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Abstrakt 

BakaláUská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištEní pohledávek. Práce je 

rozdElena do nEkolika částí. Teoretická část definuje pohledávky z ekonomického, 

daOového, právního i účetního hlediska. Analytická část se zabývá analýzou pohledávek 

vybraného podnikatelského subjektu. V poslední části jsou uvedené návrhy, které zlepší 

zajištEní a vymáhání pohledávek. 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the issue of debt collection. Thesis is dividend into 

several parts. The theoretical part defines receivables of legal, accounting, tax and 

economic terms. The analytical part analyses receivables of entrepreneur and evaluated 

his current state. The last part is about solutions that will improve the situation about 

receivables. 
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ÚVOD 

BakaláUská práce se zamEUuje na problematiku vymáhání a zajištEní pohledávek, která 

je, podle mého názoru, v současnosti velmi významným a aktuálním tématem, které 

ovlivOuje podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Díky pohledávkám, které nejsou 

uhrazeny včas, m]že nastat situace, kdy subjekt nemá dostatek finančních prostUedk], 

tudíž není schopen hradit své závazky. Mezi negativní dopady neuhrazených 

pohledávek patUí i zadržení prostUedk], které by mohly být dále investovány.  

Pro tuto práci bylo vybráno nejmenované družstvo ABC, které se potýká s nar]stajícím 

množstvím neuhrazených pohledávek. Na základE interních dokument] a informací 

bude provedena analýzu současného stavu subjektu v této oblasti a navrhnuty Uešení či 

zp]soby, které povedou ke zlepšení správy pohledávek, jejich zajištEní a vymáhání. 

Práce je rozdElena na tUi základní části, a to na teoretickou, analytickou a vlastní návrhy 

Uešení. 

Teoretická část se bude zajímat o problematiku týkající se pohledávek z nEkolika 

hledisek. První část bude zamEUena na pohledávky z právního hlediska, ve které bude 

rozebrán jejich vznik, zánik a zp]soby vymáhání a zajištEní. Z hlediska účetního 

a daOového budou definované zp]soby účtování o pohledávkách, jejich ocenEní, tvorba 

odpis] a opravných položek. Dále se budu zabývat finanční analýzou, díky které 

zhodnotím finanční situaci podniku.  

V analytické části budou zobrazeny základní informace o družstvu ABC a bude 

provedena analýza pohledávek v jednotlivých letech 2014 až 2017 na základE jeho 

interních dokument]. Budou popsány dosavadní zp]soby správy pohledávek, jejich 

zajištEní a vymáhání. Tato kapitola bude obsahovat i finanční analýzu, jejíž součástí 

bude vertikální analýza, výpočet likvidity a propočet doby obratu závazk] 

a pohledávek. 

ZávEr práce se vEnuje zhodnocení získaných informací a návrh]m, které by mohly 

zlepšit současnou situaci týkající se vymáhání a zajištEní pohledávek.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem bakaláUské práce je díky spolupráci s nejmenovaným družstvem, které je 

označené jako družstvo ABC, provést analýzu jeho pohledávek v letech 2014 až 2017, 

zp]sob] jejich zajištEní a vymáhání a navrhnout Uešení pro zlepšení situace týkající se 

této oblasti. Družstvo ABC eviduje nejvEtší počet pohledávek, které jsou po splatnosti 

více než jeden rok, což výraznE ovlivOuje jeho finanční situaci. V pUípadE, kdy nedojde 

k úhradE pohledávek, z]stávají vynaložené náklady na materiál a mzdy, které jsou 

spotUebovány, neuhrazené. Dalším problémem je povinnost odvodu DPH z vystavených 

faktur, protože vEUitel nemá možnost náhrady platby DPH, pokud dlužník pohledávku 

neuhradil. V pUípadE evidence pohledávek k jednomu dlužníkovi, které tvoUí podstatnou 

část celkových pohledávek, m]že být ohrožena schopnost subjektu dostát všech svých 

závazk], pUípadnE m]že být ohrožena i jeho existence, pokud dlužník tyto pohledávky 

neuhradí.  

Dílčím cílem práce je vymezení základních teoretických pojm] týkajících se oblasti 

vymáhání a zajištEní pohledávek z hlediska právního, účetního, daOového 

a ekonomického. Cílem práce je i zhodnocení současných zp]sob] správy pohledávek, 

jejich vymáhání a využití zajiš[ovacích instrument]. Dalším dílčím cílem je analýza 

pohledávek v letech 2014 až 2017 a finanční analýza, která zhodnotí finanční situaci 

podniku.  

Základem pro zpracování analytické části práce byly informace, veškeré interní 

dokumenty a cenné rady, které mi poskytla  účetní družstva ABC. Kvalitativní výzkum 

obsahuje zpracování analýzy neuhrazených pohledávek, které jsou rozčlenEné podle 

počtu dn] po splatnosti. 

BakaláUská práce je rozdElena na nEkolik částí, a to na teoretickou, analytickou a vlastní 

návrhy Uešení. Jednotlivé části dále zadaný problém rozebírají z nEkolika hledisek, mezi 

které patUí hledisko právní, účetní, daOové a ekonomické. 

NejdUíve, v teoretické části, bude zadaný problém zkoumán z právního hlediska, které 

zahrnuje vznik a zánik pohledávek, zp]soby jejich vymáhání a zajištEní. V 

rámci účetního a daOového hlediska budou rozebrány zp]soby účtování 

o pohledávkách, možnosti jejich ocenEní, tvorba odpis] a opravných položek a jejich 
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účtování, dopady neuhrazených pohledávek, které ovlivOují výši náklad], rozvahu a daO 

z pUíjmu. Pro objasnEní problému z hlediska ekonomického bude využita finanční 

analýza, díky které lze zhodnotit finanční situaci podniku. V rámci zpracování finanční 

analýzy bude vybráno nEkolik ukazatel], které budou využity v analytické části. Budou 

vybrány takové ukazatele, které dokážou efektivnE zhodnotit finanční situaci podniku, 

a které pomohou družstvu ABC pUi výbEru optimálního zp]sobu zlepšení správy, 

zajištEní a vymáhání pohledávek. Mezi vybrané ukazatele patUí likvidita, vertikální 

analýza, doba obratu závazk] a pohledávek. 

NáslednE, v analytické části, budou uvedeny základní informace o družstvu ABC a bude 

provedena analýza pohledávek v  letech 2014 až 2017. Na základE informací získaných 

od účetní budou popsány dosavadní zp]soby správy pohledávek, jejich zajištEní 

a vymáhání. Tato kapitola bude obsahovat i zhodnocení účtování, tvorbu opravných 

položek, vertikální analýzu, likviditu, dobu obratu závazk] a pohledávek. 

Na závEr, dle informací získaných v analytické části, budou navrženy optimální Uešení 

situace v oblasti správy, vymáhání a zajištEní pohledávek. Tyto návrhy budou 

zkonzultovány s pUedsedou družstva ABC a s jeho pomocí bude zhodnocena jejich 

využitelnost v praxi. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: POHLEDÁVKY 
Z PRÁVNÍHO, DANOVÉHO, ÚČETNÍHO A 
EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Tato část bakaláUské práce definuje základní pojmy týkající se pohledávek, kterými se 

bude zabývat z nEkolika hledisek, a to z právního, daOového, účetního a ekonomického. 

Z hlediska právního se bude zabývat právními pUedpisy, které pohledávky upravují, 

jejich vznikem a zánikem, zp]soby vymáháním pohledávek a jejich zajištEní. Z hlediska 

účetního a daOového budou rozebrány zp]soby účtování, tvorba odpis] a opravných 

položek aj. V rámci ekonomického hlediska bude popsána vertikální analýza a vybrané 

ukazatele, mezi které patUí likvidita, doba obratu závazk] a pohledávek. 

2.1  Pohledávky z právního hlediska 
Tato podkapitola definuje pojmy týkající se pohledávek z právního pohledu, ve které 

rozebírá možnosti jejich vzniku a zániku a uvádí právní pUedpisy, které je upravují. Dále 

se zabývá pUíslušenstvím pohledávek. Poslední část podkapitoly je zamEUena na jejich 

zajištEní a vymáhání. 

2.1.1  Pohledávka a její vznik 
Z právního hlediska se pohledávka označuje jako „právo, které vzniká jednomu 

účastníku v]či druhému účastníku.“ Tito účastníci jsou nazýváni jako vEUitel a dlužník. 

Pohledávky se dElí na penEžité a nepenEžité, které nejčastEji vznikají na základE 

smlouvy, ve které se určí jejich splatnost. Díky smlouvE vEUitel získá právo na určité 

plnEní a dlužník má povinnost plnEní dostát (Drbohlav, Pohl, 2011, s. 17); (Zákon č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník); (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví). 

Pohledávky a závazky vznikají nejčastEji na základE smluv, které mohou být uzavírány 

písemnE i ústnE. Smlouva musí obsahovat určité náležitosti a být v souladu se zákonem. 

Toto právní jednání musí být učinEno svobodnE, srozumitelnE a jeho plnEní nem]že být 

nemožné. Pohledávkou se rozumí i nárok na náhradu ze zp]sobených škod, 

protiprávních jednání či z d]vodu bezd]vodného obohacení (Drbohlav, Pohl, 2011, s. 

17); (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník); (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví). 
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Pohledávky mohou rovnEž vznikat na základE zákona nebo jiného právního pUedpisu, 

kam patUí napUíklad daOové pohledávky. (Vondráková, 2011, s. 3); (Zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník); (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví). 

2.1.2  Právní pUedpisy 
Účtování o pohledávkách, zp]soby tvorby odpis] a opravných položek, jejich vymáhání 

a zajištEní aj. upravují zejména tyto pUedpisy: 

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

 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní Uád, 

 zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím Uízení a o výkonu rozhodčích nález], 

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

 Uád) a o zmEnE dalších zákon], 

 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a zp]sobech jeho Uešení (insolvenční zákon), 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pUíjm],  

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

2.1.3  PUíslušenství pohledávky 
PUíslušenství vEci je rozpoznáváno, pokud existuje vEc hlavní, ke které existuje vEc 

vedlejší, které se spolu trvale užívají. Práva a povinnosti, které se týkají vEci hlavní, se 

týkají i jejího pUíslušenství. Mezi pUíslušenství penEžité pohledávky Uadíme, dle 

taxativního výčtu občanského zákoníku, smluvené úroky, úroky z prodlení a náklady 

spojené s uplatnEním pohledávky. VEUitel má právo na zaplacení pohledávky i jejího 

pUíslušenství (Vondráková, 2011, s. 13); (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník); 

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

2.1.4  Zp]sob zajištEní pohledávek 
VEUitel by se mEl snažit vyhnout vzniku pohledávek, u kterých m]že nastat riziko 

nesplacení, pUípadnE které budou uhrazeny s prodlením, a to tím, že bude usilovat 

o získání co nejvíce informací o obchodním partnerovi, obzvláš[ pokud se jedná o 

nového obchodního partnera. Tyto informace m]že získat bu@ pUímo na vyžádání u 

potencionálního dlužníka, nebo napUíklad z obchodního rejstUíku, z administrativního 

registru ekonomických subjekt] (ARES), insolvenčního rejstUíku (ISIR) aj. Další 
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možností je právní ošetUení smluvního vztahu ve smlouvE. D]ležitá je i domluva 

o smluvní záloze, kterou dlužník uhradí pUed uzavUením smlouvy (Perthen, 2015, s. 9 - 

13). 

VEUitel má možnost zajistit si své pohledávky r]znými instrumenty, které musí být 

v souladu s právními pUedpisy. ZajištEní pomáhá vEUiteli uspokojit svou pohledávku, 

pokud ji dlužník nechce hradit a také pomáhá motivovat dlužníka ke včasné úhradE. 

Dále uvádím nEkteré z možností zajištEní pohledávek, které jsou v praxi nejčastEji 

využívané (Perthen, 2015, s. 9 - 13). 

Ručení 

Ručení je nejčastEjší zajiš[ovací instrument, který je upraven občanským zákoníkem. 

Vzniká písemným prohlášením ručitele, se kterým dlužník nemusí souhlasit. Ručením 

vzniká závazek, ve kterém se ručitel zaváže k určitému plnEní vEUiteli, pokud ho 

neuhradí dlužník. Ručitelský závazek je platný po celou dobu trvání pohledávky 

a nezaniká smrtí ručitele (Vondráková, 2011, s. 48); (Zákon č. 89/2012 Sb., §2018 – 

2028). 

Jistota 

Jistota vzniká dohodou mezi vEUitelem a dlužníkem, není ale ze zákona určena její 

podoba. VEtšinou se jedná o zástavní právo či o ručení. Pokud nastane situace, kdy 

jistota ztratí na své hodnotE, vEUitel má možnost požádat dlužníka o doplnEní této 

jistoty. Pokud to dlužník neudElá, stává se nezajištEná část pohledávky splatná (Zákon č. 

89/2012 Sb., § 2017); (Vondráková, 2011, s. 54). 

Finanční záruka 

Finanční záruka je písemné prohlášení výstavce o uspokojení pohledávky vEUitele, 

pokud dlužník nesplní své povinnosti. Výstavce ručí pouze do výše dluhu, která je 

uvedena v záruční listinE a pouze za podmínek v ní uvedených. Pokud je výstavcem 

banka, spoUitelní družstvo nebo úvErní družstvo, tato záruka se nazývá bankovní (Zákon 

č. 89/2012 Sb., § 2029). 

Zajiš[ovací pUevod práva 

„Smlouvou o zajiš[ovacím pUevodu práva zajiš[uje dlužník nebo tUetí osoba dluh tím, že 

vEUiteli dočasnE pUevede své právo.“ (Zákon č. 89/2012 Sb., § 2040) 
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PUedmEtem tohoto práva m]že být vlastnické právo, právo k vEcem movitým, 

nemovitým i k cennému papíru. Smlouva musí být vždy uzavUena písemnE. Pokud 

dlužník pohledávku splní, toto právo spolu s pohledávkou zaniká (Vaigert, Philippi, 

Riško, Navrátilová, 2006, s. 136); (Zákon č. 89/2012 Sb., §2040 - 2044). 

Zástavní právo 

Zástavní právo je vEcným právem k cizí vEci sloužícím k zabezpečení uspokojení 

pohledávky vEUitele, pokud dlužník včas nesplní své závazky. Zástavou m]že být vEc 

movitá i nemovitá, soubor vEcí, obchodní podíl, cenné papíry atd. Movitou vEc dlužník 

odevzdává zástavnímu vEUiteli, k nemovité vEci zástavní právo vzniká vkladem do 

katastru nemovitostí (Vondráková, 2011, s. 40); (Zákon č. 89/2012 Sb., §1309 - 1394).  

VEUitel, který má zástavní právo k pohledávce, se uspokojuje pUednostnE, a to z výtEžku 

zpenEžení zástavy (Kindl, 2016, s. 96). 

Zadržovací právo 

Zadržovací právo je definováno v § 1395 - 1399 NOZ. „Kdo má povinnost vydat cizí 

movitou vEc, kterou má u sebe, m]že ji ze své v]le zadržet k zajištEní splatného dluhu 

osoby, jíž by jinak mEl vEc vydat.“ (Zákon č. 89/2012 Sb., § 1395) 

VEUitel pouze musí oznámit dlužníkovi zadržení vEci a d]vody, proč vEc zadržel. Má 

povinnost se o zadrženou vEc UádnE starat, ale má právo na úhradu náklad] na péči od 

dlužníka. VEUitel není oprávnEn zadrženou vEc užívat, nesmí ji prodat a tím uhradit 

pohledávku (Vondráková, 2011, s. 41); (Zákon č. 89/2012 Sb., § 1395 - 1399). 

Srážky ze mzdy 

Dlužník a vEUitel se mohou dohodnout na uspokojení pohledávky srážkami ze mzdy 

(platu), kdy dlužník vysloví souhlas se srážkami. Tato dohoda i jakékoliv její zmEny 

musí být uzavUeny písemnE, jinak jsou považovány za neplatné. Dlužník má možnost 

plnit sv]j závazek pUímo, avšak vEUitel není oprávnEn požadovat po dlužníkovi další 

plnEní než srážky ze mzdy (Vondráková, 2011, s. 49 -50); (Zákon č. 89/2012 Sb., § 

2045 - 2047). 
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Postoupení pohledávky 

Postoupení neboli prodej pohledávky je pUechod pohledávky z postupitele na 

postupníka, a to i včetnE jejího veškerého pUíslušenství a práv s ní spojených. 

Postoupení je upraveno v zákonE č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Není možné 

postoupit pohledávku, která zaniká smrtí. Pohledávka m]že být postoupena i bez 

vEdomí dlužníka, avšak postupitel ho musí bezodkladnE informovat. Dokud postupitel 

dlužníka o postoupení neinformuje, m]že dlužník splnit svou povinnost postupiteli. 

(Vaigert, Philippi, Riško, Navrátilová, 2006, s. 265); (Zákon č. 89/2012 Sb., § 1879 - 

1886) 

2.1.5  Utvrzení dluhu 
Utvrzení dluhu, stejnE jako zajištEní dluhu, slouží k posílení pozice vEUitele a k motivaci 

dlužníka ke včasnému splnEní dluhu. Dluh m]že utvrdit pouze dlužník a neposkytuje 

tím vEUiteli žádnou jistotu (Kindl, 2016, s. 407 – 408). 

Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta bývá dohodnuta písemnE ve smlouvE, ve které je uzavUen základní 

závazek. Je to závazek dlužníka na poskytnutí plnEní pUi porušení smluvních povinností, 

i když vEUiteli nevzniká škoda. PlnEní m]že mít formu penEžní i naturální (Vondráková, 

2011, s. 46 - 47); (Zákon č. 89/2012 Sb., § 2048 - 2052). 

Uznání dluhu 

Uznání dluhu je právní jednání, které provádí dlužník v]či vEUiteli, kterým uznává sv]j 

dluh. Dluh zde musí být konkrétnE označen, musí být uvedeny d]vody tohoto uznání 

a výše, kterou dlužník hodlá zaplatit. Lze uznat penEžitou i nepenEžitou pohledávku. 

Pokud je pohledávka zajištEna ručením, uznání dluhu je platné v]či ručiteli pouze 

tehdy, dal-li k uznání souhlas. Tímto jednáním se ukončí trvání p]vodní promlčecí lh]ty 

a začne bEžet nová desetiletá promlčecí lh]ta (Vondráková, 2011, s. 55); (Zákon č. 

89/2012 Sb., § 2053 - 2054). 
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2.1.6  Zánik pohledávek  
Zánik pohledávky znamená ukončení vztahu mezi vEUitelem a dlužníkem, ale nemusí 

dojít ke splnEní závazku (Vondráková, 2011, s. 101); (Zákon č. 89/2012 Sb., § 1908 - 

2009). 

Zákon č. 89/2012, občanský zákoník, stanovuje nEkolik možností ukončení závazk] 

a pohledávek. Níže jsou uvedeny možnosti, které jsou, dle mého názoru, 

nejvyužívanEjší. 

SplnEní dluhu (soluce) 

Pohledávka zaniká včasnou (nejpozdEji poslední den splatnosti) a Uádnou úhradou 

dluhu. Je to nejčastEjší a pro vEUitele nejpUíznivEjší zp]sob zániku pohledávky, který 

probíhá na náklady dlužníka. D]ležitým aspektem je pUijetí plnEní vEUitelem 

(Vondráková, 2011, s. 101); (Zákon č. 89/2012 Sb., § 1908 - 1913). 

Započtení pohledávky 

Započtením pohledávky nedochází k její fyzické úhradE, ale dochází k uspokojení 

vEUitele. Započtení pohledávek je možné provést mezi subjekty, které mají 

dodavatelsko-odbEratelské vztahy, takže by bylo zbytečné provádEt vzájemné úhrady. 

Započtení je jednostranný zánik pohledávky, který lze často uskutečnit i proti v]li druhé 

strany, ale musí být splnEny zákonné podmínky. Mezi pUedpoklady započtení 

pohledávek patUí splatnost pohledávek, protože je zakázáno započíst nesplatnou 

pohledávku v]či splatné. Výjimkou je situace, kdy pohledávka není splatná proto, že 

vEUitel na žádost dlužníka zmEnil splatnost pohledávky, ale její obsah z]stal nezmEnEný. 

Dalším pUedpokladem pro započtení pohledávek je jejich vzájemnost, stejný druh plnEní 

a zp]sobilost. Zp]sobilost znamená možnost její vymahatelnosti u soudu (Vaigert, 

Philippi, Riško, Navrátilová, 2006, s. 229 - 230); (Zákon č. 89/2012 Sb., § 1982 - 1991). 

Odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, které zp]sobuje zrušení 

smlouvy. D]vody odstoupení od smlouvy jsou dané ze zákona, nebo jsou stanovené 

pUímo ve smlouvE (Vondráková, 2011, s. 110); (Zákon č. 89/2012 Sb., § 2001 - 2005). 
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Narovnání 

Dohodou o narovnání se upravují sporná práva mezi vEUitelem a dlužníkem a nahrazuje 

se jí dosavadní závazek. M]že se uzavUít na jednu i více pohledávek. PUíkladem 

narovnání je dohoda vEUitele a dlužníka, ve které se ujedná úhrada části stávajícího 

dluhu a prominutí jeho zbývající části. VEUitel se v dohodE zaváže, že v budoucnu 

nebude požadovat další plnEní. Tato dohoda je výhodná, pokud pohledávka není pUesnE 

určitelná, není jednoznačná, má nízkou pr]kaznost nároku nebo má minimální zajištEní. 

VEUitel tedy získá alespoO část své pohledávky, zatímco soudní cestou by mohl očekávat 

vEtší ztráty (Vaigert, Philippi, Riško, Navrátilová, 2006, s. 218 - 220); (Zákon č. 

89/2012 Sb., § 1903 - 1905). 

Novace 

Novací se rozumí dohoda vEUitele a dlužníka, díky které nahradí p]vodní pohledávku 

novou. Nová dohoda m]že být uzavUena i jen na část pohledávky, nebo m]že nahradit 

nEkolik dosavadních pohledávek. Pokud byla p]vodní pohledávka zajištEna ručením 

nebo zástavním právem, pUechází toto zajištEní i na pohledávku novou, avšak pokud 

s tím ručitel nesouhlasí, ručí pouze do výše p]vodní pohledávky (Vondráková, 2011, s. 

105 - 106); (Zákon č. 89/2012 Sb., § 1902). 

Dohoda o prominutí dluhu 

Dlužník i vEUitel se společnE písemnE dohodnou na zániku pohledávky, pokud se jedná 

o penEžitou pohledávku, uzavírá se dohoda o prominutí dluhu. Jestliže se jedná 

o nepenEžitou pohledávku, uzavírá se dohoda o vzdání se práv v]či dlužníkovi, tzn. 

vEUitel ani dlužník nebudou mít v]či sobE další práva a ani nevznikne nová pohledávka 

(Zákon č. 89/2012 Sb., § 1981). 

Prekluze (neuplatnEní práva) 

Prekluze je zánik práva z d]vodu jeho neuplatnEní v zákonem stanovené lh]tE. 

Prekluzivní lh]ta bývá kratší než promlčecí a nedochází k jejímu pUerušování. 

(Vondráková, 2011, s. 118); (Zákon č. 89/2012 Sb., § 654). 

K prekluzi dochází pouze u práv pUesnE vymezených zákonem, napUíklad u práv z vad 

plnEní. Po uplynutí prekluzivní lh]ty právo zaniká, takže pokud by byl dlužník žalován, 

soud žalobu zamítne. Dlužník m]že poskytnout plnEní i po uplynutí lh]ty, ale došlo by 
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k bezd]vodnému obohacení vEUitele a dlužník by mohl požadovat vrácení tohoto plnEní 

i soudnE (Vaigert, Philippi, Riško, Navrátilová, 2006, s. 231); (Zákon č. 89/2012 Sb., § 

654). 

Promlčení 

Jestliže dlužník neuhradí sv]j dluh v promlčecí lh]tE, po promlčení není povinen ho 

plnit. Pokud ale po uplynutí promlčecí lh]ty dluh plnil, nemá nárok na vrácení tohoto 

plnEní (Zákon č. 89/2012 Sb., § 609). 

Délka promlčecí lh]ty se m]že u jednotlivých pohledávek lišit. ObecnE lh]ta trvá tUi 

roky, u majetkového práva trvá deset let. Je možné, aby si strany mezi sebou ujednaly 

vlastní specifickou délku promlčecí lh]ty, která nesmí být kratší než jeden rok a delší 

než patnáct let a nesmí být ujednána v neprospEch slabší strany, jinak se toto ujednání 

považuje za neplatné. Promlčecí lh]ta počíná dnem, kdy právo mohlo být uplatnEno 

poprvé (Zákon č. 89/2012 Sb., § 619, 629 - 630). 

Uspokojení pohledávky z prostUedk] získaných ve veUejné dražbE 

Dražbou se rozumí veUejné jednání, které se koná za účelem pUechodu vEtšinou 

vlastnického práva k pUedmEtu dražby. Dražba se koná na pUedem určeném místE, 

v určený čas, kde zájemci podávají své cenové nabídky. PUedmEt dražby pUejde do 

vlastnictví osoby, která učiní nejvyšší podání a splní všechny podmínky dražby 

(Vondráková, 2011, s. 196); (Zákon č. 26/2000 Sb., o veUejných dražbách). 

Smrt dlužníka nebo vEUitele 

Smrtí dlužníka nebo vEUitele jejich práva a povinnosti vEtšinou nezanikají, ale pUechází 

na právního nástupce, popUípadE dEdice. Pokud se však činnost, napUíklad namalování 

obrazu, váže na konkrétní osobu, právo nebo povinnost zaniká (Vaigert, Philippi, Riško, 

Navrátilová, 2006, s. 234); (Zákon č. 89/2012 Sb., § 2009). 

2.1.7  Vymáhání pohledávek 
Pokud nastane situace, kdy dlužník není schopen nebo nechce dluh vEUiteli uhradit, 

nastává vymáhání pohledávky. VEUitel si m]že vybrat, zda zvolí mimosoudní nebo 

soudní vymáhání. 
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Mimosoudní vymáhání pohledávek 

Pokud má vEUitel pohledávky, které nejsou uhrazené, i když jsou po splatnosti, je 

d]ležité vEnovat jim pozornost a oznámit tuto skutečnost dlužníkovi, aby si byl vEdom 

toho, že vEUitel neuhrazení pohledávky eviduje a situaci bude Uešit. V pUípadE, že vEUitel 

eviduje takové pohledávky, nemEl by jejich Uešení odkládat. MEl by si pUipravit veškeré 

dokumenty týkající se pohledávky, jako jsou smlouvy, dodací list, faktura atd. Dále by 

si mEl ovEUit údaje o dlužníkovi, napUíklad jestli nevstoupil do likvidace nebo zda 

neprobíhá insolvenční Uízení na jeho majetek (Vondráková, 2011, s. 142 - 143); (Zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

Vymáhání pohledávek vEUitelem 

Jestliže vEUitel eviduje pohledávky po splatnosti, nejdUíve se sám snaží pUesvEdčit 

dlužníky, aby je uhradili. Prvním krokem je ovEUení, zda dlužník pUíslušnou fakturu 

obdržel. Pokud dlužník fakturu neeviduje, vEUitel mu co nejdUíve zašle její opis a požádá 

o okamžitou úhradu. Dalším krokem je upomínání dlužníka, které nejdUíve probíhá 

telefonicky, protože je to nejrychlejší a nejefektivnEjší zp]sob. Nevýhodou takové 

upomínky je její pr]kaznost o probEhlém upomínání. Další možností je elektronické 

upomínání formou mailu, které je prokazatelné, nebo zaslání písemné upomínky. 

V upomínkách by mEl vEUitel poukazovat na smluvní pokuty, úroky z prodlení, soudní 

či exekuční Uízení, aby dlužníka motivoval k úhradE pohledávky. Pokud i pUes 

opakované upomínání dlužník pohledávku neuhradí, je vhodné s ním sepsat alespoO 

uznání dluhu, kterým si vEUitel zlepší své postavení v soudním Uízení. Díky uznání dluhu 

nedojde k jeho zániku a vEUitel nemusí prokazovat jeho existenci. Jestliže sepíší 

notáUský zápis s doložkou vykonatelnosti, bude mít vEUitel vEtší šanci na rychlejší 

uspokojení bez dalších vynaložených náklad] na soudní Uízení (Vondráková, 2011, s. 

143 - 144); (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

Vymáhání pohledávek inkasní kanceláUí 

Inkasní kanceláUe mohou na žádost vEUitele vymáhat jeho pohledávky. Takové 

vymáhání pohledávek šetUí čas vEUitele, který se zatím m]že vEnovat jiným 

podnikatelským aktivitám. VEUitel si inkasní kanceláU vybírá podle nejr]znEjších 

požadavk], nejčastEji podle ceníku služeb, stylu vymáhání a podle povEsti. Metody 

vymáhání inkasních kanceláUí se liší, avšak nEkteré se pohybují na hranici zákona. Mezi 



24 
 

zp]soby vymáhání patUí jednání s dlužníkem, sepisování uznání závazku, domluva 

splátkového kalendáUe a postoupení pohledávky aj (Vondráková, 2011, s. 151 - 154); 

(Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

NotáUský zápis s doložkou vykonatelnosti 

NotáUský zápis s doložkou pUímé vykonatelnosti zvyšuje jistotu vEUitele, protože pokud 

dlužník neuhradí sv]j dluh, má vEUitel výhodnEjší postavení pUed ostatními vEUiteli. 

VEUitel ušetUí sv]j čas i finanční prostUedky, protože nemusí absolvovat nalézací soudní 

Uízení a dokazovat výši a pravost své pohledávky, m]že rovnou pUejít k vymáhání 

(Vondráková, 2011, s. 193); (Zákon č. 358/1992 Sb., § 71a – 71c). 

Mediace 

Mediace je upravena zákonem č. 202/2012 Sb., zákon o mediaci. Mediací se rozumí 

postup pUi Uešení konfliktu za účasti mediátora, který podporuje komunikaci mezi 

osobami, kterých se konflikt týká, aby jim pomohl dosáhnout Uešení uzavUením 

mediační dohody, kterou poté m]že soud schválit a bude mít účinky soudního smíru 

(Perthen, 2015, 38 – 39). 

Faktoring, forfaiting a eskont smEnek 

Další možnosti je odkup pohledávek, neboli jejich postoupení tUetímu subjektu, který 

poskytne dočasnou nebo trvalou finanční protihodnotu. PatUí sem faktoring, forfaiting 

a eskont smEnek. Toto financování je výhodné, pokud vEUitel eviduje pohledávky, které 

mají delší dobu splatnosti nebo je ohrožena platební morálka dlužník] (Vaigert, 

Philippi, Riško, Navrátilová, 2006, s. 237); (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

Faktoring 

Faktoring je jedna z možností financování krátkodobých pohledávek, které jsou splatné 

obvykle do devadesáti dn]. Tyto pohledávky jsou postoupeny na faktoringovou 

společnost pUed dobou jejich splatnosti. Díky tomu vEUitel získá finanční plnEní dUíve, 

než by jej obdržel od dlužníka (Vondráková, 2011, s. 176); (Zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník); (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pUíjm]). 

Mezi účastníky se uzavírá faktoringová smlouva, kde jsou dohodnuty podmínky 

postoupení pohledávek a doba, po jakou bude k postupování docházet. Faktoringová 

společnost poskytne zálohu, vEtšinou ve výši 70–90 % nominální hodnoty pohledávky, 
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a po jejím zaplacení uhradí zbývající část, poníženou o náklady faktoringové 

společnosti dle (faktoringové) smlouvy. Výhodou faktoringu je rychlost, snížení počtu 

krátkodobých bankovních úvEr], zpUesnEní cash-flow atd. (Vaigert, Philippi, Riško, 

Navrátilová, 2006, s. 238 - 239); (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník); (Zákon č. 

586/1992 Sb., o daních z pUíjm]). 

Faktoring se dElí na dvE skupiny, a to na regresní a bezregresní. Regresní faktoring 

znamená, že faktoringová společnost na sebe nepUevezme riziko neplacení závazk] 

dlužník], takže pokud nedojde k úhradE pohledávky v pUedem dohodnuté lh]tE, 

postoupí ji zpEt vEUiteli, který musí vrátit zaplacenou zálohu a dále musí sám 

podniknout kroky vedoucí k vymáhání. V pUípadE bezregresního faktoringu je za 

platební neschopnost dlužník] zodpovEdná faktoringová společnost, která, v pUípadE 

neuhrazení, m]že realizovat kroky vedoucí k vymáhání (Vaigert, Philippi, Riško, 

Navrátilová, 2006, s. 239); (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník); (Zákon č. 

586/1992 Sb., o daních z pUíjm]). 

Forfaiting 

Forfaiting znamená financování pohledávek, které vEtšinou mají lh]tu splatnosti delší 

než devadesát dní. VEUitel obdrží finanční plnEní dUíve, než by jej získal od dlužníka. Na 

rozdíl od faktoringu, což je odkoupení krátkodobých pohledávek, je forfaiting odkup 

jednotlivých dlouhodobých pohledávek, které se obvykle týkají dodávek investičních 

celk] do zahraničí (Vondráková, 2011, s. 181); (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník). 

UzavUení forfaitingu probíhá písemnou smlouvou mezi vEUitelem a forfaitingovou 

společností, ve které jsou sepsány dohodnuté podmínky financování a transakce. 

Veškerá finanční rizika nese forfaiter. Jestliže nedojde k úhradE pohledávky, kroky 

vedoucí k jejímu vymáhání podniká forfaiter (Vaigert, Philippi, Riško, Navrátilová, 

2006, s. 240 - 241); (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

Eskont smEnek 

SmEnka je upravena Zákonem č. 191/1950 Sb., smEnečný a šekový a využívá se 

k utvrzení dluhu. Eskont smEnek lze využít v pUípadE, eviduje-li vEUitel smEnky 

(smEnečné pohledávky) a potUebuje okamžité financování. Pokud vEUitel požádá 

o eskont smEnky, banka mu poskytne eskontní úvEr ve výši nominální hodnoty smEnky 
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snížený o diskont (Vaigert, Philippi, Riško, Navrátilová, 2006, s. 242); (Zákon č. 

191/1950 Sb., smEnečný a šekový). 

Soudní vymáhání pohledávek 

Vymáhání pohledávek soudní cestou nastává v pUípadE, pokud dlužník neuhradil sv]j 

dluh nebo jej nechce uhradit, neuhradil část dluhu, nereaguje na upomínky atd. Soudní 

vymáhání je zahájeno vždy jen na návrh vEUitele. Jestliže on sám tento krok neučiní, 

dluh bude časem promlčen. Soudní vymáhání pohledávek je rozdEleno na nEkolik částí, 

a to na Uízení nalézací, rozhodčí Uízení, Uízení vykonávací a Uízení insolvenční (Perthen, 

2015, s. 35). 

Nalézací Uízení 

Nalézací Uízení je první částí procesního postupu vedoucí k získání tzv. exekučního 

titulu. Je upraveno zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní Uád. Pokud má vEUitel 

sjednaný notáUský zápis s doložkou pUímé vykonatelnosti, nalézací Uízení v]bec 

neprobíhá (Perthen, 2015, s. 35). 

VEUitel v tomto Uízení vystupuje jako žalobce, musí podat na dlužníka (žalovaného) 

žalobu, a musí unést d]kazní bUemeno k nároku, který uplatOuje. Žaloba se podává 

vEcnE a místnE pUíslušnému soudu, v jehož obvodu má dlužník sídlo, místo podnikání 

nebo bydlištE. S podáním žaloby je spojen povinný soudní poplatek stanovený dle 

zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Pokud tento poplatek není uhrazen, 

Uízení se zastaví (Perthen, 2015, s. 36 -37). 

Soudní Uízení je dvoustupOové, proti rozsudku soudu prvního stupnE je možné podat 

odvolání. Odvolací soud má nEkolik možností, jak v dané vEci rozhodnout, mezi které 

patUí potvrzení daného rozsudku, jeho zmEna nebo zrušení a vrácení k soudu prvního 

stupnE, což značnE zvyšuje náklady Uízení (Perthen, 2015, s. 37). 

Zjednodušením tohoto procesu je platební rozkaz, který patUí do tzv. zkráceného 

civilního Uízení. Pokud je výše pohledávky nižší než jeden milion korun, lze podat na 

formuláUi, který musí být žalobcem podepsán uznávaným elektronickým podpisem, 

návrh na vydání elektronického platebního rozkazu (Perthen, 2015, s. 38). 

Do zkráceného civilního Uízení patUí i smEnečný (šekový) platební rozkaz vydaný 

soudem na návrh žalobce, který musí současnE pUedložit nezpochybnitelnou smEnku 
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nebo šek. Pokud žalobce pUedloží smEnku, o jejíž pravosti není pochyb a dodá další 

listiny potUebné k uplatnEní práva, soud na jeho návrh vydá smEnečný (šekový) platební 

rozkaz. Žalovaný má povinnost do 15 dn] od doručení platebního rozkazu požadovanou 

částku zaplatit anebo podat námitky (odpor) (Vaigert, Philippi, Riško, Navrátilová, 

2006, s. 41); (Perthen, 2015, s. 38). 

Rozhodčí Uízení 

Rozhodčí Uízení je alternativní Uešení spor] podmínEné existencí rozhodčí smlouvy nebo 

doložky, bez kterých nelze toto Uízení zahájit. Tízení je ústní, neveUejné a lze ho zahájit 

pouze na návrh. V rozhodčí smlouvE nebo doložce je stanovena výše poplatku za toto 

Uízení a pravidla pro úhradu veškerých náklad], pUípadnE se poplatek Uídí Uády 

a sazebníky náklad] pro rozhodčí Uízení vydané Rozhodčím soudem pUi HospodáUské 

komoUe České republiky a Agrární komoUe České republiky. Výhodou tohoto Uízení je 

rychlost a menší náklady. Spor rozhodují soukromé osoby, které se nazývají rozhodci. 

Rozhodce si vybírají zúčastnEné strany (Perthen, 2015, s. 40). 

„Rozhodčí Uízení končí právní mocí rozhodčího nálezu nebo doručením usnesení v tEch 

pUípadech, kdy se nevydává rozhodčí nález." (Zákon č. 216/1994 Sb., § 23)  

Jestliže již není možné rozhodčí nález dále pUezkoumat jinými rozhodci, stává se 

exekučním titulem v okamžiku, kdy nabude účink] pravomocného soudního rozhodnutí 

(Perthen, 2015, s. 40 – 41) 

Mezi nalézacím Uízením, které je upraveno zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

Uád, a rozhodčím Uízením existuje nEkolik rozdíl] a je na zvážení subjektu, které Uízení 

je pro nEj výhodnEjší. Nalézací Uízení dle občanského soudního Uádu je zásadnE veUejné, 

zatímco rozhodčí Uízení je neveUejné. Významným rozdílem je i fakt, že složení soudu 

nemohou účastníci Uízení ovlivnit, zatímco rozhodci jsou voleni účastníky rozhodčího 

Uízení. SvEdci, znalci a účastnící se strany nalézacího Uízení se musí k soudnímu jednání 

dostavit, zatímco v rozhodčím Uízení záleží pouze na jejich rozhodnutí, protože účast je 

dobrovolná. Rozhodčí Uízení je jednoinstanční, takže se nelze proti rozhodčímu nálezu 

odvolat. Soudní Uízení je dvoustupOové a lze podat Uádný opravný prostUedek (Zákon č. 

99/1963 Sb., občanský soudní Uád); (Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím Uízení 

a o výkonu rozhodčích nález]). 
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V následující tabulce porovnávám výši poplatk] za soudní a rozhodčí Uízení pUi 

HospodáUské komoUe České republiky a Agrární komoUe České republiky. Z výsledk] 

vyplývá, že výše poplatk] za soudní Uízení je nižší než rozhodčí Uízení v pUípadE, kdy 

hodnota plnEní, která je pUedmEtem sporu, dosahuje hodnot menších než 250 000 Kč. 

Jestliže je hodnota plnEní vyšší než 250 000 Kč, je pro subjekt výhodnEjší rozhodčí 

Uízení. Z výpočt] lze vyvodit, že v pUípadE soudního Uízení je výhodnEjší elektronický 

platební rozkaz a jestliže se jedná o rozhodčí Uízení, výhodnEjší variantou je Uízení, které 

probíhá on-line (PUíloha k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích); 

(www.soud.cz, 2018). 

Tabulka 1: Porovnání výše poplatk] soudního a rozhodčího Uízení pUi HospodáUské komoUe České 
republiky a Agrární komoUe České republiky  

(Vlastní zpracování dle pUílohy k zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a dle www.soud.cz, 2018) 

Hodnota plnEní 
Listinný 
platební 
rozkaz 

Elektronický 
platební 
rozkaz 

Rozhodčí Uízení Rozhodčí 
Uízení on-line 

Do 10 000 Kč 1 000 Kč 400 Kč 10 000 Kč 7 000 Kč 

10 001 - 20 000 Kč 1 000 Kč 800 Kč 10 000 Kč 7 000 Kč 

100 000 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč 10 000 Kč 7 000 Kč 

250 000 Kč 12 500 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 7 500 Kč 

500 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 

750 000 Kč 37 500 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 22 500 Kč 

1 000 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč 

 

Vykonávací Uízení 

Pokud nedojde k plnEní práva po právní moci rozhodnutí, zahajuje se Uízení vykonávací. 

Dochází zde k nucenému výkonu práva, které bylo uznáno v nalézacím Uízení 

pUíslušným orgánem. Cílem tohoto Uízení je vynucení nebo vymožení plnEní dlužníka 

(Vondráková, 2011, s. 422). 
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Soudní výkon rozhodnutí 

Soudní výkon rozhodnutí se provádí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní Uád. 

Je možné ho naUídit pouze na základE návrhu vEUitele, jestliže dlužník nesplní 

povinnost, kterou mu ukládá vykonatelné rozhodnutí. V návrhu na výkon rozhodnutí 

musí být uveden zp]sob provedení výkonu rozhodnutí, jejichž taxativní výčet je uveden 

v občanském soudním Uádu (Zákon č. 99/1963 Sb., § 257 -261). 

Návrh na soudní výkon rozhodnutí je možné podat v pUípadE, kdy dlužník neplní svou 

povinnost, kterou mu ukládá vykonatelné rozhodnutí nebo notáUský zápis. Účastníky 

Uízení jsou povinný a oprávnEný (Vaigert, Philippi, Riško, Navrátilová, 2006, s. 251); 

(Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní Uád). 

Zp]soby výkonu rozhodnutí jsou vymezené zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

Uád. V pUípadE penEžitého plnEní lze výkon provést srážkami ze mzdy, pUikázáním 

pohledávky, správou nemovité vEci, prodejem movitých a nemovitých vEcí, postižením 

závodu a zUízením soudcovského zástavního práva k nemovitým vEcem. V pUípadE 

nepenEžitého plnEní lze výkon provést vyklizením, odebráním vEci, rozdElením 

společné vEci nebo provedením práce a výkon] (Zákon č. 99/1963 Sb., § 258). 

Tízení má vEtšinou nEkolik částí. NejdUíve probíhá naUízení výkonu, kdy soud ovEUí, zda 

jsou splnEné podmínky pro vymáhání. PUi splnEní všech podmínek a pUi prokázání 

materiální vykonatelnosti rozhodnutí nastává provedení výkonu, jehož výsledkem bývá 

vydobytí vymáhaného plnEní. V pUípadE více vEUitel] dále dochází k rozvrhu výtEžku 

(Winterová, 2015, s. 17).  

Exekuce dle exekučního Uádu 

Exekuce se provádí podle zákona č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech 

a exekuční činnosti, který se zahajuje na základE exekučního návrhu vEUitele. Účastníci 

exekučního Uízení se nazývají oprávnEný a povinný. VEUitel, oprávnEný, zde nemusí 

uvádEt zp]sob provedení exekuce, exekutor má možnost vést více zp]sob] současnE, 

čímž je zajištEna lepší vymahatelnost pohledávky (Zákon č. 120/2001 Sb., § 35, 36, 38). 
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Podkladem pro exekuci je listina či rozhodnutí pUíslušného orgánu nazývaným exekuční 

titul. Exekuční titul m]že mít podobu: 

 vykonatelného rozhodnutí soudu nebo exekutora, 

 vykonatelného rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním Uízení,  

 vykonatelného rozhodčího nálezu, 

 notáUského zápisu se svolením k vykonatelnosti dle zvl. právního pUedpisu, 

 vykonatelného rozhodnutí, jiného exekučního titulu orgánu veUejné moci, 

 jiného vykonatelného rozhodnutí a schválené smíry a listiny (Zákon č.120/2001 

Sb., §40). 

 

Exekuce, která ukládá povinnost zaplatit penEžité částky, lze provést napUíklad srážkami 

ze mzdy, pUikázáním pohledávky, prodejem movitých vEcí a nemovitých vEcí 

či pozastavením Uidičského oprávnEní. Pokud exekuce ukládá povinnost plnit 

nepenEžitou částku, lze ji provést vyklizením, odebráním vEci, rozdElením společné vEci 

či provedením prací a výkon] (Zákon č.120/2001 Sb., §59). 

Rozdíly výkonu rozhodnutí dle občanského soudního Uádu a exekuce dle exekučního 

Uádu 

Zásadním rozdílem mezi výkonem rozhodnutí dle občanského soudního Uádu a exekucí 

dle exekučního Uádu je vedení exekuce exekutorem a to zp]sobem takovým, jaký si on 

sám vybere. PUi podání návrhu na výkon rozhodnutí má oprávnEný možnost volby 

exekutora. I když jsou možnosti provedení výkonu rozhodnutí podle tEchto Uád] stejné, 

zásadním rozdílem je jejich volba. Exekutor m]že zvolit nEkolik zp]sob] vymáhání 

dluhu současnE. V pUípadE penEžitého plnEní a volby výkonu rozhodnutí pomocí 

exekuce, je možné zvolit, jako další zp]sob vymáhání dluhu, pozastavení Uidičského 

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

(exekuční Uád) a o zmEnE dalších zákon]). 

Mezi náklady exekuce se Uadí pUedevším odmEna exekutora, náhrada paušálnE určených 

či účelnE vynaložených hotových výdaj] a náhrada za ztrátu času pUi exekuci. K tEmto 

náklad]m je potUeba zohlednit i náhradu hotových výdaj], náhradu za ztrátu času 

a doručení písemností. Náhrada hotových výdaj] je určena paušální částkou 3 500 Kč. 

Pokud skutečnE vynaložené náklady tuto částku pUekročí, exekutorovi náleží úhrada 
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výdaj] v plné výši. Nákladem exekuce je také pUíslušná daO z pUidané hodnoty. Výdaje 

související s vymáháním pohledávky, které účelnE vynaložil oprávnEný i náklady 

exekuce, které vznikly exekutorovi, hradí povinný (Zákon č.120/2001 Sb., §87). 

V následujících tabulkách uvedu sazebník náklad] výkonu rozhodnutí dle občanského 

soudního Uádu a výše odmEn, které pUipadají exekutor]m za provedení exekuce. 

Tabulka 2: Sazebník soudních poplatk] za návrh na naUízení výkonu rozhodnutí 

 (Vlastní pracování dle pUílohy k zákonu č. 549/1991 Sb.) 

Hodnota plnEní Výše poplatku 

PenEžité plnEní v hodnotE do 20 000 Kč 1 000 Kč 

PenEžité plnEní v hodnotE 20 001 Kč - 40 mil Kč 5 % z této částky 

PenEžité plnEní v hodnotE vyšší než 40 mil Kč 
2 mil Kč a 1 % z částky pUesahující 
40 mil Kč; částka nad 250 mil Kč se 
nezapočítává 

Výkon rozhodnutí vyklizením 3 000 Kč 

Ostatní pUípady 2 000 Kč 

 

Tabulka 3: OdmEna za exekuci ukládající zaplacení penEžité částky 
 (Vlastní zpracování dle Vyhlášky č. 330/2001 Sb.) 

Hodnota plnEní Výše poplatku 

Do 3 mil Kč základu 15 % (nejménE 2 000 Kč) z hodnoty 
plnEní 

Z pUebývající částky až do 40 mil Kč základu 10 % z hodnoty plnEní 

Z pUebývající částky až do 50 mil Kč základu 5 % z hodnoty plnEní 

Z pUebývající částky až do 250 mil Kč základu 1 % z hodnoty plnEní 
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Tabulka 4: OdmEna za exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení penEžité částky 
(Vlastní zpracování dle Vyhlášky č. 330/2001 Sb.) 

Zp]sob exekuce Výše poplatku 

Vyklizení nemovitosti, stavby, bytu 
nebo místnosti 10 000 Kč 

Odebrání vEci nebo souboru vEcí 15 % z hodnoty plnEní (nejménE 2 000 Kč) 

RozdElení vEci 6000 Kč (v pUípadE prodeje vEci odmEna dle § 6 
Vyhlášky 330/2001 Sb.) 

Provedení prací a výkon] 6 000 Kč 

 

Insolvenční Uízení 

Insolvenční Uízení je upraveno v zákonE č. 182/2006 Sb., o úpadku a zp]sobech jeho 

Uešení (insolvenční zákon). Pomocí insolvenčního Uízení se m]že vEUitel domáhat svého 

plnEní, pokud je dlužník v úpadku. Nevýhodou tohoto Uízení je pUedpoklad více vEUitel], 

takže v pUípadE nezajištEné pohledávky se snižuje výše jejího uspokojení. Pokud vEUitel 

zjistí, že nEkterý z jeho dlužník] je v insolvenčním Uízení, musí podat pUihlášku 

pohledávky k insolvenčnímu soudu do uplynutí lh]ty stanovené rozhodnutím o úpadku. 

Pokud tuto lh]tu pro podání pUihlášky zmešká, nárok na uspokojení pohledávky zaniká 

(Perthen, 2015, s. 43 - 44). 

Dlužník se ocitá v úpadku, jestliže má více vEUitel] a penEžité závazky, které jsou déle 

než tUicet dn] po lh]tE splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Za neschopnost 

plnEní svých penEžitých závazk] se považuje zastavení platby vEtšiny závazk] nebo 

jejich neplnEní po dobu delší než tUi mEsíce po lh]tE splatnosti aj (Zákon č. 182/2006 

Sb., § 3). 

Mezi zp]soby Uešení úpadku patUí konkurs, reorganizace, oddlužení a zvláštní zp]soby, 

které stanovuje zákon pro určité druhy pUípad] nebo pro určité subjekty (Zákon č. 

182/2006 Sb., § 4). 
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2.2  Pohledávky z účetního a daOového hlediska 
V této kapitole budou rozebrány pohledávky z dalších pohled], a to účetního 

a daOového, kdy vEUitel vede účetnictví, nikoli pouze zjednodušené účetnictví (daOovou 

evidenci). Veškeré operace s pohledávkami mají dopady jak na účetnictví subjektu, tak i 

na jeho daOovou povinnost. Dále se kapitola zabývá jejich účtováním, ocenEním, 

tvorbou opravných položek a odpisy. 

2.2.1  Účtování o pohledávkách 
Nejd]ležitEjším právním pUedpisem, kterým se Uídí účtování pohledávek, je zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví. Podle tohoto zákona se dElí na krátkodobé, které jsou 

splatné do jednoho roku, a dlouhodobé, jejichž splatnost je delší než jeden rok. Evidují 

se v knize pohledávek neboli v knize vydaných faktur, díky které má účetní jednotka 

dokonalý pUehled o jejich úhradách (Mrkosová, 2017, s. 25 – 26). 

Pohledávky se evidují v účtové tUídE 3, která zahrnuje dlouhodobé i krátkodobé 

pohledávky. Jejich rozdElení se provádí pomocí analytických účt], které si určuje účetní 

jednotka ve své vnitropodnikové smErnici. Do této tUídy patUí i zálohy poskytnuté 

dodavatel]m a pohledávky vyplývající z reklamace, které se musí účtovat odlišnE na 

účty 314 a 315. Pokud není výše pohledávky pUesnE stanovena, účtuje se jako dohadná 

položka (účet 388) (Hinke, Bárková, Hruška, 2016, s. 84). 

Protože pohledávky vznikají již pUi fakturaci odbEratel]m, tzn. evidují se jako tržby 

(zvyšují výnosy), ovlivOují výsledek hospodaUení, i když neprobEhla úhrada, což má 

vliv na daOovou povinnost subjektu. Tento daOový dopad lze vyrovnat odepsáním 

nedobytné pohledávky, který je stanovený zákonem o dani z pUíjm] a zákonem 

o rezervách. Pokud je dlužník v insolvenčním Uízení, v likvidaci, zemUel nebo, v pUípadE 

právnické osoby, zanikl, je možné provést jednorázový úplný odpis pohledávky. 

U ostatních pohledávek, kterým vypršela lh]ta splatnosti, je možné tvoUit opravné 

položky, které snižují hodnotu majetku. Pokud je jejich tvorba v souladu se zákonem č. 

593/1992 Sb, zákon České národní rady o rezervách pro zjištEní základu danE z pUíjm], 

jsou daOovE účinné a snižují základ danE z pUíjmu (Hinke, Bárková, Hruška, 2016, s. 84 

- 85). 
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2.2.2  OceOování pohledávek 
OceOování pohledávek upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. OceOují se pUi 

vzniku jmenovitou hodnotou. Pokud účetní jednotka nabude pohledávku za úplatu nebo 

vkladem, oceOuje se poUizovací cenou, ve které jsou obsaženy náklady spojené s jejím 

poUízením (Vaigert, Philippi, Riško, Navrátilová, 2006, s. 247); (Zákon č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví). 

2.3  Tvorba opravných položek 
Opravné položky se tvoUí v pUípadE, kdy hrozí riziko platební neschopnosti dlužníka. 

Podle stupnE rizikovosti se rozlišuje nEkolik druh] pohledávek. Pochybné pohledávky 

značí riziko platební neschopnosti dlužníka, u sporných je veden soudní spor 

o zaplacení a u nedobytných pohledávek již vymáhání neprobíhá. Účtování opravných 

položek probíhá v účtové tUídE 3, konkrétnE na účet 391 – Opravná položka 

k pohledávkám a zároveO s ní se tvoUí náklad, konkrétnE na účtech 558 – ZmEna stavu 

zákonných opravných položek nebo 559 – ZmEna stavu opravných položek. Opravné 

položky tvoUíme pouze k pohledávkám pochybným a sporným, kterým tím nepUímo 

snížíme jejich hodnotu (Mrkosová, 2017, s. 204). 

Tvorbu opravných položek upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištEní 

základu danE z pUíjm], který umožOuje jejich vytváUení k pohledávkám, které jsou 

splatné po 31. 12. 1994. DElí se na účetní a zákonné (daOové). Zákonné (daOové) 

opravné položky jsou nákladem, který snižuje základ danE a slouží ke krytí ztrát z 

odpisu pohledávek (Vaigert, Philippi, Riško, Navrátilová, 2006, s. 260 - 263); (Zákon č. 

593/1992 Sb., o rezervách pro zjištEní základu danE z pUíjm]). 

2.3.1  Účetní opravné položky 
Tvorbu účetních opravných položek upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb., konkrétnE § 55, 

a dále ji v souladu s vyhláškou upraví konkrétní účetní jednotka podle svých potUeb 

vnitropodnikovou smErnicí. Výše opravné položky závisí na riziku, které vyplývá 

z pravdEpodobnosti neuhrazení pohledávky. Nejsou daOovE uznatelnými výdaji 

(náklady), pouze dočasnE snižují hodnotu pohledávky v účetnictví (Vaigert, Philippi, 

Riško, Navrátilová, 2006, s. 262 - 263); (Vyhláška č. 500/2002 Sb., § 55). 
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Podstatou účetních opravných položek je vyjádUení reálné hodnoty aktiv, díky kterému 

vznikne vErný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci subjektu, avšak bez 

daOového dopadu. Jestliže výše opravné položky není oprávnEná, zruší se oproti snížení 

náklad] (Drbohlav, Pohl, 2011, s. 31); (Vyhláška č. 500/2002 Sb.). 

2.3.2  Zákonné (daOovE uznatelné) opravné položky 
Opravnou položku k nepromlčeným pohledávkám, které byly splatné po 31. 12.1994, 

lze vytvoUit, pokud od vypršení splatnosti uplynulo více jak: 

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

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

(Zákon č. 593/1992 Sb., § 8a) 

Podnikatel má možnost tvoUit opravnou položku až do výše 100% neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávky, vyjma pUíslušenství v období, za které podává daOové 

pUiznání, pokud: 

 „rozvahová hodnota pohledávky bez pUíslušenství nepUesáhne částku 30 000 Kč, 

 od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo nejménE 12 mEsíc], 

 celková hodnota pohledávek bez pUíslušenství vzniklých v]či témuž dlužníkovi, u 

nichž uplatOuje postup podle tohoto ustanovení, nepUesáhne za období, za které 

se podává daOové pUiznání, částku 30 000 Kč.“  

(Zákon č. 593/1992 Sb., § 8c) 

2.4  Odpisy pohledávek 
Odpisem pohledávky, která musí být po splatnosti, se rozumí trvalé snížení její hodnoty, 

i když jde o pohledávku promlčenou nebo nedobytnou. PUestože dlužník neuhradil sv]j 

dluh, pohledávka se zahrnuje do výnos], a tím vzniká povinnost z ní odvést daO 

z pUíjm]. Dále zkresluje vErný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci účetní 

jednotky. Díky odpis]m, které snižují hodnotu nezaplacených pohledávek, se toto 

zkreslení informací minimalizuje. Odpisy dElíme na účetní a daOové (Vaigert, Philippi, 

Riško, Navrátilová, 2006, s. 257); (Zákon č.  586/1992 Sb., o daních z pUíjm]). 
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2.4.1  DaOové odpisy 
Tvorba daOových odpis] musí být v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z pUíjm]. Je možné vytvoUit jednorázový nebo postupný odpis pohledávky. Tyto odpisy 

účtujeme do náklad] na účet 546 – Odpis pohledávky. PUi jednorázovém odpisu je 

nutné splnit podmínky stanovené zákonem (Vaigert, Philippi, Riško, Navrátilová, 2006, 

s. 257 - 259); (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pUíjm]). 

2.4.2  Účetní odpisy 
Tvorba účetních odpis] nemá žádnou vazbu na zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z pUíjm]. Odpis se také účtuje do náklad], ale je nutné jej analyticky odlišit od 

daOových odpis]. Účetní odpisy slouží k zobrazení skutečné hodnoty majetku a jeho 

opotUebení (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví). 

2.5  Pohledávky z ekonomického hlediska 
V této kapitole se budu zabývat finanční analýzou, díky které lze zhodnotit finanční 

situaci podniku a odhalit jeho silné a slabé stránky. Finanční situace podniku ovlivOuje 

jeho veškeré činnosti. Je d]ležité ji sledovat, aby byl podnik schopný hradit své 

závazky, zhodnocovat vložený kapitál a dosahovat požadované ziskovosti (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 17). 

Charakterizuji jen nEkteré vybrané ukazatele, které jsem vybrala pro tuto bakaláUskou 

práci. 

2.5.1  Vertikální analýza 
Vertikální analýza patUí do skupiny stavových (absolutních) ukazatel] zabývajících se 

majetkovou a finanční strukturou podniku. KonkrétnEji ji lze definovat jako procentní 

rozbor jednotlivých položek účetních výkaz] (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 

61). 

Obecný vzorec: 

撃結堅建件倦á健券í 欠券欠健ý権欠 欠倦建件懸 噺  懸検決堅欠券á 喧剣健剣ž倦欠潔結健倦剣懸á 欠倦建件懸欠 茅 などど  
Vzorec  1: Vertikální analýza aktiv 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s.61) 
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2.5.2  Doba obratu pohledávek 
Doba obratu pohledávek patUí do skupiny ukazatel] aktivity, díky kterým lze mEUit 

schopnost podniku využívat prostUedky. ObecnE platí, že velikost minimální doporučené 

hodnoty, kterých ukazatelé aktivity mohou dosahovat, je 1. Jestliže je číslo nižší, značí 

to neefektivní využití prostUedku (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 103 - 104). 

Ukazatel doba obratu pohledávek vyjadUuje časové období, po které musí podnik čekat 

od okamžiku prodeje po obdržení úplaty. NamEUená hodnota se porovnává se 

splatnostmi faktur a s odvEtvovým pr]mErem. Pokud je tato hodnota vyšší než splatnost 

faktur, značí to vyšší náklady podniku (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 105). 

Obecný vzorec: 

経頚 喧剣月健結穴á懸結倦 噺  剣決潔月剣穴券í 喧剣月健結穴á懸倦検穴結券券í 建堅:決検 噺  剣決潔月剣穴券í 喧剣月健結穴á懸倦検 茅 ぬはど建堅:決検   
Vzorec  2: Doba obratu pohledávek  

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s.105) 

 

2.5.3  Doba obratu závazk] 
Doba obratu závazk] udává počet dní, který uplyne mezi jejich vznikem a úhradou. Po 

tuto dobu podnik využívá bezplatný úvEr. VšeobecnE platí, že doba obratu závazk] by 

mEla být stejná anebo vyšší než doba obratu pohledávek (Svobodová, 2015, s. 66) 

Obecný vzorec: 

経頚 権á懸欠権倦ů 噺  権á懸欠権倦検 懸ůč件 穴剣穴欠懸欠建結健件穴結券券í 建堅:決検 噺  権á懸欠権倦検 懸ůč件 穴剣穴欠懸欠建結健件 茅 ぬはど建堅:決検  

Vzorec  3: Doba obratu závazk] 
(Svobodová, 2015, s. 66) 

 

2.5.4  Likvidita 
Likviditou se rozumí schopnost podniku dostát svým závazk]m. Likvidita se dElí na 

nEkolik stupO] (druh]), které vyjadUují r]znou likvidnost, tj. rychlost pUemEnitelnosti 

obEžných aktiv na peníze. Mezi obEžná aktiva se Uadí zásoby, krátkodobé pohledávky, 
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penEžní prostUedky na účtech nebo v hotovosti, výrobky, zboží aj. (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 91). 

Ukazatel bEžné likvidity (likvidita III. stupnE) 

BEžná likvidita vyjadUuje, kolikrát jsou obEžná aktiva schopna pokrýt cizí zdroje. 

Problémem tohoto ukazatele je zahrnutí zásob do obEžných aktiv. Zásoby jsou obtížnE 

pUemEnitelné na peníze, neprodejné zásoby by se mEly zcela vyloučit. Dále je nutné brát 

v úvahu nedobytné pohledávky a pohledávky po splatnosti. Jako doporučené hodnoty se 

uvádí rozmezí 1,5-2,5. Pokud je ukazatel nižší, hrozí riziko neschopnosti platit své 

závazky (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 91 - 92). 

Vzorec bEžné likvidity: 

稽ě:券á 健件倦懸件穴件建欠 噺  剣決ě:券á 欠倦建件懸欠倦堅á建倦剣穴剣決é 潔件権í 権穴堅剣倹結 

Vzorec  4: BEžná likvidita 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 92) 

 

Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupnE) 

Ideální hodnota ukazatele pohotové likvidity je rozmezí 1-1,5 (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013, s. 92). 

Ukazatel nezahrnuje zásoby do obEžných aktiv. To značnE ovlivní likviditu v pUípadE 

výrobních podnik], které evidují jejich velké množství (Svobodová, 2015, s. 61). 

Vzorec pohotové likvidity: 

鶏剣月剣建剣懸á 健件倦懸件穴件建欠 噺  倦堅á建倦剣穴剣決é 喧剣月健結穴á懸倦検 髪 倦堅á建倦剣穴剣決ý 血件券欠券č券í 兼欠倹結建結倦倦堅á建倦剣穴剣決é 潔件権í 権穴堅剣倹結  

Vzorec  5: Pohotová likvidita 

(Svobodová, 2015, s. 61) 

 

Ukazatel okamžité likvidity (likvidita I. stupnE) 

Hodnota ukazatele okamžité likvidity by mEla být v rozmezí 0,2-0,5. Čím vyšší je 

hodnota ukazatele, tím vyšší je neefektivnost využití finančních prostUedk] (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 92). 
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Zahrnuje pouze penEžní prostUedky v hotovosti, na bankovním účtu, cenné papíry 

a šeky. V pUípadE penEžní likvidity se do výpočtu zahrnují pouze penEžní prostUedky 

(Svobodová, 2015, s. 61). 

Vzorec okamžité likvidity: 

頚倦欠兼:件建á 健件倦懸件穴件建欠 噺  倦堅á建倦剣穴剣決ý 血件券欠券č券í 兼欠倹結建結倦倦堅á建倦剣穴剣決é 潔件権í 権穴堅剣倹結  

Vzorec  6: Okamžitá likvidita  

(Svobodová, 2015, s. 61) 

 

2.6  Shrnutí teoretické části 
V této části bakaláUské práce jsem se vEnovala základním teoretickým poznatk]m 

v oblasti pohledávek. NejdUíve jsem definovala samotný pojem pohledávka, její vznik 

a zánik, možnosti zajištEní a vymáhání. Poté jsem rozebrala jejich účetní a daOový 

dopad, zp]sob účtování, oceOování atd. Dále jsem se zabývala finanční analýzou, kde 

jsem uvedla nEkteré z ukazatel]. Tyto teoretické poznatky budou sloužit k vypracování 

analytické části a k tvorbE vlastních návrh] Uešení. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU (PROBLÉMU) 
Z PRÁVNÍHO, DANOVÉHO A EKONOMICKÉHO 
HLEDISKA 

V této části bakaláUské práce se budu zabývat problematikou pohledávek družstva ABC, 

které si nepUeje být jmenované z d]vodu zveUejnEní citlivých informací. Uvedu základní 

informace, pUedmEt podnikání, zp]sob vedení účetnictví, vymáhání a zajištEní 

pohledávek. Dále se budu vEnovat analýze pohledávek, která bude založena na účetních 

výkazech, interních podkladech a na informacích získaných od účetní tohoto družstva. 

Družstvo ABC má povinnost podat daOové pUiznání a sestavit účetní výkazy za rok 

2017 do 1. července 2018. Za rok 2017 jsem tedy vycházela z pUedbEžných výkaz]. 

3.1  Základní charakteristika 
V této kapitole jsou uvedené základní informace o družstvu ABC, jeho pUedmEt 

podnikání, organizační struktura, zp]sob vedení účetnictví, zajištEní a vymáhání 

pohledávek. 

3.1.1  Základní informace 
Družstvo ABC vzniklo v roce 1993, tudíž již má vytvoUené stabilní postavení na trhu, 

pUičemž 98 % tvoUí podnikatelé z tuzemska. VEtšina tEchto odbEratel] jsou stálí 

zákazníci. Počet zamEstnanc] družstva ABC se pohybuje okolo 30 (Rozhovor s účetní, 

2017). 

Používanými programy jsou MS Office, zejména Word, Excel a Powerpoint. Pro vedení 

účetnictví se do roku 2014 používal program Melzer. Od roku 2015 je účetnictví vedeno 

v programu Money S3 (Rozhovor s účetní, 2017). 

3.1.2  PUedmEt podnikání 
PUedmEtem podnikání je výroba kovových konstrukcí a kovodElných výrobk], 

konkrétnEji výroba užitkových nástaveb na nákladní automobily. Dále družstvo ABC 

dodává hliníkové bočnice na nákladní automobily, návEsy a pUívEsy. V roce 2010 

družstvo rozšíUilo své výrobní portfolio o nabídku zámečnických prvk] pro stavebnictví, 

zejména výrobu balkónových zábradlí (Interní dokumenty družstva ABC). 



3.1.3  Organizační struktura
OdpovEdnosti, pravomoci a vzájemné vztahy všech 

organizačním Uádu a v popisech funkčních míst.

vzájemné vztahy zamEstnanc]

které souvisejí s výrobou.

zamEstnanc] určených k provádEní kontrol kvality výroby a p]sobících v systému 

zabezpečování kvality výroby na organizačních

systému zabezpečování kvality je za

družstva ABC). 

Obrázek 

(zdroj: Interní dokument družstva ABC, 2017)

PUedseda družstva Uídí chod družstva, odpovídá za 

smlouvy, Ueší reklamace a

zabezpečení výrobního procesu technickým vybavením a výkresovou dokumentací.

Vedoucí výroby odpovídá za chod

ekonomické agendy družstva a za pokladní činnost pUedsedovi družstva. Obchodní útvar 

odpovídá pUedsedovi družstva za provedení sekretáUských prací a zápisu z členské 
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struktura 
OdpovEdnosti, pravomoci a vzájemné vztahy všech zamEstnanc] jsou stanovené v 

popisech funkčních míst. OrganizačnE-funkční struktura defin

zamEstnanc] a zajiš[uje kontrolu procesu výroby a všech činností, 

které souvisejí s výrobou. Organizace družstva ABC zaručuje nezávislost všech 

určených k provádEní kontrol kvality výroby a p]sobících v systému 

zabezpečování kvality výroby na organizačních skupinách. ProvádEní interních audit] 

systému zabezpečování kvality je zajiš[ováno externí organizací (Interní dokumenty 

Obrázek 1: Organizační struktura družstva ABC 

(zdroj: Interní dokument družstva ABC, 2017) 

PUedseda družstva Uídí chod družstva, odpovídá za dodržení cíl] kvality, uzavírá 

a zastupuje družstvo ve styku s dodavateli. Je odpovEdný

zabezpečení výrobního procesu technickým vybavením a výkresovou dokumentací.

výroby odpovídá za chod výrobních dílen. Účetní je odpovEdná

ekonomické agendy družstva a za pokladní činnost pUedsedovi družstva. Obchodní útvar 

odpovídá pUedsedovi družstva za provedení sekretáUských prací a zápisu z členské 
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sch]ze družstva. Spolupracuje s pUedsedou či Ueditelem družstva pUi pUíjmu zakázek 

a tvorbE cen. Dále zajiš[uje školení pro zamEstnance (Interní dokumenty družstva 

ABC). 

3.1.4  Zp]sob vedení účetnictví, inventarizace 
Družstvo ABC vede účetnictví v plném rozsahu, účetní operace zaznamenává podvojnE 

v programu Money S3. Účetním obdobím je kalendáUní rok, rozvahovým dnem je vždy 

31. 12 pUíslušného roku. Družstvo ABC zatím neodepisuje nedobytné pohledávky 

a neeviduje pohledávky u dlužník], u kterých by probíhalo insolvenční Uízení 

(Rozhovor s účetní, 2017). 

Začátkem každého roku družstvo ABC provede inventarizaci pohledávek, kterou 

stanovuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. VytvoUí inventurní soupis všech 

dlužník], které jim rozešle k odsouhlasení (Rozhovor s účetní, 2017). 

3.1.5  ZajištEní pohledávek 
Družstvo ABC obchoduje pUevážnE se stálými zákazníky, proto své pohledávky nijak 

nezajiš[uje. Jediný zajiš[ovací nástroj, který ojedinEle využívá, jsou zálohy, avšak jejich 

výše dosahuje maximálnE 10 % celkové pohledávky. Smlouvy o dílo i objednávky 

bývají uzavírány jak písemnE, tak ústnE a neovEUuje si platební schopnost zákazník] 

(Rozhovor s účetní, 2017). 

Faktury jsou vystavovány s r]znou délkou splatnosti. Faktury ze smluv o dílo, jejichž 

pUedmEtem jsou nástavby a jejich opravy, mají splatnost 10 dn] od data vystavení. 

Faktury týkající se smluv o dílo, jejichž pUedmEtem jsou zámečnické prvky pro 

stavebnictví, mají r]zné splatnosti, které jsou dohodnuté ve smlouvE. VEtšinou se jedná 

o splatnost trvající 14, 45, 60, 75 dn] (Rozhovor s účetní, 2017). 

3.1.6  Mimosoudní vymáhání pohledávek 
Pokud dlužník nehradí své závazky, telefonickou či písemnou urgenci plateb provádí 

účetní. Upomínání dlužník] probíhá v nepravidelných časových intervalech. Svolení 

k urgenci dává pUedseda (Rozhovor s účetní, 2017). 

Pro mimosoudní vymáhání družstvo ABC užívá nEkolik nástroj], mezi které patUí 

písemné uznání dluhu, zasílání upomínek, uzavUení splátkových kalendáU], či dohoda 
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o jiném zp]sobu zániku pohledávek, napU. vzájemné započtení nebo postoupení 

(Rozhovor s účetní, 2017). 

3.1.7  Soudní vymáhání pohledávek 
Družstvo ABC vede i soudní spory se svými dlužníky. KonkrétnE se jedná 

o pohledávky z let 2003, 2004, 2005, ke kterým byly vytvoUené opravné položky. Dále 

vedou soudní spor s dlužníkem, kv]li pohledávce z roku 2006, na kterou nebyla 

vytvoUena opravná položka (Rozhovor s účetní, 2017).  

3.2  Analýza pohledávek v letech 2014 – 2017 
Kapitola se zabývá analýzou pohledávek, které jsou evidované na účtu 311 – 

Pohledávky z obchodních vztah], a to za období 2014 – 2017. Toto období bylo 

zvoleno kv]li možnosti sledování současného trendu. Nejprve jsou pohledávky dElené 

na uhrazené a neuhrazené. Neuhrazené pohledávky jsou dále rozčlenEné podle toho, zda 

již uplynula nebo neuplynula doba splatnosti. Pohledávky, kterým již uplynula doba 

splatnosti, jsou dále rozdElené podle počtu dní po splatnosti. Veškeré dElení pohledávek 

jsou znázornEné v tabulkách nebo procentuálnE v grafech. 

3.2.1  Pohledávky za rok 2014 
V roce 2014 družstvo ABC evidovalo pohledávky v celkové výši 29 837 783,82 Kč. 

K 31.12.2014 obdrželo úhrady ve výši 24 617 099,34 Kč, které tvoUí 83 % celkové 

hodnoty pohledávek. Neuhrazené pohledávky dosahují výše 17 %, tedy 5 220 684,48 

Kč (Obratová pUedvaha za rok 2014). 

Tabulka 5: DElení celkových pohledávek 2014  

(Vlastní zpracování dle obratové pUedvahy za rok 2014) 

Pohledávky celkem Uhrazené pohledávky Neuhrazené pohledávky 

29 837 783,82 Kč 24 617 099,34 Kč 5 220 684,48 Kč 
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Graf 1: RozdElení celkových pohledávek v roce 2014 
 (Vlastní zpracování dle obratové pUedvahy za rok 2014) 

 

Celkovou částku neuhrazených pohledávek ve výši 5 220 684,48 Kč tvoUí pohledávky, 

kterým zatím neuplynula doba jejich splatnosti a pohledávky, kterým již doba splatnosti 

uplynula. Pohledávky, kterým doba splatnosti neuplynula, dosahují výše 1 601 681 Kč, 

procentuálnE 69 % neuhrazených pohledávek. Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 

3 619 003,48 Kč, tvoUí tedy 31 % neuhrazených pohledávek (Stav závazk] 

a pohledávek k 31.12.2014). 

17%

83%

RozdElení pohledávek v roce 2014

Neuhrazené pohledávky Uhrazené pohledávky
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Graf 2: ČlenEní pohledávek dle splatnosti k 31.12.2014  

(Vlastní zpracování dle stavu závazk] a pohledávek k 31.12.2014) 

 

Pohledávky po splatnosti dále člením podle dní, které od jejich splatnosti uplynuly. 

NejčetnEjší skupinou jsou pohledávky po splatnosti do 30 dní, které zaujímají 55 % 

pohledávek po splatnosti, v penEžním vyjádUení 2 877 437,48 Kč. Druhý nejvEtší podíl 

31 % tvoUí pohledávky po splatnosti nad 365 dní v částce 1 626 321,50 Kč. TUetí 

nejvEtší podíl 12 % zaujímají pohledávky po splatnosti v rozmezí 181 – 365 dní 

v celkové hodnotE 630 642,00 Kč.  Zbývající částka ve výši 86 482,00 Kč, která 

pUedstavuje pohledávky po splatnosti v rozmezí 91 – 180 dn] a částka 24 442,00 Kč 

pUedstavující pohledávky po splatnosti v rozmezí 31 – 90 dn] zaujímají celkem 2 % 

neuhrazených pohledávek (Stav závazk] a pohledávek k 31.12.2014). 

31%

69%

ČlenEní pohledávek dle splatnosti k 31.12.2014

Pohledávky pUed uplynutím doby jejich splatnosti Pohledávky po splatnosti
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Graf 3: ČlenEní pohledávek podle dní po splatnosti k 31.12.2014 
(Vlastní zpracování dle stavu závazk] a pohledávek k 31.12.2014) 

 

3.2.2  Pohledávky za rok 2015 
V roce 2015 celková výše pohledávek dosáhla hodnoty 47 799 608,44 Kč. 

K 31.12.2015 z nich bylo celkem uhrazeno 75 %, tedy 35 836 877,01 Kč. Zbývající část 

11 962 731,43 Kč, která tvoUí 25 % celkových pohledávek, nebyla uhrazena (Obratová 

pUedvaha za rok 2015). 

Tabulka 6: DElení celkových pohledávek 2015 
(Vlastní zpracování dle obratové pUedvahy za rok 2015) 

Pohledávky celkem Uhrazené pohledávky Nehrazené pohledávky 

47 799 608,44 Kč 35 836 877,01 Kč 11 962 731,43 Kč 

55%

0%
2%

12%

31%

ČlenEní pohledávek podle dní po splatnosti k 31.12.2014

Pohledávky po splatnosti do 30 dní Pohledávky po splatnosti 31 - 90 dní
Pohledávky po splatnosti 91 - 180 dní Pohledávky po splatnosti 181 - 365 dní
Pohledávky po splatnosti nad 365 dní
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Graf 4: RozdElení celkových pohledávek v roce 2015 

 (Vlastní zpracování dle stavu závazk] a pohledávek k 31.12.2015) 

 

Částku 11 962 731,43 Kč tvoUí pohledávky, které se dále rozdElují na pohledávky pUed 

splatností a po splatnosti. Pohledávky pUed splatností tvoUí 52 % neuhrazených 

pohledávek, tedy dosahují částky 6 211 383,29 Kč. Pohledávky po splatnosti jsou ve 

výši 5 751 348,14 Kč, procentuálnE 48 % neuhrazených pohledávek (Stav závazk] 

a pohledávek k 31.12.2015). 

25%

75%

RozdElení pohledávek v roce 2015

Neuhrazené pohledávky Uhrazené pohledávky
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Graf 5: ČlenEní pohledávek dle splatnosti k 31.12.2015 

 (Vlastní zpracování dle stavu závazk] a pohledávek k 31.12.2015) 

 

Pohledávky po splatnosti jsou dále rozčlenEné podle počt] dní, které uplynuly od jejich 

splatnosti. NejvEtší skupinu tvoUí pohledávky, jejichž počet dní po splatnosti je 

maximálnE 30. Z celkového počtu zaujímají 48 % pohledávek po splatnosti, tedy   

2 782 590,31 Kč. Druhou nejpočetnEjší skupinou jsou pohledávky po splatnosti nad 365 

dní, v celkové výši 1 784 645,75 Kč, tedy 31 %.  TUetí podíl ve výši 12 % tvoUí 

pohledávky po splatnosti v rozmezí 91 až 180 dní částkou 660 004,00 Kč. Pohledávky 

po splatnosti 31 – 90 dní zaujímají 8 % tEchto pohledávek, v penEžním vyjádUení činí 

483 559,00 Kč. Zbývající částka 40 548,58 Kč, procentuálnE 1 %, je složena 

z pohledávek po splatnosti v rozmezí 181 až 365 dní (Stav závazk] a pohledávek k 

31.12.2015). 

52%48%

ČlenEní pohledávek dle splatnosti k 31.12.2015

Pohledávky pUed uplynutím doby jejich splatnosti Pohledávky po splatnosti
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Graf 6: ČlenEní pohledávek podle dní po splatnosti k 31.12.2015 
(Vlastní zpracování dle stavu závazk] a pohledávek k 31.12.2015) 

 

3.2.3  Pohledávky za rok 2016 
Celková výše pohledávek v roce 2016 činila 39 282 377,03 Kč. K 31.12.2016 družstvo 

ABC evidovalo úhradu ve výši 34 578 922,34 Kč, která tvoUí 88 % celkových 

pohledávek. Zbývající část ve výši 4 703 454,69 Kč, procentuálnE 12 % z celkových 

pohledávek, nebyla uhrazena (Obratová pUedvaha za rok 2016). 

Tabulka 7: DElení celkových pohledávek 2016 

(Vlastní zpracování dle obratové pUedvahy za rok 2016) 

Pohledávky celkem Uhrazené pohledávky Neuhrazené pohledávky 

39 282 377,03 Kč 34 578 922,34 Kč 4 703 454,69 Kč 
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Pohledávky po splatnosti nad 365 dní
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Graf 7: RozdElení celkových pohledávek v roce 2016 
(Vlastní zpracování dle obratové pUedvahy za rok 2016) 

 

Pohledávky jsou dále rozdEleny dle jejich splatnosti. NejvEtší podíl, 93 %, zaujímají 

pohledávky, které jsou po splatnosti. Jejich celková hodnota činí 4 389 394,69 Kč. 

Pohledávky, kterým neuplynula doba splatnosti, jsou ve výši 314 060,00 Kč, 

procentuálnE 7 % celkových neuhrazených pohledávek (Stav závazk] a pohledávek k 

31.12.2016). 

12%

88%

RozdElení pohledávek v roce 2016

Neuhrazené pohledávky Uhrazené pohledávky
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Graf 8: ČlenEní pohledávek dle splatnosti k 31.12.2016 

(Vlastní zpracování dle stavu závazk] a pohledávek k 31.12.2016) 

 

Pohledávky, které jsou po splatnosti, jsou dále rozdEleny podle počtu dní, které od 

jejich splatnosti uplynuly. NejvEtší podíl, 44 %, v hodnotE 1 928 863,00 Kč tvoUí 

pohledávky po splatnosti více než 365 dní. Druhou nejpočetnEjší skupinou jsou 

pohledávky po splatnosti do 30 dní, které zaujímají 34 % celkových pohledávek po 

splatnosti, v penEžním vyjádUení činí 1 485 247,00 Kč. Pohledávky po splatnosti 

v rozmezí 31 až 90 dní v částce 462 260,12 Kč, tvoUí 10 % celkových pohledávek po 

splatnosti. Částka 334 055,00 Kč, procentuálnE 8 %, je složená z pohledávek, od jejichž 

splatnosti uplynulo 181 až 365 dní. Nejmenší podíl, 4 %, na pohledávkách po splatnosti 

zaujímají pohledávky, od jejichž splatnosti uplynulo 91 až 180 dní. Tyto pohledávky 

dosahují částky 178 968,00 Kč (Stav závazk] a pohledávek k 31.12.2016). 
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93%

ČlenEní pohledávek dle splatnosti k 31.12.2016

Pohledávky pUed uplynutím doby jejich splatnosti Pohledávky po splatnosti
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Graf 9: ČlenEní pohledávek podle dní po splatnosti k 31.12.2016 
(Vlastní zpracování dle stavu závazk] a pohledávek k 31.12.2016) 

3.2.4  Pohledávky za rok 2017 
V roce 2017 hodnota pohledávek dosáhla výše 41 396 523,04 Kč. K 31.12.2017 

družstvo ABC obdrželo úhradu ve výši 36 382 108,22 Kč, procentuálnE 88 % celkových 

pohledávek. Částka 5 014 414,82 Kč, procentuálnE 12 % celkových pohledávek, 

pUedstavuje neuhrazené pohledávky (Obratová pUedvaha za rok 2017). 

Tabulka 8: DElení celkových pohledávek 2017 
(Vlastní zpracování dle obratové pUedvahy za rok 2017) 

Pohledávky celkem Uhrazené pohledávky Neuhrazené pohledávky 

41 396 523,04 Kč 36 382 108,22 Kč 5 014 414,82 Kč 
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Pohledávky po splatnosti nad 365 dní
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Graf 10: RozdElení celkových pohledávek v roce 2017 
(Vlastní zpracování dle obratové pUedvahy za rok 2017) 

 

Následující graf znázorOuje neuhrazené pohledávky, které jsou rozdEleny podle 

splatnosti. Celková výše pohledávek pUed uplynutím doby splatnosti dosahují 21 % 

z celkových neuhrazených pohledávek, v penEžním vyjádUení 1 045 470,19 Kč. 

Zbývající část 79 % z celkových neuhrazených pohledávek, 3 968 944,63 Kč, zaujímají 

pohledávky po splatnosti (PUedbEžný stav závazk] a pohledávek k 31.12.2017). 

88%

12%

RozdElení pohledávek v roce 2017
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Graf 11: ČlenEní pohledávek dle splatnosti k 31.12.2017 

(Vlastní zpracování dle pUedbEžného stavu závazk] a pohledávek k 31.12.2017) 

 

Dále jsou pohledávky po splatnosti rozdEleny podle počtu dní po splatnosti. NejvEtší 

skupinou pohledávek jsou pohledávky po splatnosti více než 365 dní v celkové výši 

2 162 249,08 Kč, procentuálnE 55 % pohledávek po splatnosti. Druhou nejpočetnEjší 

skupinou zaujímající 36 % pohledávek po splatnosti jsou pohledávky po splatnosti do 

30 dní ve výši 1 425 687,03 Kč. Pohledávky po splatnosti v rozmezí 91 – 180 dní 

dosahují výše 167 975,90 Kč, procentuálnE 4 % pohledávek po splatnosti. 3 % 

pohledávek po splatnosti ve výši 132 001,12 Kč zaujímají pohledávky po splatnosti 

v rozmezí 31 – 90 dní. Nejmenší část, 2 % pohledávek po splatnosti, pUedstavují 

pohledávky po splatnosti v rozmezí 181 - 365 dní v celkové výši 81 031,50 Kč 

(PUedbEžný stav závazk] a pohledávek k 31.12.2017). 
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ČlenEní pohledávek dle splatnosti k 31.12.2017

Pohledávky pUed uplynutím doby jejich splatnosti Pohledávky po splatnosti
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Graf 12: ČlenEní pohledávek podle dní po splatnosti k 31.12.2017 
(Vlastní zpracování dle pUedbEžného stavu závazk] a pohledávek k 31.12.2017) 

 

3.2.5  Srovnání pohledávek v letech 2014 – 2017 
V této podkapitole je provedeno srovnání analýz pohledávek za jednotlivé roky 2014 až 

2017. Hodnota celkových pohledávek je promEnlivá. Nejvyšší hodnoty dosahovala 

v roce 2015, a to výše 47 799 608,44 Kč. V tomto roce dosahují pohledávky pUed 

splatností nejvyšší hodnoty, protože družstvo ABC na konci roku vystavilo vEtší počet 

faktur než v letech minulých. NejpočetnEjší skupinou pohledávek po splatnosti v roce 

2015, kv]li vystavení vyššího počtu faktur bEhem mEsíce listopadu, byly pohledávky po 

splatnosti do 30 dní. Druhou nejpočetnEjší skupinou jsou pohledávky po splatnosti více 

než 365 dní. Počet tEchto pohledávek se každým rokem zvyšuje a nejvyšší hodnoty 

dosahují v roce 2017. 
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Tabulka 9: RozdElení pohledávek v letech 2014 - 2017  
(Vlastní zpracování dle interních dokument] s využitím tabulek č. 1 - 4 a graf] č. 1 - 12) 

 Rok 

2014 2015 2016 2017 

∑ Pohledávek 29 837 784 Kč 47 799 608 Kč 39 282 377 Kč  41 396 523 Kč 

PUed splatností 1 601 681 Kč 6 211 383 Kč 314 060 Kč  1 045 470 Kč 

Po splatnosti 5 245 324 Kč 5 751 347 Kč 4 389 393 Kč  3 968 944 Kč 

Počet dní po 
spl.:    do 30  

2 877 437 Kč 2 782 590 Kč 1 485 247 Kč  1 425 687 Kč 

31-90 dní 24 442 Kč 483 559 Kč 462 260 Kč  132 001 Kč 

91-180 dní 86 482 Kč 660 004 Kč 178 968 Kč  167 976 Kč 

181-365 dní 630 642 Kč 40 549 Kč 334 055 Kč  81 032 Kč 

nad 365 1 626 322 Kč 1 784 646 Kč 1 928 863 Kč  2 162 249 Kč 

 

3.3  Pohledávky z ekonomického hlediska 
V této části je zhodnocena pomocí analýzy likvidnost družstva ABC a jsou srovnány 

doby obratu závazk] a pohledávek. Dále je provedena vertikální analýza, ve které je 

vyčíslen procentuální podíl pohledávek na celkových aktivech a uveden podíl závazk] 

na celkových pasivech. 

 

3.3.1  Vertikální analýza 
V následující tabulce jsou uvedené pohledávky a závazky z let 2014 až 2017. Tyto 

údaje jsem získala z účetních výkaz] družstva ABC. 
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Tabulka 10: Pohledávky a závazky v letech 2014 - 2017  
(Vlastní zpracování dle interních dokument]) 

Položka rozvahy Rok 

2014 2015 2016 2017 

Aktiva celkem 25 929 000 Kč 33 503 000 Kč 23 468 000 Kč  25 079 000,00 Kč 

Pohledávky z 
obch. vztah] 

7 033 000 Kč 11 931 000 Kč 5 126 000 Kč  5 242 000,00 Kč 

Pasiva celkem 25 929 000 Kč 33 503 000 Kč 23 468 000 Kč  25 079 000,00 Kč 

Závazky z obch. 
vztah] 

5 802 000 Kč 10 132 000 Kč 8 753 000 Kč  10 092 000,00 Kč 

Následná tabulka zobrazuje vertikální analýzu pohledávek a závazk], tedy procentuální 

pomEr pohledávek na celkových aktivech a procentuální pomEr závazk] na celkových 

aktivech. 

 

Tabulka 11: Vertikální analýza 
(Vlastní zpracování dle interních dokument]) 

Položka rozvahy Rok 

2014 2015 2016 2017 

Aktiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 

Pohledávky z obch. 
vztah] 

27,12 % 35,61 % 21,84 %  20,90 % 

Pasiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 

Závazky z obch. vztah] 22,38 % 30,24 % 37,30 %  40,24 % 
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Z výpočt] vyplývá, že podíly pohledávek i závazk] dosahují hodnot v rozmezí 20 – 40 

%. PomEr závazk] na celkových pasivech se neustále zvyšuje. BEhem sledovaného 

období dosáhl nejvyšší hodnoty v roce 2017, a to 40,24 %. Nejvyšší pomEr pohledávek 

v]či celkovým aktiv]m byl v roce 2015, a to 35,61 %. V letech 2016 a 2017 závazky 

pUevyšují pohledávky, z čeho lze usuzovat, že doba obratu závazk] je vyšší než doba 

obratu pohledávek tzn., že družstvo ABC by se nemElo z tohoto titulu dostat do platební 

neschopnosti. 

3.3.2  Doba obratu pohledávek a závazk] 
ObecnE platí, že doba obratu pohledávek by mEla být nižší než doba obratu závazk]. 

V následujících tabulkách jsou uvedené výpočty dob obrat] pohledávek a závazk], 

které jsou získané z účetních výkaz] družstva ABC. 

Tabulka 12: Doba obratu pohledávek 
(Vlastní zpracování dle interních dokument]) 

  Rok 

2014 2015 2016 2017 

Pohledávky  7 033 000 Kč 11 931 000 Kč 5 126 000 Kč  5 242 000,00 Kč 

T z prodeje výrobk] 
a služeb 

24 229 000 Kč 41 305 000 Kč 35 376 000 Kč  31 645 000,00 Kč 

Doba obratu pohl. 
(ve dnech) 

104,50 103,99 52,16  59,63 
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Tabulka 13: Doba obratu závazk] 
(Vlastní zpracování dle interních dokument]) 

  Rok 

2014 2015 2016 2017 

Závazky  5 802 000 Kč 10 132 000 Kč 8 753 000 Kč 8 092 000 Kč 

T z prodeje výrobk] 
a služeb 

24 229 000 Kč 41 305 000 Kč 35 376 000 Kč 31 645 000,00 Kč 

Doba obratu závazk] 
(ve dnech) 

86,21 88,31 89,07  92,06 

Z výpočt] vyplývá, že doba obratu závazk] v letech 2014 a 2015 je nižší než doba 

obratu pohledávek. Z toho lze vyvodit, že družstvo mElo potíže s úhradami pohledávek. 

I když následující roky doba obratu závazk] pUevyšuje dobu obratu pohledávek, 

družstvo by mElo své dlužníky více motivovat k úhradE, jinak se m]že dostat do 

platební neschopnosti. Doba obratu závazk] nabývá ve zkoumaném období podobných 

hodnot, tedy délka období od vzniku závazku po jeho zánik nabývá hodnot 86 až 92 dní. 

Tyto hodnoty ovlivnil i prudký pokles tržeb v roce 2016, kdy výraznE klesla poptávka 

po výrobcích družstva ABC. 
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Graf 13: Doba obratu závazk] a pohledávek 

(Vlastní zpracování dle účetních výkaz] družstva ABC) 

 

3.3.3  Ukazatel likvidity 
V této podkapitole je vyhodnocena bEžná, pohotová a okamžitá likvidita družstva ABC. 

Pro výpočet byly použity účetní výkazy družstva ABC za období 2014 až 2017. 

Doporučená hodnota bEžné likvidity se pohybuje v rozmezí 1,5 až 2,5. BEhem 

sledovaného období se hodnoty pUibližují spodní hranici rozmezí doporučených hodnot. 

V roce 2016 a 2017 bEžná likvidita dosahuje nižších hodnot, než jsou doporučené, 

protože družstvo evidovalo menší množství zásob než v letech pUedchozích. Kv]li tomu 

by mohl nastat problém s platební schopností, kdy družstvo ABC nebude schopné hradit 

své závazky. Jednotlivé hodnoty likvidity jsou zobrazené v následující tabulce. 
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Tabulka 14: Ukazatel likvidity  
(Vlastní zpracování dle interních dokument]) 

 

Ukazatel 

Rok 

2014 2015 2016 2017 

BEžná likvidita 1,64 1,77 0,96  0,98 

Pohotová likvidita 1,96 1,01 0,57  0,51 

Okamžitá likvidita 0,11 0,20 0,11  0,09 

 

3.4  Pohledávky z účetního a daOového hlediska 
Družstvo ABC tvoUí opravné položky ke svým neuhrazeným pohledávkám. Zákonné 

opravné položky tvoUí dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištEní základu danE 

z pUíjm]. Tyto položky snižují náklady, tzn. snižují základ danE a výslednou daOovou 

povinnost (Mrkosová, 2017, s. 204). 

VEUitel tvoUí zákonné i účetní opravné položky, které zaznamenává na nákladových 

účtech 558 a 559, dále na účtu 391. Celková hodnota pohledávek, ke kterým tvoUí 

opravné položky, činí 455 257 Kč a týkají se pUedevším prodeje materiálu a provedení 

nástaveb (Rozhovor s účetní, 2017). 

 

3.5  Shrnutí analytické části 
Na základE analýzy jsem zjistila, že družstvo ABC má problém s úhradami svých 

pohledávek. Doba obratu závazk] je nižší než doba obratu pohledávek, tzn. že úhrada 

závazk] probíhá dUíve než úhrada pohledávek. Kv]li tomu stále více ubývají penEžní 

prostUedky, což má za následek nízkou hodnotu likvidity a z dlouhodobého hlediska 

není možné takto hradit své závazky. Družstvo ABC eviduje nejvEtší množství 

pohledávek po splatnosti do 30 dní a nad 365 dní. Hodnota pohledávek, které jsou po 

splatnosti více než rok, stále nar]stá. Domnívám se, že je nutné zapracovat na systému 

vymáhání a zajištEní pohledávek, aby byli dlužníci motivováni ke včasným úhradám. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ VČETND JEJICH 
EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

Tato kapitola, na základE teoretické a analytické části, navrhuje efektivnEjší zp]soby 

správy pohledávek, jejich zajištEní a vymáhání. Zhodnocuje klady a zápory tEchto 

návrh] a rozebírá je z účetního, daOového i ekonomického hlediska. ZávEr kapitoly 

zhodnocuje jejich aplikovatelnost v praxi. 

4.1  Správa pohledávek 

V analytické části bylo zjištEno, že družstvo ABC má nejvEtší množství neuhrazených 

pohledávek, které jsou po splatnosti více než rok. Domnívám se, že zanedbává správu 

pohledávek, kontrolu jejich úhrad a pUípadné upomínání dlužník] k úhradE. Bylo by 

vhodné, aby kontrola úhrad pohledávek byla pUidElena nEkterému ze zamEstnanc], 

nejspíše účetní, a provádEla se v pravidelných časových intervalech. Pokud by byl 

nEkterý z dlužník] v prodlení, byl by kontaktován do 5 dní od uplynutí splatnosti 

pohledávky, a to telefonicky nebo písemnou upomínkou.  

V situacích, kdy družstvo ABC spolupracuje s novými podnikateli, je vhodné zjistit si o 

nich informace, které jsou obsažené ve Sbírce listin pUi obchodním rejstUíku. Tento 

rejstUík je volnE dostupný na internetových stránkách www.justice.cz a spravuje ho 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Výhodou je bezplatné získání informací 

o subjektu, nahlížení do jejich účetních výkaz], zakladatelských listin a výročních 

zpráv, avšak nevýhodou je zveUejOování listin pouze tEch subjekt], které se do nEj musí 

zapisovat, tj. obchodní společnosti a družstva, nEkteré podnikající zahraniční osoby 

a fyzické osoby, které o zápis požádají. Dále by bylo vhodné ovEUení platební 

schopnosti podnikatel], či v pUípadE plátc] DPH jejich spolehlivost. 

Další možností získávání informací je bezplatný administrativní registr ekonomických 

subjekt] – ARES, který spravuje Ministerstvo financí České republiky. Informace čerpá 

z jednotlivých informačních systém] státní správy a lze v nEm najít údaje o veškerých 

ekonomických subjektech registrovaných v České republice. 

Alternativním zdrojem informací je i centrální registr dlužník] (CERD) dostupný na 

www.centralniregistrdluzniku.cz. Nabízí bezplatné i zpoplatnEné služby. Mezi 

bezplatné služby patUí napUíklad vložení dlužníka do registru, burza pohledávek, hledání 
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vEUitel], registr plátc] DPH atd. ZpoplatnEnou službou je pUístup do registru dlužník], 

který se pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby rozdEluje na nEkolik tarif], 

které jsou uvedené v následující tabulce. 

Tabulka 15: Ceník tarif] CERD  
(Vlastní zpracování dle www.centralniregistrdluzniku.cz, 2018) 

Tarif Cena služby 

Kredit Kreditní systém: 50,-Kč za 1 hledání v databázích CERD 

50,-Kč za každý vklad dlužníka  

Nabití kreditu činí min. 1000,-Kč 

Basic PUístup na 1 rok formou splátek 1500,-Kč/1 mEsíc 

Full PUístup na 1 rok 10.000,-Kč/ 1 rok 

Promo PUístup na 1 rok 3.000,-Kč / 1 rok  

Povinnost umístEní loga CERD na své www stránky 

Reciprocal PUístup na 1 rok 2.000,-Kč 

Povinnost vkladu všech dlužník] s platbou po splatnosti delší než 30 dní. 

 

Vzhledem k tomu, že družstvo ABC v současné dobE nevyužívá žádnou z tEchto služeb, 

doporučuji alespoO ovEUování subjekt], se kterými obchodují, pomocí bezplatného 

registru ARES a volnE dostupného rejstUíku na webové stránce www.justice.cz. OvEUení 

subjekt] m]že odhalit možné dlužníky a pUitom se družstvu ABC nezvýší náklady. 

Pokud by se rozhodlo využít služeb CERD, doporučovala bych tarif Kredit, který je 

ménE nákladový a slouží spíše pro občasné ovEUení dlužník]. Vzhledem k tomu, že s 

vEtšinou subjekt] družstvo ABC uzavírá kupní smlouvy opakovanE, jedná se o stálé 

partnery, kteUí nemusí být nEkolikanásobnE ovEUováni.  

Dále doporučuji pravidelnou kontrolu insolvenčního rejstUíku, i když v současné dobE 

družstvo ABC nevede spory s dlužníky, kteUí by byli v insolvenčním Uízení. Insolvenční 
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rejstUík je veUejnE dostupný, bezplatný a jeho pravidelná kontrola umožní včasné 

pUihlášení pohledávky. Čím dUíve je pohledávka pUihlášená, tím vEtší je šance na její 

uspokojení. 

ZmínEné návrhy, které se týkají provEUování dlužník], doporučuji provádEt v pUípadE 

obchodování s novými podnikateli a kontrolu insolvenčního rejstUíku navrhuji činit 

alespoO jednou za 14 dní. Tyto činnosti v současné dobE provádí účetní, avšak 

v nedostačující míUe. Doporučuji, aby nadále tyto aktivity provádEla účetní, avšak 

v pravidelných časových intervalech. Bylo by vhodné, aby pUedseda družstva ABC 

kontroloval, zda účetní tyto činnosti provádí a byl informován o jejich výsledcích. 

Navrhuji, aby pUedseda družstva ABC dostával každé dva týdny aktualizovaný seznam 

neuhrazených pohledávek, díky kterému získá pUehled o úhradách pohledávek a m]že 

tak pUedejít pUípadným spor]m. Tento seznam získá účetní z účetního programu Money 

S3. Díky tomu, že výše zmínEné činnosti bude provádEt účetní, nezvýší se družstvu 

ABC náklady.  

4.2  ZajištEní pohledávek 

Tato podkapitola se zabývá zajiš[ovacími instrumenty pohledávek, které by mEly 

motivovat dlužníky ke včasné úhradE pohledávek, pUípadnE ke zlepšení postavení 

družstva ABC, pokud dojde k jejich vymáhání. 

4.2.1  Zálohové platby 

Jedním z efektivních zajiš[ovacích instrument], které bych družstvu ABC doporučila, 

jsou zálohové platby, které využívá minimálnE. Výše záloh by závisela na celkové výši 

plnEní, a to v rozmezí 30 až 50 % z celkového plnEní. PUíliš vysoká záloha by mohla 

zákazníka od nákupu odradit. Výši zálohové platby by dále ovlivOoval fakt, zda se jedná 

o stálého zákazníka, se kterým byla již v minulosti uzavUena smlouva a úhrada 

pohledávky probEhla pUed uplynutím doby splatnosti, nebo zda se jedná o nového 

zákazníka. Zvýšenou zálohu bych doporučovala i v]či zákazník]m, kteUí byli 

v minulosti v prodlení s plnEním. 
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4.2.2  Skonto z ceny 

Skonto z ceny pUedstavuje slevu z celkového plnEní, kterou obdrží kupující za včasné 

uhrazení pohledávky. Sleva by mEla být v takové výši, aby dostatečnE motivovala 

kupující ke včasné úhradE, avšak nijak nepoškodila prodávajícího. Doporučila bych více 

variant tEchto slev odstupOovaných podle počtu dní, které uplynuly od vzniku 

pohledávky. PUi úhradE do 5 dní od vzniku pohledávky bych navrhovala skonto z ceny 

ve výši 4 % z celkového plnEní. Pokud by byla pohledávka hrazena do 14 dní od 

vzniku, poskytnutá sleva by dosahovala výše 2,5 % z celkového plnEní. PUi úhradE od 

15 dní od vzniku pohledávky, avšak stále ve lh]tE splatnosti pohledávky, bych 

navrhovala slevu 1,5 % z celkového plnEní. 

Tabulka 16: Výše skonta z celkového plnEní  

(Vlastní zpracování) 

Výše skonta z celkového plnEní Podmínka 

4 % Úhrada do 5 dní od vzniku pohledávky 

2,5 % Úhrada do 14 dní od vzniku pohledávky 

1,5 % Úhrada nad 15 dní od vzniku pohledávky, 

ale stále ve lh]tE její splatnosti 

 

4.2.3  Smluvní pokuta 

Stanovení smluvní pokuty závisí na dohodE všech zúčastnEných smluvních stran. Její 

výše by mEla být pUijatelná pro kupujícího i prodávajícího. Navrhuji smluvní pokutu ve 

výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

4.2.4  Úrok z prodlení 

Doporučuji sjednání úroku z prodlení, který bude kupující hradit, pokud se opozdí s 

platbou pohledávky. Výše tohoto úroku by nemEla být pro kupujícího likvidační, ale 

mEla by dostatečnE motivovat ke včasné úhradE. Hodnota úroku musí být písemnE 

stanovená ve smlouvE a jeho výši navrhuji stanovit v rozmezí 0,02 – 0,1 % z celkové 
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dlužné částky za každý započatý den prodlení. Výše úroku se bude odvíjet podle počtu 

dní, které uplynuly od splatnosti pohledávky. V pUípadE, kdy není smluvnE stanovený 

úrok z prodlení, lze žádat zákonný úrok z prodlení dle naUízení vlády č. 351/2013 Sb. 

Tabulka 17: Návrh výše úroku z prodlení 
(Vlastní zpracování) 

Počet dn] po splatnosti Výše úroku z prodlení 

Do 30 dn] 0,02 % z hodnoty pohledávky 

Do 60 dn] 0,04 % z hodnoty pohledávky 

Do 90 dn] 0,06 % z hodnoty pohledávky 

Do 180 dn] 0,08 % z hodnoty pohledávky 

Nad 180 dn] 0,1 % z hodnoty pohledávky 

 

4.2.5  NotáUský zápis s doložkou pUímé vykonatelnosti 

Dále doporučuji využití notáUského zápisu s doložkou pUímé vykonatelnosti, který 

výraznE zkracuje pUípadné Uešení spor] a šetUí náklady. V pUípadE, kdy dlužník nehradí 

sv]j závazek, tento zápis slouží jako exekuční titul a neprobíhá nalézací Uízení. OdmEny 

notáU] za tento zápis jsou stanovené vyhláškou č. 196/2001 Sb. V následující tabulce 

uvádím odmEny notáUe dle tarifní hodnoty, které avšak nezahrnují DPH, které je nutné 

pUi využití tEchto služeb zohlednit. 
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Tabulka 18: OdmEna notáUe za notáUský zápis o právním jednání 
(Vlastní zpracování dle vyhlášky č. 196/2001 Sb., notáUský tarif) 

Tarifní hodnota Výše odmEny 

Z prvních 100 000 Kč  2,0 % - nejménE 1 000 Kč 

Z pUebývající částky až do 500 000 Kč 1,2 % 

Z pUebývající částky až do 1 000 000 Kč 0,6 % 

Z pUebývající částky až do 3 000 000 Kč 0,3 % 

Z pUebývající částky až do 20 000 000 Kč 0,2 % 

Z pUebývající částky až do 30 000 000 Kč 0,1 % 

Z pUebývající částky až do 100 000 000 Kč 0,05 % 

 

OdmEna notáUe za sepsání notáUského zápisu o dohodE se svolením k vykonatelnosti se 

odmEna vypočtená dle tabulky uvedené výše snižuje o jednu tUetinu, avšak odmEna 

nejménE činí 2 000 Kč (PUíloha k vyhlášce č. 196/2001 Sb.). 

4.2.6  Uznání dluhu 
Dle zákona č. 89/2012 Sb. dosahuje promlčecí lh]ta pohledávky tUí let. V pUípadE 

uznání dluhu začíná, ode dne, kdy dojde k jeho uznání, bEžet nová desetiletá promlčecí 

lh]ta. Uznání dluhu musí být provedeno písemnE, dluh musí být konkrétnE označen, 

musí být uvedeny d]vody tohoto uznání a výše, kterou dlužník hodlá zaplatit. V rámci 

tohoto jednání lze dohodnout splátkový kalendáU, splatnost dluhu, úroky či úroky 

z prodlení. Pokud má vEUitel dluh písemnE uznán, získává velkou výhodu v soudním 

sporu, protože již nemusí dokazovat existenci dluhu. 
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4.3  Mimosoudní vymáhání pohledávek 

I když subjekt dostatečnE zajistí své pohledávky a provEUí si kupujícího, m]že evidovat 

neuhrazené pohledávky po splatnosti. Než nastane soudní vymáhání, je výhodné pokusit 

se o mimosoudní dohodu, která je ménE časovE náročná a ménE nákladná. Pokud se 

s kupujícím takto nelze dohodnout, nastává soudní vymáhání pohledávek. 

4.3.1  Vymáhání pohledávek vEUitelem 

Účetní v nepravidelných intervalech tvoUí seznamy všech neuhrazených pohledávek, 

které dává ke schválení pUedsedovi družstva. Po schválení telefonicky kontaktuje 

dlužníky a žádá o okamžitou platbu pohledávky. Dále družstvo ABC využívá písemné 

upomínky, uznání dluhu, možnost dohody na splátkovém kalendáUi či odložení termínu 

splatnosti pohledávky. I když je využito více nástroj], které by mEly pomoci k dosažení 

úhrady pohledávky, problémem správy pohledávek je nepravidelná kontrola. 

Doporučuji provádEt tuto kontrolu alespoO jednou za 2 týdny a opakovanE kontaktovat 

dlužníky, kteUí i pUes upomínání své dluhy nehradí. 

4.3.2  Vymáhání pohledávek inkasní kanceláUí 

Pokud upomínání a mimosoudní vymáhání pohledávek nem]že provádEt nEkterý ze 

zamEstnanc], a[ již z časových nebo organizačních d]vod], doporučila bych možnost 

vymáhání pomocí inkasních kanceláUí, avšak družstvo ABC musí zvážit, zda je tato 

metoda výhodná, protože obnáší vyšší náklady než vymáhání svépomocí. 

Na internetových stránkách www.centralniregistrdluzniku.cz jsou zveUejnEné ovEUené 

inkasní kanceláUe. Tento registr zveUejOuje pouze poctivé kanceláUe, které jsou ovEUené 

zákazníky. Pokud by byl nEkterý ze zákazník] podveden nebo nespokojen se službami 

inkasních kanceláUí, či byl podveden, má možnost podání stížnosti, kterou registr 

zveUejní (www.centralniregistrdluzniku.cz, 2018). 

V následující tabulce uvádím ceníky služeb inkasních kanceláUí, které, jako jedny 

z mála, své ceníky zveUejOují na internetových stránkách. VEtšina inkasních kanceláUí 

nemá ceníky veUejnE pUístupné. Pokud by se družstvo ABC rozhodlo pro vymáhání 

prostUednictvím kanceláUí, bylo by vhodné kanceláUe kontaktovat a porovnat jejich 
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ceníky služeb. Výše poplatku závisí na hodnotE pohledávky, na počtu dní po splatnosti 

a na zp]sobu jejího zajištEní. Poplatek vymáhání pohledávek inkasní kanceláUí se 

snižuje, pokud má vEUitel s dlužníkem sepsanou smlouvu či podepsané uznání dluhu. 

Tabulka 19: Srovnání cen vymáhání pohledávek s pomocí inkasních kanceláUí 
(Vlastní zpracování dle ceník] služeb vybraných kanceláUí, 2018) 

Název inkasní kanceláUe Výše poplatku za služby 

legally cz, s.r.o 15 až 20 % z hodnoty pohledávky; pokud 

je více než 1 rok po splatnosti tak 

individuálnE 

Česká kreditní, a.s 10 až 30 % z vymožené částky + náklady 

související s vymáháním 

VYM¥ŽEME POHLEDÁVKY, s.r.o. 30 % z vymožené částky + náklady 

související s vymáháním 

SAFIN INVEST, s.r.o. 6 -30 % z vymožené částky, u pohledávek 

s hodnotou vyšší než 200 000 Kč provize 

závisí na individuální dohodE 

 

4.3.3  Faktoring a forfaiting 

V pUípadE, kdy bude družstvo ABC evidovat neuhrazené pohledávky a nebude Uešit 

jejich úhradu, m]že vzniknout situace, kdy bude potUebovat finanční prostUedky, které 

nebude mít k dispozici. Tuto situaci m]že vyUešit faktoring a forfaiting neboli odkup 

pohledávek. Díky využití tEchto služeb se m]že zlepšit cashflow, správa pohledávek 

i jejich zajištEní. NejčastEjším poskytovatelem tEchto služeb jsou banky. Pro pUedstavu 

výše nákladovosti faktoringu a forfaitingu jsem vybrala nejznámEjší banky, které mají 
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pobočky v tuzemsku. PatUí mezi nE Raiffesen bank, Komerční banka, Československá 

obchodní banka (ČSOB) a Česká spoUitelna. 

Raiffeisen bank 

Raiffeisen bank nabízí službu tzv. tuzemský faktoring, který dále dElí na regresní 

a bezregresní. Doporučila bych možnost bezregresního faktoringu, kdy banka pUebírá 

možná rizika platební neschopnosti dlužníka, a navíc pohledávku pojistí u úvErové 

pojiš[ovny se spoluúčastí 10 % (www.rb.cz, 2018). 

Dále nabízí i možnost forfaitingu, který nabízí ve dvou variantách, a to bez postihu 

a s postihem. Odkup pohledávky s postihem pUenáší vedení správy a inkaso pohledávky 

na banku, avšak v pUípadE neprovedení úhrady pohledávky je banka oprávnEna ji zpEt 

postoupit vEUiteli. Doporučila bych možnosti forfaitingu bez postihu, kdy veškerá rizika 

pUechází na banku. Raiffeisen bank nezveUejOuje ceník této služby na internetových 

stránkách, protože cena je kalkulována individuálnE (www.rb.cz, 2018) 

Komerční banka 

Komerční banka také nabízí službu tuzemský faktoring, který nabízí ve dvou 

variantách. Doporučuji možnost bezregresního faktoringu s pojištEním, kdy jednání 

s pojiš[ovnou, stanovení pojistných limit] a hlášení o hrozbE pojistné události pUechází 

na Komerční banku. PojištEní se vztahuje pouze na platební neschopnost tuzemského 

dlužníka, kdy bude klientovi vyplaceno, v pUípadE pojistné události, 85 % z hodnoty 

pohledávky. Poplatek za faktoring se pohybuje kolem 0,3 – 1,0 % z hodnoty 

pohledávky a pro možnost využití této služby musí vEUitel splnit podmínky, které banka 

stanovuje (www.factoringkb.cz; 2018). 

Díky službE forfaiting, kterou nabízí Komerční banka, je možné obdržet úhradu 

pohledávky ihned po dodání zboží nebo služeb. Výhodou je veškerý pUechod rizik 

spojených s pohledávkou na banku a možnost zahrnutí náklad] na forfaiting do kupní 

smlouvy (www.kb.cz,2018). 
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ČSOB 

ČSOB factoring nabízí službu tuzemský bezregresní faktoring, kdy banka pUebírá riziko 

neplacení postoupených pohledávek. V pUípadE platební neschopnosti dlužníka vyplatí 

banka vEUiteli 80 % z celkové hodnoty pohledávky. VEUitel za tuto službu hradí 

faktoringový poplatek, který dosahuje výše 0,2 – 1,4 % z hodnoty obratu postoupených 

pohledávek. V pUípadE bezregresního faktoringu se hradí poplatek za pUevzetí rizika 

neplacení, který dosahuje výše 0,3 – 0,5 % z nominální hodnoty postoupených 

pohledávek (www.csobfactoring.cz, 2018). 

ČSOB nabízí odkup krátkodobých i dlouhodobých pohledávek až do 15 let splatnosti. 

Na internetových stránkách neuvádí podrobnosti týkající se odkupu dlouhodobých 

pohledávek. 

Česká spoUitelna 

Česká spoUitelna nabízí službu tuzemský faktoring, kdy proti UádnE postoupeným 

pohledávkám uhradí vEUiteli 80 % jejich hodnoty. Zbylých 20 % hodnoty pohledávky 

banka hradí po pUipsání platby od dlužníka. I zde doporučuji bezregresní faktoring, kdy 

rizika platební neschopnosti dlužníka pUebíra Erste Factoring. Náklady na faktoring se 

skládají z úrokové sazby, z faktoringového poplatku ve výši 0,3% do 1,5% z nominální 

hodnoty pohledávek (www.factoringcs.cz). 

Česká spoUitelna nabízí i odkup dlouhodobých pohledávek, avšak tato služba je 

zaUazena mezi nadstandardní a je určena pouze pro stálé klienty banky. 

Ze zjištEných informací doporučuji faktoring realizovat prostUednictvím Raiffesen bank 

či s pomocí Komerční banky, avšak nákladovost faktoringu a forfaitingu u všech 

zmínEných bank není významnE rozdílná. Banky nabízí lepší podmínky klient]m, kteUí 

u nich již mají bankovní účty. Družstvo ABC má zUízený účet u Komerční banky, takže 

by bylo vhodné, pokud by chtElo využít tEchto služeb, kontaktovat nejdUíve tuto banku. 

Uvedené ceníky služeb jsou pouze orientační, vždy záleží na konkrétním individuálním 

pUípadu. Pro využití služby forfaitingu, která je u nEkterých bank nabízená jako 

nadstandardní služba, je d]ležitý individuální pUístup k vEUiteli. Banky své ceníky 

týkající se forfaitingu nezveUejOují, nebo jsou pouze orientační. 
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4.4  Soudní vymáhání pohledávek 

Po neúspEšném mimosoudním vymáhání pohledávek nastupuje soudní vymáhání, které 

je nákladnEjší a více časovE náročné. Družstvo ABC tento zp]sob vymáhání pohledávek 

využívá. V současné dobE vede soudní spor se svým klientem, avšak Uízení zatím 

nebylo ukončeno. 

4.4.1  Nalézací Uízení 

Nalézací Uízení se zahajuje podáním žaloby na dlužníka. NejvýhodnEjší a nejménE 

nákladnou variantou je zkrácené civilní Uízení, jehož výsledkem je platební rozkaz. 

Pokud je hodnota dluhu menší než 1 milion Kč včetnE veškerého pUíslušenství, je 

možné vydat elektronický platební rozkaz. V následující tabulce uvádím výše poplatk] 

za listinný a elektronický platební rozkaz. 

Tabulka 20: Sazebník poplatk] za elektronický a listinný platební rozkaz  
(Vlastní zpracování dle pUílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, 2018) 

Hodnota plnEní Elektronický platební 
rozkaz Listinný platební rozkaz 

Do 10 000 Kč 400 Kč 1 000 Kč 

Od 10 001 Kč do 20 000 Kč 800 Kč 1 000 Kč 

Od 20 001 Kč do 1 mil Kč 4 % z této částky 5 % z této částky 

od 1 000 001 Kč do 40 mil Kč - 5 % z této částky 

Vyšší než 40 000 000 Kč - 

2 000 000 Kč a 1 % z 
částky pUesahující 40 mil 
Kč; částka nad 250 mil Kč 
se nezapočítává 

 

Z výpočt] vyplývá, že v pUípadE vymáhání pohledávky v hodnotE menší než 1 milion 

Kč, je ménE nákladová varianta elektronického platebního rozkazu. 
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4.4.2  Rozhodčí Uízení 

Pokud je ve smlouvE s dlužníkem pUedem ujednaná rozhodčí doložka, lze spor Uešit 

rozhodčím Uízením. Ujednání této doložky doporučuji, protože pUípadné rozhodčí Uízení 

je rychlejší a ménE nákladné než soudní Uízení.  

Rozhodčí doložka 

Rozhodčí doložka je jeden ze zajiš[ovacích instrument] pohledávek a musí být písemnE 

ujednána v kupní smlouvE. Sporem se zabývá rozhodce (rozhodci), kterého si mohou 

účastníci sporu zvolit. Velkou výhodou tohoto Uízení je i možnost vedení sporu on-line 

(viz kapitola 2.1.7 Vymáhání pohledávek). 

V následující tabulce uvádím pUíklady poplatk] za rozhodčí Uízení pUi HospodáUské 

komoUe České republiky a Agrární komoUe České republiky, které porovnávám 

i s hodnotou poplatk] za on-line rozhodčí Uízení. Tento rozhodčí soud jsem vybrala 

z d]vodu jeho dlouholeté tradice. Již od roku 1949 patUí k nejvýznamnEjším 

mezinárodním arbitrážním institucím. V seznamu rozhodc] má v současné dobE 

zapsáno více než 500 českých i zahraničních rozhodc], kteUí jsou vEtšinou pUedními 

advokáty, universitními pedagogy a uznávanými odborníky ve svém oboru. BEžné 

rozhodčí Uízení u tohoto stálého rozhodčího soudu má základní výši poplatku 

stanovenou na 4 % hodnoty sporu, nejménE však 10 000 Kč. On-line rozhodčí Uízení má 

základní výši poplatku 3 % z hodnoty sporu, nejménE však 7 000 Kč, maximálnE, tak 

jako klasické rozhodčí Uízení, 1 000 000 Kč (www.soud.cz, 2018). 
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Tabulka 21: Výše poplatk] za rozhodčí Uízení  
(Vlastní zpracování dle www.soud.cz, 2018) 

Výše částky sporu Rozhodčí Uízení Rozhodčí Uízení on-line 

Do 100 000 Kč 10 000 Kč 7 000 Kč 

250 000 Kč 10 000 Kč 7 500 Kč 

500 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 

750 000 Kč 30 000 Kč 22 500 Kč 

1 000 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč 

 
Z tabulky vyplývá, že rozhodčí Uízení on-line je ménE nákladové než klasické rozhodčí 

Uízení. Proto družstvu ABC doporučuji využití on-line Uízení. 

Pokud nastane soudní vymáhání pohledávek, jejichž hodnota je menší než 100 000 Kč, 

navrhuji využití civilního soudního Uízení, jehož výsledkem bude elektronický platební 

rozkaz. Výše náklad] civilního soudního Uízení činí 400 Kč pUi pohledávce v hodnotE 

do 10 000 Kč, 800 Kč pUi pohledávce do 20 000 Kč. Výše náklad] na tyto pohledávky 

v pUípadE rozhodčího Uízení on-line dosahuje 7 000 Kč. Pohledávku, jejíž hodnota 

dosahuje výše 100 000 Kč, je výhodnEjší vymáhat také pomocí civilního soudního 

Uízení, jehož výsledkem je elektronický platební rozkaz. Výše náklad] dosahuje 4 000 

Kč, zatímco pUi rozhodčím Uízení on-line 7 000 Kč. V pUípadE, kdy je hodnota 

pohledávky menší než 187 500 Kč, je vhodnEjší využít metodu civilního Uízení – 

elektronický platební rozkaz. Pokud výše pohledávky pUesahuje tuto hodnotu, je 

výhodnEjší metoda rozhodčího Uízení on-line. NapUíklad vymáhání pohledávky 

v hodnotE 500 000 Kč metodou rozhodčího Uízení on-line dosahuje náklad] ve výši 15 

000 Kč, zatímco civilní Uízení (elektronický platební rozkaz) nabývá náklad] 20 000 

Kč. Pro srovnání náklad] jsem vybrala pouze hodnoty pohledávek do 1 mil Kč, protože 

jejich obvyklá hodnota tuto výši nepUekračuje. Náklady na civilní soudní Uízení 

a rozhodčí Uízení jsem zobrazila i v následující tabulce. 
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Tabulka 22: Srovnání náklad] soudního a rozhodčího Uízení  
(Vlastní zpracování dle pUílohy k zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a dle www.soud.cz, 2018) 

Hodnota plnEní 
Listinný 
platební 
rozkaz 

Elektronický 
platební 
rozkaz 

Rozhodčí 
Uízení 

Rozhodčí Uízení 
on-line 

Do 10 000 Kč 1 000 Kč 400 Kč 10 000 Kč 7 000 Kč 

10 001 - 20 000 Kč 1 000 Kč 800 Kč 10 000 Kč 7 000 Kč 

100 000 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč 10 000 Kč 7 000 Kč 

500 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 

1 000 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč 

 

4.4.3  Vykonávací Uízení 

Tízení vykonávací nastává, pokud dlužník nesplní povinnost, která mu byla uložena 

v nalézacím či v rozhodčím Uízení. VEUitel má možnost volby mezi výkonem rozhodnutí 

dle občanského soudního Uádu nebo exekucí dle exekučního Uádu. Doporučuji možnost 

exekucí, která se provádí dle exekučního Uádu, z d]vodu její efektivnosti a menší časové 

náročnosti, nebo[ je možné využít více zp]sob] vymáhání dluhu. V následující tabulce 

vyčísluji náklady na exekuci, které stanovuje vyhláška č. 330/2001 Sb. K tEmto 

náklad]m je potUeba zohlednit i náhradu hotových výdaj], náhradu za ztrátu času 

a doručení písemností. Náhrada hotových výdaj] činí 3 500 Kč. Pokud skutečnE 

vynaložené náklady tuto částku pUekročí, exekutorovi náleží úhrada výdaj] v plné výši. 

Dále je nutné zohlednit i DPH, které v tabulce není zahrnuto. 
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Tabulka 23:  OdmEna za exekuci 
(Vlastní zpracování dle vyhlášky č. 330/2001 Sb. §6, 2018) 

Hodnota plnEní OdmEna 

Do 3 000 000 Kč 15 % (min. 2 000 Kč) z hodnoty plnEní 

3 000 001 Kč – 40 000 000 Kč 10 % z hodnoty plnEní 

40 000 001 Kč – 50 000 000 Kč 5 % z hodnoty plnEní 

50 000 001 Kč – 250 000 000 Kč 1 % z hodnoty plnEní 

 

4.5  Účetní, daOová a ekonomická hlediska pohledávek 

Družstvo ABC tvoUí daOové i účetní opravné položky a odpisy k pohledávkám dle 

platných právních pUedpis] a nelze zde použít jiný zp]sob jejich tvorby. DaOové 

opravné položky, tvoUené v souladu se zákonem o rezervách pro zjištEní základu danE 

z pUíjm], optimalizují daOovou povinnost. Pokud jsou splnEny podmínky dle zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z pUíjm], pohledávky jsou odepisovány daOovE. V opačném 

pUípadE jsou pohledávky odepisovány účetnE. Účetní odpis pohledávek zachovává 

vErný a poctivý obraz účetnictví. 

Z pohledu ekonomického je d]ležité se zabývat likviditou a dobou obratu závazk] 

a pohledávek. V analytické části bylo zjištEno, že družstvo ABC má problém s 

likviditou, protože ve všech sledovaných obdobích nedosáhlo doporučených hodnot. 

Doba obratu pohledávek je vyšší než doba obratu závazk], což znamená, že družstvo 

hradí své závazky dUíve, než obdrží úhradu pohledávek. Z dlouhodobého hlediska je 

toto počínání likvidační, protože subjektu dojdou prostUedky, ze kterých by své závazky 

mohl hradit a hrozí mu platební neschopnost. Pokud využije již výše zmiOovaných 

návrh], m]že se snížit doba obratu pohledávek, která by mEla být nižší, než doba obratu 

závazk].   
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4.6  Zhodnocení návrh] a posouzení jejich realizovatelnosti v praxi 

Vzhledem k tomu, že družstvu ABC stále nar]stá výše neuhrazených pohledávek po 

splatnosti, mElo by se o problematiku zajištEní a vymáhání pohledávek více zajímat. 

NejdUíve bych se zamEUila na zlepšení správy pohledávek. PovEUila bych účetní, která 

by mEla povinnost pravidelnE kontrolovat úhrady pohledávek a kontaktovat pUípadné 

dlužníky, kteUí jsou s platbou v prodlení. V rámci správy pohledávek, je dle mého 

názoru, d]ležitá kontrola insolvenčního rejstUíku. Pokud by nEkterý z dlužník] vstoupil 

do insolventního Uízení, je d]ležité, aby byla pohledávka pUihlášena včas. Čím dUíve 

bude pohledávka pUihlášena, tím vEtší je pravdEpodobnost jejího uspokojení. Dále 

navrhuji úpravu kupních smluv, která zahrnuje zavedení smluvních pokut, úrok] 

z prodlení a odečtení skonta z ceny pUi včasné platbE. V rámci smlouvy bych doporučila 

sjednání rozhodčí doložky či využití notáUského zápisu s doložkou pUímé 

vykonatelnosti, což by snížilo náklady a časovou náročnost budoucích spor] 

s dlužníkem. 

Dále považuji za nezbytné používání záloh, díky kterým se výraznE sníží hodnota 

pUípadných nedoplatk] a zvýší se hodnota penEžních prostUedk], které se mohou dále 

zhodnocovat. Pokud by se družstvo ABC dostalo do situace, kdy by potUebovalo bEhem 

krátkého období penEžní prostUedky, kterými nedisponuje, doporučuji místo sjednání 

úvEru financování pomocí faktoringu či forfaitingu, které je ménE nákladové než p]jčka 

či úvEr. 

V pUípadE soudního vymáhání pohledávky, jejíž hodnota je menší než 1 mil. Kč, 

doporučuji zkrácené civilní Uízení, jehož výsledkem bude elektronický platební rozkaz. 

Pokud je dlužník v prodlení s úhradou dluhu, i když mu byla tato povinnost uložena 

soudnE, je na rozhodnutí družstva ABC, zda využije výkon rozhodnutí dle občanského 

soudního Uádu nebo exekuci dle exekučního Uádu. Družstvu ABC doporučuji zvolení 

metody exekuce dle exekučního Uádu, a to z d]vodu využití více možností vymáhání 

pohledávky. 

Tyto návrhy jsem konzultovala s pUedsedou družstva ABC. Dle mých návrh] družstvo 

ABC zlepší správu pohledávek, konkrétnE zavede častEjší kontrolu neuhrazených 

pohledávek a upomínání svých dlužník]. Také zváží úpravu svých smluv a zavede 
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smluvní pokuty a úroky z prodlení alespoO u podnikatel], se kterými obchodují poprvé, 

či u podnikatel], u kterých eviduje nebo v minulosti evidovalo problémy s platbou. Tyto 

instrumenty bude využívat jen zUídka, nebo[ se bojí snížení počtu zákazník]. Ze 

stejného d]vodu nebude zvyšovat četnost ujednání zálohových plateb ve smlouvách. S 

využitím financování pomocí faktoringu či forfaitingu družstvo ABC nemá dosud 

zkušenosti, ale pokud bude v budoucnu potUebovat finanční prostUedky, tuto možnost 

zváží. Jestliže nastane soudní vymáhání pohledávky v civilním Uízení, využije možnosti 

elektronického platebního rozkazu, pokud to bude možné. V pUípadE, kdy nastane 

vykonávací Uízení, volbu výkonu rozhodnutí dle občanského soudního Uádu nebo dle 

exekučního Uádu ovlivní hodnota pohledávky a nákladovost Uízení (rozhovor 

s pUedsedou, 2018). 
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ZÁVDR 

Hlavním cílem této bakaláUské práce bylo navrhnout zp]soby zlepšení zajištEní 

a vymáhání pohledávek družstva ABC. Prvním dílčím cílem bylo vymezení základních 

teoretických pojm] týkajících se oblasti vymáhání a zajištEní pohledávek z hlediska 

účetního, daOového, ekonomického i právního. Dalším dílčím cílem byla analýza 

současné finanční situace družstva ABC a analýza týkající se správy pohledávek 

a zp]sob] jejich zajištEní a vymáhání. Díky této analýze byly odhaleny nedostatky, 

které má družstvo ABC v této oblasti. NáslednE, na základE teoretické části práce, byly 

doporučeny návrhy, které by mEly zlepšit jejich správu a zajištEní. ZmínEné zajiš[ovací 

instrumenty a úprava smluv zlepší postavení družstva ABC v pUípadném soudním 

sporu. Byly navržené i možnosti vymáhání pohledávek, které by byly nejvhodnEjší. Na 

závEr byly tyto návrhy konzultovány s pUedsedou družstva ABC a byla zhodnocena 

jejich využitelnost v praxi.  

V teoretické části byla rozebrána problematika zajištEní a vymáhání pohledávek 

z právního, účetního, daOového a ekonomického hlediska. Z právního hlediska se práce 

zabývala vznikem a zánikem pohledávky, právními pUedpisy, které je upravují 

a zp]soby zajištEní a vymáhání pohledávek. Z účetního a daOového hlediska se zajímala 

o účtování pohledávek, tvorbu opravných položek a odpis]. V podkapitole zabývající se 

pohledávkami z ekonomického hlediska byla definována vertikální analýza, doba obratu 

závazk] a pohledávek či ukazatel likvidity. Tato část sloužila jako podklad pro 

provedení analýzy pohledávek. 

V analytické části byly uvedeny základní údaje o družstvu ABC, jeho dosavadní 

zp]soby zajištEní a vymáhání pohledávek, vedení účetnictví, a jeho zkušenosti se 

soudním vymáháním pohledávek. NáslednE byla provedena analýza pohledávek 

v letech 2014 až 2017, která byla zobrazena početnE i graficky. Analýza spočívala 

v rozdElení pohledávek na uhrazené a neuhrazené. Neuhrazené pohledávky byly dále 

dElené dle splatnosti. Pohledávky po splatnosti byly rozdElené podle počtu dn] po 

splatnosti. Tato analýza byla provedena pro každý rok a v závEru jsou jednotlivé roky 

srovnány. Dále se tato kapitola zabývala dobou obratu závazk] a pohledávek 

a likviditou. V této části bylo zjištEno, že se družstvo ABC nevEnuje dostatečnou 
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pozornost správE pohledávek, neurguje své dlužníky, kteUí jsou v prodlení s platbou 

pohledávek, a neprobíhá jejich uspokojivé zajištEní. 

Následující kapitola byla zamEUená na návrhy Uešení problematiky zajištEní pohledávek. 

Družstvo ABC by se nejvíce mElo zamEUit na jejich správu a na úpravu smluv. Bylo 

doporučeno vEtší využití zálohových plateb, pUedevším u nových zákazník]. NáslednE 

byly navrženy možnosti vymáhání pohledávek. Volbu zp]sobu jejich vymáhání bude 

ovlivOovat, dle pUedsedy družstva ABC, výše pohledávky. Mám za to, že cíle této práce 

byly splnEny. 
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