrky věřitele auditem, nejsem schopna 

zanalyzovat pohledávky za rok 2017. Účetní závěrku a její přílohy, jež k finanční 

analýze potřebuji, věřitel zveřejňuje koncem června. Pro zpracování bakalářské práce je 

tedy den, kdy budou podklady ověřeny a zveřejněny v obchodním rejstříku, již po 

termínu odevzdání. Nechci odhadovat hodnoty u pohledávek, jež stále nejsou veřejně 

k dispozici, jelikož bych mohla sledovanou kapitálovou společnost poškodit chybným 

odhadem a tím i nepravdivou finanční analýzou. Vlivem nepravdivých informací by se 

mohlo stát, že bych vyvodila jiné závěry, než ve skutečnosti jsou a věřitele tak 

poškodila. 

 

2. 2.  Základní údaje o věřiteli 

Obchodní firma:  Ziehl – Abegg, s.r.o. 

Sídlo:    Škrobárenská 485/14, Trnitá (Brno-jih), 617 00 Brno 

Právní forma podnikání: společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku:  12. prosince 2003 
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Základní kapitál:   2 700 000 Kč 

Počet zaměstnanců:  12 

DPH:    plátce DPH 

IČO:      26914433 

DIČ:     CZ 26914433 (24) 

 

Obrázek 1: Logo kapitálové společnosti Ziehl - Abegg s.r.o. 

 

2. 3.  Organizační struktura 

Ačkoliv se dceřiná společnost kapitálové společnosti Ziehl – Abegg s.r.o. zabývá 

prodejem zboží po celé střední Evropě, počet zaměstnanců nepřevyšuje číslo 12. Může 

se zdát, že na tak velký objem objednávek a odběratelů je zaměstnanců nedostatek. 

Opak je však pravdou. Správná organizace a rozdělení trhu na konkrétní zaměstnance se 

ukázalo jako velká výhoda v konkurenčním boji. Dokazuje to, že i v malém počtu 

zaměstnanců lze mít několikamilionové obraty. (26) 

Jménem brněnské dceřiné společnosti jedná jednatel. Jako jednatel zodpovídá za 

podnikatelskou činnost mateřské společnosti sídlící v Německu. Nejpočetnější oddělení 

je oddělení prodeje vzduchotechniky s vedoucím manažerem, pod něhož spadají tři 

zaměstnanci. Druhou obchodní činností je prodej motorů a různých pohonů. Prodej 

pohonů zajišťuje jeden zaměstnanec v kanceláři, který pod vedením manažera prodeje 

pohonů speciálně upravuje nabídky pro konkrétní potřeby odběratelů. Hlavní činnost 

manažerů prodeje spočívá v prodeji a doporučení vhodného výrobku značky Ziehl – 

Abegg konkrétnímu zákazníkovi se specifickými požadavky. S prodejem je spojen i 

zákaznický servis. Všechny stížnosti vyřizuje zákaznické oddělení spojené 

s technickým oddělením, pod které spadá i sklad zboží. Vedoucí skladu spolupracuje 

s ekonomickým oddělením, jež je zastoupen dvěma zaměstnankyněmi, které evidují 
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skladové zásoby přes účetní program Premier. Jelikož pracují s účetním programem, 

jejich činnost kontroluje zaměstnankyně zastupující účetní a finanční oddělení. (26) 

Jednotlivé barvy v grafu organizační struktury znázorňují nižší či vyšší úrovně 

řízení.  

 

Obrázek 2: Organizační struktura kapitálové společnosti (Zdroj: 26) 

 

2. 4.  Předcházení vzniku problémových pohledávek 

Jak již bylo vysvětleno v kapitole 1.7, nedílnou součástí obchodování by mělo být i 

dostatečné prověřování odběratele. Obchoduje-li podnikatel ve velké míře s odběrateli, 

kteří včasně nehradí svoje dluhy včas nebo vůbec, je jen otázkou času, kdy se dostane 

do druhotné platební neschopnosti i on. Proto je velmi důležité své obchodní partnery 

prověřit, zda jsou spolehlivými odběrateli, u nichž se nebude muset obávat neuhrazení 

závazků.  
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Z rozhovorů se zaměstnanci z oddělení prodeje jsem zjistila, že podnikatel nijak své 

odběratele neprověřuje. Při objednávce se věřitel nezajímá, zda je zákazník veden 

v registru dlužníků. Znamená to tedy, že smlouvy uzavře s objednatelem, který už může 

být v platební neschopnosti. Snadno může nastat situace, kdy dlužník neuhradí dluh 

včas a věřitel bude nucen vymáhat pohledávku ať soudní či mimosoudní cestou. Využití 

právního zastoupení nebo faktoringové společnosti však věřitele připravuje o finanční 

prostředky, které by mohl využít efektivněji v případě, že by se více zajímal o své 

odběratele. (28) 

Pro lepší přehled podnikatel vytvořil dokument, kde jsou zaznamenány všechny 

potřebné údaje o odběratelích. Jedná se o identifikační číslo, adresu, kontaktní osobu a 

její pozici ve společnosti, kontakty ať již telefon či e-mail. V průběhu evidování do 

systému, bylo zjištěno, že zhruba 4 odběratelé, kterým podnikatel dodával zboží, mají 

finanční potíže a jsou v insolvenčním řízení. S těmito odběrateli věřitel již dále 

neobchoduje a všechny pohledávky byly uhrazeny. (28) 

2. 5.  Evidence pohledávek  

Veškerou podnikatelskou činnost účetní jednotka (dále jen „ÚJ“) zaznamenává do 

účetního programu Premier. Aby byla zajištěna správná evidence pohledávek, ÚJ se řídí 

zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Dle Českých účetních standardů eviduje 

pohledávky na účtu č. 311 – Pohledávky z obchodních vztahů.  Pro svoji činnost ÚJ 

zvolila kalendářní rok jako účetní období. Aby byl zajištěn lepší přehled nad všemi 

pohledávkami, jsou smlouvy a faktury zakládány chronologicky v listinné podobě do 

složek. V případě, že odběratel patří mezi stálé zákazníky a zboží odebírá i několikrát 

ročně nebo ve větším množství, v našem případě je stanovena minimální počet 

objednávek na 15, je mu přidělena samotná složka. Pokud se však jedná o občasného 

odběratele, jehož počet objednávek nepřesáhne daný limit, ÚJ zařadí faktury do složky, 

kde jsou chronologicky řazeny od začátku až do konce účetního období. (27) 

Přestože ÚJ eviduje všechny pohledávky odběratelů v účetním programu, byl vytvořen 

speciální seznam sloužící k evidenci neuhrazených pohledávek. Tento dokument 

napomáhá k lepší orientaci v evidenci neuhrazených pohledávek. Po uhrazení 

pohledávky dlužníkem se konkrétní záznam o dlužníkovi v dokumentu vymaže. Jelikož 



45 

 

je tento seznam vytvořen v programu Excel, lze pomocí funkcí seřadit pohledávky 

podle doby splatnosti faktury a zjistit tak, zda je zapotřebí upozornit dlužníka ohledně 

blížící se konce lhůty splatnosti. (27) 

Informace týkající se včasného hrazení pohledávek ÚJ po celé účetní období sleduje a 

každoročně zasílá mateřské společnosti v Německu. Jelikož aktiva v majetku 

podnikatele převyšují hodnotu 40 milionů Kč a roční úhrn čistého obratu převyšuje 80 

milionů Kč, splňuje věřitel dvě podmínky pro kontrolu účetní závěrky auditem a má 

povinnost zveřejnit účetní závěrku, jejíž součástí je i příloha, kde jsou analyzovány 

pohledávky po splatnosti za dané účetní období. (27) 

 

2. 6.  Daňové aspekty pohledávek u podnikatele 

Očekává-li podnikatelský subjekt, že úhradu pohledávky obdrží se zpožděním, vytváří 

opravné položky k pohledávkám. ÚJ při tvorbě opravných položek postupuje 

v souladu se ZoR. Jelikož jsou zákonné opravné položky nákladem daňově uznatelným, 

může si ÚJ snížit základ daně a tím i výslednou daňovou povinnost. (41) 

Pro pohledávky po splatnosti 18 měsíců vytváří ÚJ OP do výše 50 % z hodnoty 

pohledávky. Celou hodnotu pohledávky, tedy 100 %, odpisuje v případě, že je 

pohledávka po splatnosti déle než 30 měsíců. Za sledované období ÚJ odepsala pouze 

jednou pohledávku v celé hodnotě. Jednalo se o pohledávku řádově v desetitisících Kč, 

jež se vymáhala soudní cestou. (27) 

2. 7.  Zajištění a utvrzení pohledávek 

Kupní smlouvy, které uzavírá věřitel s kupujícím v písemné formě, neobsahují instituty 

zajištění pohledávek. Smlouva pouze odkazuje na obecné obchodní podmínky věřitele, 

v nichž je sjednáno, že do doby uhrazení pohledávky je dodané zboží v majetku 

věřitele. Jednou z podmínek je také smluvní pokuta v případě řádného neuhrazení 

pohledávky včas. Pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky se počítá za každý den 

prodlení. (28, 42) 
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2. 8.  Vymáhání pohledávek u podnikatele mimosoudní cestou 

Protože podnikatel sjedná denně i několik kupních smluv, které mohou mít až 

statisícové ceny, využívá služeb pojišťovací společnosti Coface s.r.o. Jedná se o 

společnost s ručením omezeným zabývající se pojištěním pohledávky a v případě 

neuhrazení i jejím následným vymáháním. Po uzavření kupní smlouvy podnikatele 

s dlužníkem, zašle informace pojišťovací společnosti, která na základě vyhodnocení 

bonity dlužníka rozhodne, zda je dlužník solventní a pojistí daný obchod či nikoliv. 

Pokud pojišťovací společnost Coface s.r.o. případného kupujícího bude ochotna pojistit, 

potvrdí tak, že v případě nesplacení pohledávky kupujícím, dojde k postoupení 

pohledávky za dlužníkem z věřitele na Coface s.r.o. Na své náklady si dále pohledávku 

vymáhá. Toto se děje, pokud kupující splatit svůj dluh většinou do 3 měsíců po lhůtě 

splatnosti. Tato doba se liší v závislosti na konkrétním dlužníkovi. Pokud se jedná o 

dlouholetého kupujícího, u něhož se doposud neobjevila platební neschopnost, věřitel je 

ochoten o pár dní déle prodloužit lhůtu na úhradu od dlužníka. V druhém případě, kdy 

se dlužník v minulosti potýkal s neschopností uhradit své závazky a byl-li pojištěn 

pojišťovací společností, byla pohledávka předána pojišťovací společnosti téměř 

okamžitě. (28) 

2. 9.  Vymáhání pohledávek soudní cestou 

V opačném případě, kdy podnikatelský subjekt Coface odmítne pojistit uzavřený 

obchod s konkrétním podnikatelem vystupujícím jako dlužník, postupuje věřitel jako 

v kapitole 1.12.1, kdy v případě neuspokojení pohledávky v řádném termínu, zašle 

upomínku. První upomínky zasílá prostřednictvím mailové schránky. Pokud neobdrží 

peněžní prostředky ani po první upomínce, je nucen věřitel zaslat písemnou upomínku. 

V ní dává jasně najevo, že se jedná o poslední upomínku a pokud i teď nebude dlužná 

částka uhrazena, bude nucen obrátit se na příslušný soud. V dopisu je také informace o 

možnosti využití smluvní pokuty jako zajišťovacího prostředku, který je zapsán 

v obchodních podmínkách. Neuhradí-li stále dlužník svůj dluh, kapitálová společnost 

jako věřitel podává žalobu k příslušnému soudu. Tato cesta může skončit dvojím 

způsobem. Buď se s kupujícím dohodnou smírem, nebo kupující odmítne uspokojit 
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věřitele. V druhém případě se celá věc prošetří u soudu, kde je věřitel zastupován 

právním zástupcem. (29) 

2. 10.  Ekonomické aspekty pohledávek 

Pro lepší pochopení problému je důležité provést finanční analýzu a zjistit tak, kde má 

daný subjekt své slabé místo, které je potřeba odstranit. Jedná se především o dobru 

obratu pohledávky, dobu obratu závazku a analýzu likvidity.  

2. 10. 1 Doba obratu pohledávky 

Jak bylo řečeno v kapitole 1.11.3, doba obratu pohledávky vyjadřuje období, které 

uběhne od okamžiku prodeje až po uhrazení dlužné částky kupujícím. Tabulka č. 1 

zobrazuje dobu obratu pohledávek za 4 sledovaná období. Z výsledků je patrné, že 

doba, než je pohledávka uhrazena, postupně klesá. V prvním sledovaném období 

uspokojení pohledávky trvá necelých 90 dnů. V roce 2016 doba obratu pohledávky 

zkrátila o téměř 1/3 oproti roku 2013. Běžná lhůta splatnosti faktur činí 60 dní. 

Z výsledků je zřejmé, že věřiteli hradí dlužníci téměř před koncem splatnosti. (26) 

Tabulka 4: Doba obratu pohledávek ve dnech – vlastní zpracování (Zdroj: 26) 

Rok Pohledávky 

z obchodních 

vztahů 

Tržby Doba obratu 

pohledávky (dny) 

2013 34 369 000 141 797 000 87 

2014 32 112 000 173 192 000 67 

2015 31 279 000 200 175 000 56 

2016 41 269 000 253 259 000 59 

 

2. 10. 2 Doba obratu závazku 

Stejně jako doba obratu pohledávek, zaznamenává i doba obratu závazku klesající trend. 

Je zřejmé, že se podnikatel snaží svým závazkům dostát v co nejkratší době a uhradit 

tak většinu závazků, které plynou z obchodních vztahů před vypršením lhůty splatnosti. 

První dvě sledovaná období se doba obratu závazku pohybuje kolem 60 dní, což je i 

v praxi běžně nastavována doba splatnosti faktur. V roce 2015 doba obratu závazku 
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činila 21 dnů. Znamená to, že věřitel své závazky uhradil dříve, než je doba splatnosti 

faktury, tedy 30 dní. Velký rozdíl nastal v roce 2016, kdy se doba obratu závazku 

zvýšila téměř 5x. Jelikož drtivá většina závazků z obchodních vztahů je evidována jako 

závazky vůči mateřské společnosti, která dodává do Brna zboží, byla doba splatnosti 

faktur prodloužena z 30 na 60 dní. (26) 

Tabulka 5: Doba obratu závazku ve dnech  - vlastní zpracování (Zdroj: 26) 

Rok Závazky 

z obchodních 

vztahů 

Tržby Doba obratu 

závazku (dny) 

2013 24 266 000 141 797 000 62 

2014 24 684 000 173 192 000 51 

2015 11 723 000 200 175 000 21 

2016 72 916 000 253 259 000 104 

 

2. 10. 3 Zhodnocení analýzy doby obratu pohledávek a závazků 

Při srovnání analýzy doby obratu pohledávek a doby obratu závazku je zřejmé, že 

subjekt využívá dodavatelských úvěrů v nižší míře oproti poskytnutým dodavatelským 

úvěrům svým kupujícím. Rozdíl nastává pouze v posledním sledovaném roce. Na rozdíl 

od doby obratu pohledávek, Ziehl – Abegg s.r.o. uhradil své dluhy v téměř dvojnásobné 

lhůtě. Vyšší doba obratu pohledávek může znamenat pro věřitele rizika spojené 

s nedostatkem finančních prostředků od dlužníků a s tím spojenou druhotnou platební 

neschopností. Podnikatel by se měl snažit dobu obratu pohledávek snižovat.  

2. 10. 4 Analýza likvidity 

Aby podnikatel byl schopen uhradit závazky s krátkou dobou splatnosti či uhradit 

nečekané náklady, je potřeba provést analýzu likvidity. Z ní je možno vyčíst, zda 

sledovaný subjekt drží oběžná aktiva v dostatečné hodnotě.  
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Tabulka 6: Data potřebná k výpočtu likvidity v Kč (Zdroj: 26) 

Rok Oběžná aktiva Oběžná aktiva 

- zásoby 

Finanční 

majetek 

Krátkodobé 

závazky 

2013 83 153 000 65 926 000 6 777 000 29 308 000 

2014 95 568 000 73 572 000 4 062 000 29 074 000 

2015 58 325 000 36 541 000 5 261 000 16 304 000 

2016 72 618 000 48 322 000 7 021 000 43 418 000 

 

Tabulka 7: Likvidita běžná, pohotová, okamžitá – vlastní zpracování (Zdroj: 26) 

Rok Běžná likvidita Pohotová likvidita Okamžitá likvidita 

2013 2,84 2,25 0,23 

2014 3,29 2,53 0,14 

2015 3,58 2,24 0,32 

2016 1,67 1,11 0,16 

 

Z vypočtených údajů lze vyčíst, že podnikatel se drží spíše optimální úrovně běžné 

likvidity. Kromě roku 2016, který vybočuje s hodnotou 1,67, která je pod uváděným 

optimem, si účetní jednotka udržuje hodnotu běžné likvidity kolem 3 až 3,5. Znamená 

to, že disponuje aktivy, které lze poměrně rychle převést na finanční prostředky, jež 

několikanásobně převyšují hodnotu závazků. Velký rozdíl v roce 2016 je způsoben 

trojnásobným nárůstem závazků z obchodních vztahů, který převyšuje nárůst oběžného 

aktiva. Ta se navýšila o pouze polovinu původní hodnoty oběžného aktiva. I v případě 

pohotové likvidity podnikatel první 3 sledovaná období udržuje úroveň nad 

doporučeným optimem. Jen v posledním sledovaném období opět klesá hodnota na 

1,11, což je hodnota, která odpovídá doporučenému rozmezí. Jelikož se do okamžité 

likvidity započítává pouze finanční majetek, je samozřejmé, že hodnota bude nejmenší 

v porovnání s ostatními likviditami. Ačkoliv se může zdát hodnota okamžité likvidity 

nízká, ve většině let vyhovuje doporučenému rozmezí. 

Všechna data jsou převedena do grafického znázornění v následujícím grafu (graf č. 1). 

Můžeme lépe vidět vývoj hodnot a srovnání všech likvidit.  
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Graf 1: Grafické znázornění likvidit – vlastní zpracování (Zdroj: 26) 

2. 11.  Analýza pohledávek 

V kapitole rozeberu pohledávky po splatnosti a jejich podíl na celkových pohledávkách 

za dané období. Následně budu analyzovat strukturu pohledávek za dané účetní období. 

Pohledávky budu analyzovat za období 2013 až 2016. Jak bylo zmíněno úvodem 

v analytické části, za účetní období 2017 nemám požadovaná data, proto tento rok 

v analýze chybí. 

2. 11. 1 Pohledávky po splatnosti a jejich podíl na celkových 

pohledávkách 

Hodnota pohledávek po splatnosti v roce 2013 činí 8 210 000 Kč. Podíl pohledávek po 

splatnosti na celkové hodnotě pohledávek z obchodních vztahů v roce 2013, jak 

znázorňuje graf č. 1, je 23,88 %. Rok 2014 se výrazně neliší od předešlého období. 

Ačkoliv se celkové pohledávky za kupujícími snížily oproti minulému období o 

2 257 000 Kč, tedy na 32 112 000 Kč, procentuální podíl na celkových pohledávkách se 

mírně zvýšil na 25,08 %. Úspěšnější pro podnikatele byl rok 2014. V tomto sledovaném 

období došlo ke snížení hodnoty neuhrazených pohledávek, což znamená i snížení 

procentuálního vyjádření na 20,43 %. Přestože se může snížení pohledávek po 

splatnosti o téměř 5 % jevit jako úspěch, v posledním sledovaném roce 2016 došlo k 
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dalšímu snížení o dalších 9,38 % na 11,05 %. V roce 2016 počet pohledávek vzrostl na 

41 278 000 Kč. V porovnání se všemi obdobími, kdy se celková hodnota pohledávek 

pohybovala v rozmezí 30 až 35 milionů korun, v  roce 2016 můžeme zaznamenat nárůst 

pohledávek o 10 000 000 Kč v porovnání s rokem 2015. Oproti předchozímu období 

tvoří podíl neuhrazených pohledávek nejmenší část ze všech sledovaných období. Při 

celkovém zhodnocení pohledávek můžeme sledovat rostoucí podíl pohledávek po 

splatnosti a klesající trend pohledávek po splatnosti. (26) 

 

Graf 2: Rozdělení řádně uhrazených pohledávek a pohledávek po splatnosti v tis. Kč – vlastní zpracování 

(Zdroj: 26) 

 

2. 11. 2 Členění pohledávek za rok 2013 

Věřitel v prvním sledovaném roce evidoval celkem 34 369 000 Kč pohledávek. Suma 

včasně uspokojených pohledávek v tomto roce činí 76 % z celkové hodnoty. Znamená 

to, že věřiteli dlužníci včas uhradili 26 159 000 Kč. Věřitel dále vykazoval neuhrazené 

pohledávky z obchodních vztahů v hodnotě 8 210 000 Kč. Největší část pohledávek po 

splatnosti dlužníci splatili v rozmezí od 1 do 180 dnů po termínu splatnosti. Na rozdíl 

od dalších období, v roce 2013 nejsou zaznamenány žádné pohledávky s úhradou od půl 
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do 1 roku. Poslední část, pohledávky s úhradou delší než 1 rok, činí necelé 1 % 

z celkových pohledávek. Zde jsou zaevidovány pohledávky ve výši 62 000 Kč. (30) 

 

Graf 3: Členění pohledávek po splatnosti za rok 2013 v tis. Kč (Zdroj: 30) 

 

2. 11. 3 Členění pohledávek za rok 2014 

Podíl jednotlivých druhů pohledávek se od předchozího roku výrazně neodlišuje.  

Celkový objem pohledávek činil 32 111 000 Kč. Snížila se suma včasně hrazených 

pohledávek a pohledávek po splatnosti. Celková hodnota pohledávek po splatnosti 

v roce 2014 se oproti roku 2013 výrazně nezměnila. Z  celkové hodnoty pohledávek po 

splatnosti 8 052 000 Kč bylo uhrazeno 7 990 000 Kč do 180 dnů od lhůty splatnosti. Je 

zřejmé, že 99 % z pohledávek, které nebyly řádně uhrazeny do termínu splatnosti 

faktury, byly uhrazeny od 1 dne až do půl roku od splatnosti. Zbylou část, 62 000 Kč, 

kupující uspokojili až po roce od splatnosti pohledávky. Těchto 62 000 Kč vyjadřuje 

necelé 1 % z celkové hodnoty pohledávek evidovaných za rok 2014. Stejně jako minulé 

období, i tento rok věřitel nezaznamenal žádnou pohledávku s dobou splatnosti 

v rozmezí od půl roku do 1 roku. (31) 
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Graf 4: Členění pohledávek po splatnosti za rok 2014 v tis Kč – vlastní zpracování (Zdroj: 31) 

 

2. 11. 4 Členění pohledávek za rok 2015 

Až na pár maličkostí je rok 2015 téměř totožný s předchozím rokem. Hodnota 

celkových pohledávek činí 31 279 000 Kč. To značí rozdíl o pouhý 1 000 000 Kč. 

Z této sumy bylo včasně uhrazeno téměř 80 % faktur, tedy 24 576 000 Kč. V roce 2015 

největší část pohledávek po splatnosti kupující uhradili do 180 dnů od data splatnosti.  

Oproti minulým rokům jsou zde zastoupeny i pohledávky, které byly uhrazeny 

v rozmezí od půl roku do 1 roku po splatnosti.  V tomto časovém rozmezí podnikatel 

evidoval pohledávky po splatnosti ve výši 175 000 Kč, což v celkovém srovnání 

s rokem 2015 činí necelé 1 %. Poslední částí, jež je zastoupena nejmenším 

procentuálním vyjádřením, jsou pohledávky po lhůtě splatnosti nad 1 rok. Ty v součtu 

nepřekračují 1 % z celkových pohledávek za rok 2015. (32) 
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Graf 5: Členění pohledávek po splatnosti za rok 2015 v tis Kč – vlastní zpracování (Zdroj: 32) 

 

2. 11. 5 Členění pohledávek za rok 2016 

V posledním sledovaném období evidujeme nárůst včasně hrazených pohledávek. 

Oproti předchozím rokům se včasně hrazené pohledávky zvýšily o více než jednotky 

procent a to o 10 %, tedy na 89 % celkových pohledávek. Vlivem nárůstu včasně 

uhrazených pohledávek, kleslo procentuální vyjádření pohledávek po splatnosti. 

Největší část pozdě hrazených pohledávek spadá do rozmezí od 1 dne do půl roku. 

V tomto časovém rozmezí bylo uhrazeno přes 4 265 000 Kč, což vyjadřuje 10 % 

celkových pohledávek za rok 2016. Velmi nepatrně jsou zde zastoupeny i pohledávky 

po splatnosti od půl do 1 roku. V tomto rozmezí podnikatel evidoval pohledávky ve výši 

20 000 Kč. Největší nárůst zaznamenaly pohledávky po splatnosti delší než 1 rok, které 

mají hodnotu 276 000 Kč. (33) 

24 576
79%

6 466
21%

175
0%

62
0%

2015

včas

1 - 180 dnů

180 - 365 dnů

nad 365 dnů



55 

 

 

Graf 6: Členění pohledávek po splatnosti za rok 2016 v tis Kč – vlastní zpracování (Zdroj: 33) 

2. 12.  Shrnutí analytické části 

Z provedené analýzy pohledávek za sledované období od roku 2013 do 2016 je patrné, 

že drtivá většina pohledávek je uhrazena do půl roku od splatnosti. Domnívám se, že 

tento problém nastává především kvůli nedostatečné informovanosti o kupujícím. 

Z důvodu neinformovanosti se věřitel musí zabývat vymáháním neuhrazené 

pohledávky. Z analýzy doby obratu pohledávek a závazku jsem zjistila, že podnikatel 

hradí závazky z obchodních vztahů rychleji, než dlužníci uhradí závazky vůči 

kapitálové společnosti Ziehl – Abegg s.r.o. I přes delší dobu obratu pohledávek si 

podnikatel udržuje likviditu nad doporučeným optimem, což značí, že disponuje 

dostatkem prostředků pro zajištění případných závazků. 
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3.  VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VČETNĚ JEJICH 

EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

Na základě analýzy pohledávek v analytické části předkládám návrhy na zlepšení 

systému vymáhání pohledávek. Z analýzy je zřejmé, že největším problém spojeným 

s vymáháním pohledávek je nedostatečná informovanost o kupujících. Zde navrhuji 

možné způsoby, jak předejít vzniku problematické pohledávky. 

Pro chod podnikatele je důležité, aby pohledávky byly uhrazeny včas. U podnikatele 

zabývající se výrobou jsou téměř všechny příjmy dosaženy prodejem výrobků, což 

znamená, že ekonomická stabilita podnikatele závisí na solventnosti dlužníka.  

3. 1.  Nedostatečná informovanost o obchodním partnerovi 

Základním problémem se dle mého názoru stala nedostatečná informovanost o 

potenciálním zákazníkovi. Předcházení vzniku problematických pohledávek může 

podnikatel ve velké míře ovlivnit právě výběrem vhodného kupujícího. Jak již bylo 

vysvětleno v teoretické části v kapitole 1.5.1, hodnocení kupujícího probíhá zkoumáním 

bonity. Jedná se o informace o platební schopnosti kupujícího, o jeho pověsti na trhu, 

zda dluhy splácí řádně, nebo naopak je problémovým zákazníkem. Kromě informací o 

finanční stránce se zjišťuje také to, zda je pojištěn proti skutečnostem, které by mu 

jakýmkoliv způsobem bránily ve výkonu činnosti. Má se na mysli například pojištění 

proti živelným katastrofám nebo technickým problémům, jež mohou vést ke snížení 

ekonomické aktivity a tím i snížení příjmů.  

Eliminováním problémových dlužníků může věřitel pozitivně ovlivnit okamžitou 

likviditu, jelikož úhradou pohledávky od odběratele přemění pohledávku v krátkodobý 

finanční majetek. Výsledek zbývajících likvidit, jelikož obsahují ve výpočtu jak 

pohledávky, tak krátkodobý finanční majetek, by nebyl nijak ovlivněn.  

3. 1. 1 Využití informačních systémů 

Pro tyto účely je vhodné využívat veřejně přístupný online systém ARES 

(Administrativní registr ekonomických subjektů), v němž lze nalézt informace týkající 

se základních údajů o kupujícím odkazující na obchodní rejstřík (dále jen OR), zda je 
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registrován jako plátce DPH a je-li spolehlivý plátce DPH. Tento systém zaštiťuje 

Ministerstvo financí a poskytuje jej zdarma. Na rozdíl od OR je zde možné najít i 

subjekty, jež nejsou zapsané v OR, tudíž obsahuje daleko více subjektů. Systém ARES 

je dostupný na webové adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz. (34) 

Dalším vhodným on-line systémem k získávání informací je bezpochyby OR. Hledání 

v rejstříku je zcela zdarma. Poplatek se účtuje pouze v případě zápisu do OR. 

Podnikatelé v něm zapsaní zveřejňují roční závěrky, jež se skládají především 

z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a příloh k účetní závěrce. Z těchto výkazů lze pomocí 

finanční analýzy snadno zjistit povahu ekonomického subjektu. Pomocí výpočtů, které 

jsme použili v analytické části, lze o kupujícím snadno zjistit například dobu, za kterou 

hradí své závazky. Obchodní rejstřík je dostupný na webové adrese 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. (24) 

V neposlední řadě důležitým registrem, který by měl věřitel navštívit, je Centrální 

registr dlužníků České republiky. Tento on-line registr slouží pro kontrolu 

ekonomického subjektu, se kterým věřitel obchoduje, zda je veden jako dlužník 

v daném registru. Služba je zpoplatněna dle tarifů. Poplatky za vyhledávání v registru se 

pohybují od 50 Kč za každé hledání v databází, až 10 000 Kč jako roční poplatek. 

Registr je dostupný na adrese https://www.centralniregistrdluzniku.cz/ . (35) 

3. 1. 2 Návrh dokumentu List of late payers 

Ve vybrané kapitálové společnosti Ziehl – Abegg s.r.o. inženýři prodeje zákazníka nijak 

nehodnotí a nezkoumají, v jaké ekonomické situaci se kupující nachází. Je tedy možné, 

že uzavřou kupní smlouvu se subjektem, jehož ekonomická situace není příznivá a 

dlouhodobě hospodaří se ztrátou. V takovém případě je zřejmé, že se kupující nachází 

v tzv. červených číslech, což může znamenat, že může být lehce ovlivněna jeho platební 

schopnost a nebude schopen uspokojit případné závazky vůči věřiteli. Nemusí se však 

jednat jen o nového zákazníka. V praxi je běžné, že i stávající kupující ne vždy uhradí 

své závazky včas, a proto je vhodné tyto případy evidovat. V budoucnu se tak 

podnikatel může vyhnout problémovým kupujícím. Momentálně podnikatel eviduje 

pouze aktuální pohledávky, u kterých čeká na úhradu od dlužníků. (28) 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
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Na základě rozhovoru se zaměstnanci a zjištěných informací tedy navrhuji, aby všichni 

problematičtí dlužníci, s kterými se v minulosti či současnosti obchodovalo, byli 

evidováni v dokumentu, kde by se podrobně zaznamenávala každá pozdě uhrazená 

pohledávka. Navrhovaný dokument by obsahoval položky jako identifikační číslo 

dlužného podnikatele, které by sloužilo pro lepší orientaci a rychlejší hledání, obchodní 

název, splatnost faktury a datum skutečné úhrady faktury, hodnotu pohledávky a 

důvody, které vedly k úhradě po splatnosti. Jelikož brněnská dceřiná společnost spadá 

pod německou mateřskou společnost, název dokumentu by byl v anglickém jazyce „List 

of late payers“ tedy seznam pozdě hradících kupujících. Obrázek č. 3 zobrazuje návrh 

dokumentu.  

Náklady na vymáhání pohledávek od dlužníků, ať již v soudním nebo mimosoudním 

vymáhání, převyšují náklady na evidování dlužníků v seznamu. Pokud by tento seznam 

vypracoval student na odborné praxi, náklady na vedení evidence by byly rovny nule. 

 

Obrázek 3: Návrh dokumentu evidence problémových kupujících "List of late payers" (vlastní zpracování) 

 

3. 2.  Zajišťovací instituty 

Jak již bylo zmíněno, hlavním problémem se stala nedostatečná prevence proti 

nespolehlivým zákazníkům. Dalším preventivním opatřením, jež může podnikatel 
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využít, jsou zajišťovací instrumenty. Tento prostředek jsem vybrala zejména z důvodu 

finanční nenáročnosti. V porovnání s náklady vynaloženými na soudním řízení a 

časovou náročností, vhodným zajištěním pohledávky může věřitel ušetřit čas a 

finančních prostředků, které může využít lépe. V případě zajišťovacích instrumentů 

věřitel nemusí vynaložit velký finanční obnos, aby uzavřel s kupujícím kupní smlouvu, 

jež obsahuje možné zajišťovací instituty.  Tyto instituty dlužníka motivují k včasné 

úhradě dlužné části. Doporučuji využít především platby předem v případě nového 

zákazníka. Neméně důležitým institutem je výhrada vlastnického práva.  

 

3. 2. 1 Platba předem 

Výběr vhodného zákazníka není jediný způsob, jak zajistit včasné uspokojení 

pohledávek. Jak bylo zmíněno v analytické části současného stavu, pojišťovací 

společnost Coface s.r.o. sama prozkoumá bonitu odběratele a vyhodnotí, kterou 

pohledávku pojistí pro případ včasného nesplacení pohledávky. U zbývajících 

objednávek doporučuji zajistit pohledávku kupní smlouvou, kde věřitel stanoví institut 

platby předem. Tato účinná zbraň na dlužníky je v praxi u jiných podnikatelů efektivní, 

jelikož dlužník objednané zboží, v našem případě větrací zařízení nebo motory, 

potřebuje k podnikatelské činnosti, aby nenastaly prostoje. Institut platby předem 

navrhuji především pro nové zákazníky a zákazníky, u nichž v minulosti nastaly 

komplikace s platbou. 

Pokud by u nového zákazníka platba předem jako institut zajištění pohledávky nebyla 

využita, je možné, že by dlužník dlužnou částku neuhradil a spor by musel být vyřešen 

až u soudního řízení. Tento postup však stojí věřitele čas a finanční prostředky, které by 

mohly najít lepší účel než vymáhání neuhrazené pohledávky, které se dalo předejít 

platbou předem. 

3. 2. 2 Platba záloh 

Pro již ověřené plátce, s nimiž věřitel v minulosti obchodoval a uspokojení pohledávky 

proběhlo bez komplikací, není potřeba nastavit razantní podmínky jako u nových 

zákazníků. V takovém případě postačí jako dostatečný zajišťovací institut platba zálohy 

předem. Doporučuji věřiteli požadovat plnění v určité výši před uzavřením smlouvy. 
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Věřitel si stanoví procento z výše ceny plnění sjednané ve smlouvě, které musí 

odběratel předem v daném časovém intervalu uhradit.  

Navrhuji navýšit zálohu oproti momentálním 50 % ze sjednané částky bez ohledu na 

výši celkové hodnoty objednávky ve smlouvě, na 50 % hodnoty objednávky do 

1 000 000 Kč a 70 % u hodnoty objednávky nad 1 000 000 Kč. 

 

Hodnota pohledávky Procentuální vyjádření 

zálohy 

Dříve Bez ohledu 50 % 

Návrh Do 1 000 000 Kč 50% 

Nad 1 000 000 Kč 70 % 

Tabulka 8: Srovnání skutečných záloh a mých návrhů 

3. 2. 3 Institut vlastnického práva 

Dalším preventivním opatřením je institut vlastnického práva. Ten zajišťuje možnost 

nakládat se zbožím či výrobkem jako s vlastním do doby, než dlužník uspokojí dlužnou 

částku. Dle NOZ musí být tento institut vlastnického práva v kupní smlouvě ustanoven. 

(3) V obchodních podmínkách, na které odkazuje kupní smlouva, má věřitel tento 

institut sjednaný. Je tedy vhodné, aby i nadále věřitel tento institut měl zakomponovaný 

do obchodních podmínek. (42) 

3. 2. 4 Ručení 

Dle mého názoru důležitým institutem zajištění se věřitel vůbec nezabývá. Ručení třetí 

stranou, tedy ručitelem, by měl věřitel požadovat v případě, že se jedná jak stávajícího 

obchodního partnera, tak i o nového dlužníka, se kterým věřitel nemá žádné v minulosti 

uzavřené obchody a tím pádem i žádné zkušenosti. Navrhuji do smlouvy či obchodních 

podmínek zapsat novou podmínku, že v případě neuhrazení pohledávky do jednoho 

měsíce po splatnosti vystavené faktury, ručitel uhradí dluh za dlužníka. 

3. 3.  Vymáhání pohledávek 

Neuhradí-li dlužník svůj dluh vůči věřiteli, z analytické části je zřejmé, že se věřitel 

obrací na pojišťovací společnost Coface s.r.o., která již předem pojištěné pohledávky 
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sama vymáhá. Množství těchto pohledávek je možné omezit pomocí zajišťovacích 

prostředků ve smlouvě, jež jsou popsány v kapitole 3.2, kde jsou konkrétně popsány i 

způsoby, jak by věřiteli pomohly. 

V případě nepojištěné pohledávky u nového obchodního partnera by měl věřitel 

požadovat platbu předem, kterou doporučuji, nebo alespoň zálohu ve výši, jež pokryje 

výrobu a distribuci bez obchodní marže. Obdržení zálohy ve výši nákladů na výrobu a 

distribuci se uhradí potřebné náklady, které věřitel spotřebuje. Pokud by věřitel tyto 

kroky podnikl, vyhnul by se v případě uspokojení zálohy ve výši nákladů možnému 

soudnímu sporu. Jak již bylo řečeno u vymáhání pohledávek mimosoudní cestou, i zde 

by vymáhání pohledávky prostřednictvím soudu stálo nemalé finanční prostředky, jež 

by musely pokrýt právní zastoupení a soudní poplatky uvedené v kapitole 1.13.2 o 

vymáhání soudní cestou. 

V případě vymáhání pohledávky do hodnoty 1 000 000 Kč soudní cestou, doporučuji 

elektronický platební rozkaz. Výhodou platebního rozkazu je zkrácené řízení a podání 

rozkazu elektronicky. Věřitel tedy není nucen cestovat za příslušnými orgány.  

 

3. 4.  Zhodnocení návrhů věřitelem 

Předložila jsem návrhy zaměstnancům kapitálové společnosti. Byli potěšeni ze systému 

evidence problémových odběratelů. Sami uznali, že není možné sledovat v takovém 

množství každého odběratele jednotlivě. I pro ně by tedy byl jistým způsobem tento 

dokument pomocí v případě jednání, zda s odběratelem uzavřou kupní smlouvu a zda 

budou požadovat zálohu, nebo platbu předem. Bohužel mateřská společnost je proti 

zaměstnání nového zaměstnance. Muselo by se tedy přistoupit na uzavření pracovně 

právního vztahu na dohodu. Přijatelnější variantou se stala možnost využít praxi 

na vysokých či středních školách. Student, který by vykonával praxi u věřitele, tyto 

problémové odběratele zaevidoval do seznamu. 

Pozitivní ohlasy měl i návrh týkající se většího zajištění pohledávek. I v tomto případě 

by však musela rozhodnout mateřská společnost, jež sjednocuje obchodní podmínky pro 

všechny dceřiné společnosti po celém světě.  
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Dle mého názoru jsem předložila návrhy, jež opravu pomohou věřiteli, a budu doufat, 

že pozitivní ohlasy neustanou a naopak přejdou v činy, které změní obchodní podmínky 

kapitálové společnosti po celém světě. 



63 

 

4.  ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo předložení návrhu na zefektivnění systému vymáhání 

pohledávek u podnikatelského subjektu Ziehl – Abegg s.r.o. potýkající se 

s problematikou pohledávek po splatnosti. Na základě analýzy pohledávek a zjištěných 

skutečností jsem vytvořila návrh, který jsem předložila vedení brněnské pobočky.  

V první části práce jsem vysvětlila problematiku pohledávek z právního hlediska za 

použití právních předpisů, jež se vymáháním pohledávek zabývají. Vymezila jsem 

právní pojmy hojně používané v  oblasti závazkových vztahů, vysvětlila jsem vznik, 

zajištění a zánik pohledávky. Z ekonomického hlediska jsem vybrala ukazatele, jež se 

používají pro finanční analýzu. Dále jsem vysvětlila daňové a účetní aspekty 

pohledávek, jako jsou ocenění pohledávek, opravné položky a odpisy pohledávek. 

V druhé části jsem přiblížila podnikatele představením základních informací, 

organizační strukturou. Dále jsem se zabývala současným způsobem vymáhání 

pohledávek a na základě potřebných informací z příloh účetní závěrky jsem 

zanalyzovala pohledávky po splatnosti za roky 2013 až 2016. Informace, jež se nedaly 

zjistit ze zveřejněných výkazů, jsem se dozvěděla formou rozhovorů s jednatelem, jež 

jménem společnosti uzavírá smlouvy s pojišťovací společností, a účetní, která má na 

starost evidenci pohledávek.  

V třetí části jsem na základě zjištěných skutečností z finanční analýzy došla k závěru, že 

podnikatel je sice dobře zajištěn ve smlouvě zajišťovacími instrumenty, není však 

obezřetný při výběru vhodného odběratele. V chybějícím hodnocení bonity vidím 

největší problém. Proto bych doporučila, aby se zaměřil na předcházení vzniku 

problémových pohledávek eliminováním odběratelů, u nichž je velká pravděpodobnost 

vzniku platební neschopnosti, a finanční prostředky, které by použil například na 

zaplacení právníka v případě vymáhání pohledávky soudní cestou, využil pro svoji 

podnikatelskou činnost. Toto eliminování by prováděl na základě zkoumání bonity 

odběratele, jež hodně napoví o finančním stavu, jeho platební morálce a dalších 

potřebných informací nutných pro správné rozhodnutí, zda s odběratelem uzavřít 

smlouvu. Toto zkoumání by se dle mého návrhu provádělo především vyhledáváním 

informací z elektronických serverů, jako je Centrální registr dlužníků, ARES nebo OR. 
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Dalším doporučením bylo lepší zabezpečení v případě uzavírání smluv s novým 

podnikatelem, se kterým věřitel ještě neobchodoval. Doporučovala jsem platbu předem, 

která je jediným možným řešením, pokud se věřitel chce vyhnout vzniku pohledávek, 

které by nemusel dlužník uhradit. Pro podnikatele, s nimiž věřitel již někdy obchodoval, 

jsem navrhla sazebník záloh.  

Dle mého názoru jsem cíle práce splnila. 
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§  paragraf 

%  procento 

ČÚS  České účetní standardy 

DPH  daň z přidané hodnoty 

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

IČO  identifikační číslo 

IZ  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

NOZ  Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

OP  opravná položka 

OR  obchodní rejstřík 

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

str.  strana 

tis.  tisíce 

ÚJ  účetní jednotka 

ZD  základ daně 

ZDP  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

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

ZoÚ  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

ZRŘ  Zákon č. 216/1964 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů 
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