
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

ÚSTAV INFORMATIKY  

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 

 

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK VE STAVEBNÍ FIRMĚ 
 CREDIT MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION FIRM 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR´S THESIS 

AUTOR PRÁCE   TOMÁŠ PLEŠKO  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  DOC. ING. MÁRIA REŽŇÁKOVÁ, CSC.   
SUPERVISOR 
 
BRNO 2009 



 

Zadání 



 

Anotace 

 

Diplomová práce je zaměřena na posouzení finanční situace firmy VLM, a.s. Dále uvádí 

možnosti pro její rozvoj ve střednědobém časovém horizontu. Standardním systémem 

dílčích analýz dochází k identifikaci zásadních problémů s návrhy na zlepšení. 

 

 

Annotation 

 

This Master´s thesis is concerned on the analysis of financial situation of the VLM, a. s. 

Then the company development in medium-term perspective. Problem identification 

and the proposals arise from the standard system of sectorial analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klí čová slova 

 

finanční analýza, metody finanční analýzy, syntéza výsledků finanční analýzy, 

pohledávky, opravné položky 

 

 

Keywords 

 

financial analysis, methods for financial analysis, synthesis of financial analysis results, 

outstandings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografická citace 

 

PLEŠKO, T. Řízení pohledávek ve stavební firmě. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 62 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Mária 

Režňáková, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

Čestné prohlášení 
 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Řízení pohledávek ve stavební 

firmě, vypracoval samostatně s použitím odborné literatury a pramenů, 

uvedených na seznamu, který tvoří přílohu této práce. 

 

 

 

 

 

         

V Brně dne 14. 5. 2009   …………………………………. 

Tomáš Pleško 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
 
Děkuji mé vedoucí bakalářské práce paní doc. Ing. Márii Režňákové, CSc. za odborný 

dohled a pomoc při vypracovávání bakalářské práce. Děkuji také celé mojí rodině, která 

mě podporovala nejen během tvorby bakalářské práce ale i v průběhu celého studia. 



 

Obsah: 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  ............................................................................................. 1 

ÚVOD ......................................................................................................................................................... 9 

CÍL PRÁCE ............................................................................................................................................. 10 

1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .................................................................................... 11 

1.1 POHLEDÁVKY  ............................................................................................................................... 11 

1.1.1 Ocenění pohledávky ........................................................................................................... 11 

1.1.2 Evidence pohledávek ......................................................................................................... 13 

1.1.3 Odpis pohledávek ............................................................................................................... 14 

1.1.4 Opravné položky k pohledávkám....................................................................................... 15 

1.1.5 Započtení pohledávek ........................................................................................................ 16 

1.1.6 Postoupení pohledávek ...................................................................................................... 17 

1.1.7 Vymáhání pohledávek........................................................................................................ 18 

1.1.8 Zánik pohledávky ............................................................................................................... 20 

1.1.9 Problematika pozastávek .................................................................................................... 20 

1.2 POHLEDÁVKY A FINAN ČNÍ ANALÝZA ............................................................................................ 21 

1.2.1 Zdroje vstupních dat finanční analýzy ............................................................................... 22 

1.2.2 Použité metody finanční analýzy ....................................................................................... 25 

2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ................................................................................................ 30 

2.1. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ................................................................................................... 30 

2.1.1 Základní informace ............................................................................................................ 30 

2.1.2 Organizační struktura ......................................................................................................... 31 

2.1.3 Orgány společnosti ............................................................................................................. 31 

2.2. IDENTIFIKACE PROBLÉMU ............................................................................................................... 32 

2.2.1 Analýza poměrových ukazatelů ......................................................................................... 32 

2.2.2 Pohledávky ......................................................................................................................... 36 

2.2.3 Současná evidence a hodnota pohledávek ......................................................................... 37 

2.2.4 Náklady na pozastávky a jejich skutečná výše ................................................................... 37 

3. NÁVRH ŘEŠENÍ ................................................................................................................................. 39 

3.1 SYSTÉM ............................................................................................................................................ 39 

3.1.1 Struktura navrhovaného systému ....................................................................................... 40 

3.1.2 Popis systému..................................................................................................................... 41 

3.1.3 Kompletní řešení ................................................................................................................ 45 

3.1.4 Prevence pohledávek.......................................................................................................... 46 

4. ZÁVĚR ................................................................................................................................................. 49 



 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................................................... 50 

PÍSEMNÉ ZDROJE .................................................................................................................................... 50 

INTERNETOVÉ ZDROJE ........................................................................................................................... 51 

SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL Ů .................................................................................................... 52 

SEZNAM TABULEK .............................................................................................................................. 53 

SEZNAM GRAFŮ ................................................................................................................................... 53 

SEZNAM OBRÁZK Ů ............................................................................................................................. 53 

SEZNAM SCHÉMAT ............................................................................................................................. 53 

SEZNAM PŘÍLOH.................................................................................................................................. 54 

 



9 

Úvod 
 

Vymáhání pohledávek a pozastávek je velkým problémem podnikání dnešní doby.  

Jedna z nejsložitějších situací je ve stavebnictví, a to převážně z pohledu středních 

dodavatelských firem. Zásadním problémem je nedůslednost při evidenci a správě 

pohledávek, s čímž mají problém nejen střední, ale i větší firmy. Vzhledem k charakteru 

dnešní konkurenční doby, může mít tato nedůsledná práce zásadní vliv na úspěch a 

prosperitu firmy. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek a pozastávek jako takových a 

nakládání s nimi. První a druhá kapitola shrnuje teoretické poznatky z finanční analýzy 

a řízení pohledávek. Tyto znalosti jsou aplikovány ve třetí kapitole, která obsahuje 

návrh systému pro podporu řízení a evidence pohledávek. Zabývá se také implementací 

do firemního informačního systému.  
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Cíl práce 
 

Cílem bakalářské práce je vypracování návrhu podpory evidence pohledávek pro 

potřeby firmy Valašské lesotechnické meliorace, a. s. Ekonomická situace ve firmě je 

hodnocena pomocí vybraných metod finanční analýzy, které zcela zřetelně definují 

konkrétní problémy. Kromě těchto metod je v práci přihlíženo i na další okolnosti 

vedoucí k zhoršujícímu se stavu.   
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1. Teoretická východiska práce 
 

1.1 Pohledávky 

Pohledávka je jakákoliv peněžitá i nepeněžitá částka, která je dané společnosti 

dlužena jiným subjektem. Pohledávky mají velký vliv na řadu stránek hospodaření 

společnosti - majetkovou strukturu, finanční strukturu, v návaznosti na to likviditu, 

náklady i výnosy společnosti. Z pohledu rozvahy se nám pohledávky zobrazují na 

straně aktiv, neboť z účetního hlediska vzniká pohledávka v okamžiku splnění 

dodávky či poskytnutí služby odběrateli. 

 

Pohledávky můžeme rozdělit podle toho, z jakých právních vztahů nám vznikly: 

- pohledávka z obchodních vztahů 

- poskytnuté zálohy 

- poskytnuté půjčky a úvěry 

- pohledávky vůči pracovníkům či další pohledávky plynoucí z pracovně 

právních vztahů dle zákona 

- daňové pohledávky 

 

Specifickým případem pohledávky je pozastávka. Jedná se o zádržné, které je 

většinou vyjádřeno procenty z celkové ceny díla, a je určeno ve smlouvě o dílo. 

Zhotovitel může nárokovat vyplacení pozastávky po uplynutí záruční doby. [1] 

 

1.1.1 Ocenění pohledávky 
 

Při určování hodnoty pohledávky vycházíme z § 5 zákona o daních z příjmů. 

V obecné rovině docílíme těchto poznatků: 

- jedná se o jmenovitou hodnotu pohledávky,  

- jedná se o pořizovací cenu pohledávky nabyté postoupením, 

- je vyjádřena cenou, jež byla určena pro potřeby daně dědické nebo darovací 

u pohledávky nabyté dědictvím nebo darem. 
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V současné době se pro určení ceny pohledávek používají modernější zejména 

výnosové metody. Tyto metody se většinou skládají ze dvou fází. V první fázi se 

zabýváme právním posouzením stavu pohledávky, druhá fáze se zabývá 

kategorizací pohledávky podle míry rizika. Setkáme se samozřejmě s více 

modifikacemi a verzemi těchto postupů. Obecně však platí, že s rostoucím časem 

řešení pohledávky, klesá pravděpodobnost jejího uznání a proplacení. 

 

Podklady nutné pro ocenění pohledávky: 

- právní vztah pohledávky: smluvní vztahy, zajištění pohledávky, uznání 

závazku, dosavadní vymáhání pohledávek, seznam dalších záměrů věřitele 

s vymáháním,  

- výše pohledávky: nominální hodnota pohledávky, nominální hodnota ve 

splatnosti a po splatnosti, úroky, pokuty a jiné sankce, splatnost, 

charakterizace průběhu splácení, 

- majetkové poměry dlužníka: popis komunikace s dlužníkem, účetní 

závěrka dlužníka za poslední tři účetní období, základní popis stálých aktiv 

dlužníka, základní popis oběžných aktiv (pohledávky s různou lhůtou 

splatnosti, zásoby, nedokončená výroba, rozpis ostatních aktiv), v návaznosti 

na pasiva provézt rozbor závazků (závazky z obchodního styku – ve 

splatnosti a po splatnosti, stav závazků vůči státu, dluhy vůči personálně a 

ekonomicky propojeným osobám, bankovní úvěry), rozpis ostatních pasiv, 

- marketingový plán dlužníka v časovém horizontu 3-5 let dopředu, 

- finanční plán dlužníka v časovém horizontu 3-5 let dopředu, 

- majetkové poměry ručitele. [2] 
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1.1.2 Evidence pohledávek  
 

Analytické dělení evidence pohledávek lze vézt takto: 

- dle jednotlivých subjektů v obchodním procesu a to dodavatel – odběratel 

udává výši pohledávky nebo dluhu (saldokonto je souhrnem těchto 

analytických účtů), 

- dle doby splatnosti a to jako krátkodobé nebo dlouhodobé (nutné z důvodu 

správného sestavení rozvahy), krátkodobé pohledávky jsou splatné do 

jednoho roku a dlouhodobé pohledávky mají splatnost vyšší než jeden rok, 

- dále pak zdali se jedná o dodavatele nebo odběratele ze zahraničí nebo 

tuzemska. 

 

Evidenci pohledávek a její systém řeší konkrétní účetní oddělení dané firmy. Při 

evidenci je nutné evidovat tyto údaje: 

- datum vystavení a splatnosti, 

- označení dlužníka, 

- právní titul pohledávky, 

- částka pohledávky, 

- datum a částka úhrady, 

- lze-li pohledávku postoupit, 

- lze-li pohledávku zastavit. 

 

Pohledávky lze definovat i podle rizika zaplacení. 

- nedobytné: od jejich vymáhání je trvale upuštěno (není známo místo pobytu 

dlužníka, dlužník zemřel, nebo by náklady na uskutečnění pohledávky 

převýšili její vlastní hodnotu, 

- pochybné: je u nich riziko, že budou proplaceny z části nebo vůbec, 

- sporné: jsou pohledávky, u nichž je veden soudní spor o jejich zaplacení 

nebo uznání za dlužníky, kteří vstoupili do konkurzu o vyrovnání, 

- ztrátové: jsou takové, u kterých nestačí k úhradě likvidační podstata 

dlužníka při konkurzu a vyrovnání. [3] 
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1.1.3 Odpis pohledávek 

 
Odpis pohledávky je možný v případě, že je pohledávka prokazatelně nedobytná. 

Odpis pohledávek lze definovat jako trvalé snížení pohledávky, které zachycujeme 

na nákladovém účtu 546 -  Odpis pohledávek. Pokud provedeme odpis do výše 

100% její hodnoty, dochází k vyřazení pohledávky z majetku. Při odpisu 

pohledávky, lze účtovat jak o odpisech daňově účinných, tak i daňově neúčinných a 

proto je vhodné jej analyticky rozlišovat.  

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 1: Odpis pohledávek 
 

Při odpisu pohledávky rozlišujeme dva úhly pohledu: 

- účetní odpis: z účetní pohledu můžeme odepisovat pohledávky podle reálné 

situace v podniku, účetní jednotka sama vyhodnotí výhodnost a šance pro 

vymáhání pohledávky a rozhodne o odpisu, 

- daňový odpis: odpis z pohledu daňového je dán předpisem a vychází ze 

zákona o dani z příjmů, kdy lze pohledávku odepsat a za jakých podmínek ji 

zařadit do daňových základů.  

 

Podle zákona lze jednorázově odepsat a zahrnout do daňových nákladů hodnotu 

pohledávky u dlužníka: 

- u kterého soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu nebo pro nedostatek 

majetku dlužníka, 

- který je v konkurzním a vyrovnávacím řízení,  

- pokud dlužník zemřel a pohledávka nemůže být uspokojena ani nemůže být 

vymáhána na jeho dědicích,  

Odpis dle ZDP Odpis nad rámec ZDP 

Jednorázový odpis 

Postupný odpis 
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- u dlužníka, který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a 

věřitel s ním není nijak spojen ani není blízkou osobou,  

- uplatňuje-li se na majetek dlužníka veřejná dražba, 

- je-li majetek dlužníka, ke kterému se pohledávka váže postižen exekucí a to 

na základě provedené exekuce. [2] 

 

1.1.4 Opravné položky k pohledávkám 

 
Opravné položky vytváří účetní jednotka k pohledávkám, které byly inventarizací 

určené jako po splatnosti. Opravná položka vyjadřuje míru rizika nezaplacení 

pohledávky snížením ocenění téhle pohledávky v účetní uzávěrce. Účelem opravné 

položky je tedy vyčíslení pohledávky v její skutečné hodnotě. 

 

Rozeznáváme opravné položky: 

- zákonné: jsou řešeny zákonem (č.593/1992 sb.) o rezervách pro zjištění 

základu daně z příjmů,   

- účetní: tvoří si je účetní jednotka sama, a způsob jejich tvorby se řeší 

vnitropodnikovým předpisem či směrnicí. 

 

Zákonné opravné položky nesmí věřitel tvořit k pohledávkám, jestliže má zároveň 

k dlužníkovi splatné závazky. Podle zákona je nutné provést zápočet vzájemných 

pohledávek a závazků. Toto ustanovení neplatí pro dlužníky v insolvenčním řízení. 

 

Zákon také upozorňuje na opravné položky, které se týkají tzv. nevýznamných 

pohledávek. Tím jsou myšleny pohledávky, které ještě nejsou promlčené, nicméně 

jejich hodnota nepřesahuje částku 30.000 Kč vůči jednomu dlužníkovi. Do nákladů 

je lze zaúčtovat v plné výši, pokud od doby splatnosti uplynulo nejméně 12 měsíců. 

K drobným pohledávkám lze vytvářet zákonné rezervy. 

 

V praxi je nutné, pro tuto problematiku zavést a používat samostatné syntetické a 

analytické účty, jejichž úkolem je zřetelné rozlišení účetních a daňových opravných 

položek. [3] 
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Pro účtování používáme tyto typy účtů: 

- 558: tvorba a zúčtování zákonných opravných položek, 

- 559: tvorba a zúčtování ostatních opravných položek, 

- 391: opravná položka k pohledávkám (požíváme jej jako souvztažný účet). 

 

Při použití účtu 391 je vhodné užívat další analytické účty, jako například: 

- opravné položky za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení, 

- opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, 

- opravné položky k drobným pohledávkám, 

- atd. 

 

Opravné položky se k nepromlčeným pohledávkám, které jsou pro společnost 

nákladem snižující základ daně mohou tvořit v případě, že od splatnosti uplynulo: 

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

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

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

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

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

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

[15] 

 

1.1.5 Započtení pohledávek 

 
Započtení, jeden ze způsobů jakým lze pohledávku trvale vyřadit z účetní evidence 

firmy.  Započtení je jedním z mnoha způsobů úhrady pohledávek mezi obchodními 

partnery.  Řídí se obecnou právní úpravou dle občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 

Sb.), některá ustanovení lze čerpat z obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.) 

 

V případě, že mají věřitel a dlužník vzájemné pohledávky podobného druhu, jedná 

se nejčastěji o pohledávky a závazky peněžité. Pakliže, že se tyto závazky kryjí a 
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učiní-li věřitel nebo dlužník vůči tomu druhému takzvaný kompenzační projev.  

Kompenzační jev se nám může projevit dvěma způsoby: 

- jednostranný: oznámení o započtení určené druhé straně, 

- oboustranný: dohoda mezi obchodními partnery o vzájemném započtení 

odsouhlasených pohledávek. 

 

Zánik pohledávky proběhne v případě, že se setkaly pohledávky způsobilé 

k započtení. Mezi obecná pravidla, kterými se určuje, zda bude pohledávka 

započtena, že proti pohledávce splatné nelze započíst pohledávku nesplatnou. 

Z tohoto zákazu ale existuje několik málo výjimek. Obecně tedy platí, že na základě 

dohody obou zúčastněných stran lze započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy 

i pohledávku nesplatnou proti pohledávce splatné. Jednostranně lze započíst až 

potom, kdy u prozatím nesplatné pohledávky začne platit její splatnost. 

 

Na jiné odchylky se vztahuje pouze obchodní zákoník, proto řeší pohledávky 

vzniklé z obchodně-právních vztahů. V případě, že dlužník není schopen plnit svoje 

závazky vůči věřiteli, lze v tomto případě dle obchodního zákoníku započíst proti 

pohledávce nesplatné i pohledávku splatnou. Neschopnost dlužníka plnit své 

závazky, lze definovat v případě, že se stal platebně nezpůsobilým. Zákon o 

konkursu a vyrovnání však vylučuje započíst pohledávky dlužníka, jehož majetek 

spadá do konkursní podstaty. Podle obchodního zákoníku lze také započíst 

pohledávku, která není splatná z toho důvodu, že věřitel na žádost dlužníka odložil 

její splatnost.  

 

1.1.6 Postoupení pohledávek 

 
Postoupit pohledávku může věřitel tím, že jí přihlásí do konkurzního řízení. Nemusí 

však čekat na ukončení tohoto řízení, které mu následně umožní tuto pohledávku 

vyřadit z účetní evidence a uplatnit na neuhrazenou část daňový odpis. Ale může ji 

během konkurzního řízení postoupit a tím urychlit získání náhrady. Žádný právní 

předpis nezakazuje pohledávku během konkurzního řízení postoupit. 
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Postoupení pohledávky věřitelem znamená, že jiný subjekt se stává věřitelem 

postupníkem (cesionářem) a původní věřitel postupitelem (cesentem) a to vůči 

stejnému dlužníkovi. K tomu, aby věřitel postoupil pohledávku, nepotřebuje souhlas 

dlužníka, nicméně má povinnost ho o této skutečnosti bezodkladně informovat. Tato 

skutečnost se dokladuje smlouvou o postoupení pohledávky. S postoupenou 

pohledávkou přecházejí na postupníka veškerá práva a příslušenství s pohledávkou 

spojená. 

 

Postoupit nelze dle zákona pohledávku v případě, že: 

- končí smrtí věřitele, 

- se obsah změnil změnou věřitele, 

- je postižitelná výkonem rozhodnutí, 

- by její postoupení odporovalo dohodě s dlužníkem. 

 

Pohledávku lze postoupit: 

- bezúplatně: v případě, že je pohledávka u postupníka účtována 

v podrozvaze a v bilančním účetnictví se objeví až po zpeněžení nebo 

započtení, 

- za úplatu: v případě kdy postupitel odpovídá postupníkovi za to, že v době 

postoupení pohledávka trvala a písemně se zavázal za dobytnost pohledávky, 

v tomto případě postupitel ručí do výše přijaté úhrady. 

 

Snahou věřitele je co nejrychleji získat peněžní prostředky, které mu díky 

pohledávce váznou. Proto je velice pravděpodobné, že nejčastější případ postoupení 

pohledávky bude prováděn za úplatu. Prodej pohledávky musí být vždy dokladován 

smlouvou o postoupení, v níž musí být jasně uvedeno kdo, komu a za jakých 

podmínek pohledávku postupuje. 

 
 

1.1.7 Vymáhání pohledávek 

 
Dostat se do pozice věřitele je v dnešní ekonomické situaci čím dál častější jev.  

V takové případě je velmi důležité začít vymáhat dluh (pohledávku) co nejdříve po 
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termínu splatnosti. Důležité je přihlásit se o plnění závazku co nejdůrazněji a 

nejefektivněji. Pokud se veškerá snaha věřitele mine účinkem a nepřiměje dlužníka 

svými kroky platit, rozlišují se dvě základní možnosti řešení vymáhání pohledávky 

na dlužníkovi a to: 

- mimosoudní vymáhání, 

- soudní vymáhání. 

 

Obě tyto možnosti mají své výhody, nevýhody a spoustu možných úskalí.   

 

- Mimosoudní vymáhání: při vzniku pohledávky je velice pravděpodobné, že 

každý věřitel se pokusí vymáhat dluh na vlastní pěst. Hranice mezi důrazným 

připomenutím dlužníkových závazků a napadením bývá zpravidla velmi 

tenká a nepředloženosti při osobních jednáních věřitele a dlužníka mohou 

ohrozit samotnou vymahatelnost pohledávky. Nicméně profesionálně vedené 

mimosoudní řízení bývá zpravidla úspěšné a oproti soudnímu jednání i velmi 

rychlé. Z toho plyne většinou i menší náklad na vymáhání jako takové. 

- Soudní vymáhání: je velmi zdlouhavý a nákladný proces, ve své podstatě je 

to jen nástroj pro ošetření pohledávky. Při jednání se věřitel neobejde bez 

právního zástupce, což má samozřejmě za následek větší náklady. Tento 

způsob nám v mnoha případech nezajistí proplacení pohledávky a 

v neposlední řadě sebou soudní jednání nese velké finanční náklady na osobu 

věřitele.  Takto vedený spor trvá nezřídka jeden až dva roky, nicméně nikde 

není zaručeno, že během této doby dojde k výkonu rozhodnutí.  

 

Možností soudního vymáhání pohledávky je hned několik: 

- soudní výkon rozhodnutí: návrh na nařízení rozhodnutí platí věřitel soudní 

poplatek, 

- exekuce: věřitel je osvobozen od soudních poplatků, nicméně má povinnost 

zaplatit za úkon exekutorovi,  

- konkurzní řízení: vzniká v případě, že se o pohledávky vůči dlužníkovi 

přihlásilo více věřitelů, v tomto případě je vše závislé na správci konkurzní 

podstaty, který celý proces řídí. 
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Výhodnějším řešením je použít tzv. rozhodčí doložku a mnohem rychlejší instituce 

– rozhodčího soudu. Rozhodčí doložku lze použít, pokud je zakotvena ve smlouvě 

mezi věřitelem a dlužníkem, nebo pokud není a zúčastněné strany souhlasí 

s využitím služeb rozhodčího soudu a uzavřou rozhodčí smlouvu. S použitím 

rozhodčí doložky se jednání ve věci vyrovnání pohledávky zkracuje na maximálně 

tři až pět měsíců. 

 
 

1.1.8 Zánik pohledávky 

 
Zánik pohledávky je situace kdy věřitel i dlužník mají povinnost pohledávku či 

příslušný závazek vyřadit z účetnictví. Tato situace nastává v několika případech: 

- pohledávka zaniká splněním peněžní formou, tedy vyrovnáním závazků 

plnou či částečnou úhradou, 

- pohledávky a závazky zanikají a současně jsou nahrazovány jinou 

pohledávkou či závazkem (dohoda o nahrazení dosavadního závazku 

závazkem novým), 

- věřitel a dlužník pohledávky vzájemně započtou dle platných právních 

předpisů, 

- zánik pohledávky a závazků, v případě že nebyly ani splněny ani započteny 

(např. dohoda o zrušení závazku bez vzniku nového, dohoda o vzdání se 

práva nebo prominutí dluhu, jsou účtovány výsledkově, zánik závazků do 

výnosů a zánik pohledávek do nákladů. 

 

 

1.1.9 Problematika pozastávek 

 
Velmi specifickým případem pohledávky je pozastávka. Pozastávka je v obecné 

praxi chápána jako část ceny za dílo, kterou si na základě smlouvy o dílo nechá 

objednatel jako zádržné. Toto částka slouží objednateli, jako záruka po celou dobu 

záruční doby. Po uplynutí záruční doby je tato částka vyplacena zpět zhotoviteli, 
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ovšem jen v případě, že se během záruční doby nevyskytly žádné závady související 

se zárukou, plynoucí ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem.  

 

V případě, že se na díle záruční vady objeví, může je zhotovitel odtísnit na své 

náklady, pokud tak neučiní, má objednatel právo provézt potřebnou opravu sám 

nebo touto prací pověřit třetí subjekt, který opravu provede. V takové případě má 

objednatel právo započíst náklady spojené s provedením záruční opravy oproti 

pozastávce a zhotoviteli po uplynutí záruční doby vyplatit o tuto částku nižší 

pozastávku. 

 

Je nutné zmínit, že pozastávka není právními předpisy nijak řádně upravena a je 

tedy jen na vůli zúčastněných stran, jaký obsah pozastávce ve smlouvě dají. 

Vzhledem k tomu, že pozastávka není zakotvena v žádném zákoně či právním 

předpisu, je nezbytně nutné dbát na to, aby ve smlouvě byly co možná nejpodrobněji 

upraveny podmínky, obsah plnění, splatnosti apod., kvůli pozdějším nejasnostem. 

 

Budeme-li pozastávku považovat za část ceny díla, vyvstanou nám problémy při 

podání konkurzu na zhotovitele. Podle § 14 odst. 1 písm. g) zák. č. 328/1991 Sb., se 

nesplatné pohledávky úpadce a jeho závazky, které mají být uspokojeny z podstaty, 

považují v konkursu za splatné. Argument, že se v případě pozastávky jedná o 

odkládací podmínku vzniku nároku na zaplacení pozastávky po uplynutí záruční 

doby a nikoliv o odloženou splatnost pohledávky úpadce, konkursní soudy odmítají. 

Tvrdí, že se jedná pouze o odklad splatnosti závazku k úhradě ceny díla v 

pozastavené výši, pro zajištění pozdější realizace. [4] 

 

1.2  Pohledávky a finanční analýza 

 

Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexně posoudit finanční situaci podniku, 

jak při současném stavu, tak i s přihlédnutím k budoucímu vývoji. Jedná se o soubor 

metod, které při pravidelném a kvalifikovaném provádění napoví hodně o možných 

finančních nestabilitách, jež mohou v budoucnu podnik ohrozit. Výsledky finanční 
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analýzy jsou zásadním zdrojem potřebných informací pro kvalitní vedení a 

rozhodování v podniku. 

 

Pomocí metod finanční analýzy musíme odhalit nejen současnou situaci financí 

v podniku, ale především její příčiny a vliv na budoucí vývoj.  

  

V tomto konkrétním případě použijeme vybraných vstupů a metod finanční analýzy 

pro jasnou identifikaci problémů spojených s pohledávkami a závazky v ekonomice 

podniku. [5] 

 

1.2.1 Zdroje vstupních dat finanční analýzy 

 
Pro zachycení reálného stavu podniku používáme různé typy finančních výkazů, 

které nám umožňují přehledně zdokumentovat aktuální i průběžný stav finančních 

prostředků podniku. Pro pochopení problematiky je důležité seznámit se s jejich 

strukturou a s tím, jaké informace vlastně zachycují. 

 

Rozvaha  

Rozvaha zachycuje pomocí jednoduché tabulky stav aktiv a pasiv v podniku. Na 

straně aktiv se zobrazují údaje s návazností na majetkovou strukturu podniku, oproti 

tomu na straně pasiv jsou zaznamenány údaje zachycující kapitál a jeho rozložení 

v podniku. Majetek vyjadřuje informace, se kterými podnik uskutečnil svoji činnost 

aby byl vytvořen zisk a peněžní toky. 

V rozvaze jsou aktiva roztříděna podle jejich likvidnosti. 
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Tabulka rozvahy: 

 

A. Pohledávky za upsaný 

základní majetek 

A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A. I. Základni kapitál 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek A. II. Kapitálové fondy 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek A. III. Fondy ze zisku 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek A. IV. Výsledek hospodaření minulých 

let 

C. Oběžná aktiva A. V. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 

C. I. Zásoby B. Cizí zdroje 

C. II. Dlouhodobé pohledávky B. I. Rezervy 

C. III. Krátkodobé pohledávky B. II. Dlouhodobé závazky 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek B. III. Krátkodobé závazky 

D. Časové rozlišení B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

  C. Časové rozlišení 

Tabulka č. 1: Tabulka rozvahy [1] 
  

Výkaz zisku a ztrát 

Je další metoda, kterou můžeme sledovat stav ekonomiky podniku. Výkaz zisků a 

ztrát nám mapuje pohyb peněz v podniku za určité časové období. Obsahem tohoto 

výkazu jsou výnosy, náklady a hospodářský výsledek podniku ve sledovaném 

období. 

 

Výnosy podniku jsou tvořeny: 

- provozními výnosy (tržby za prodej zboží, služeb, vlastních výrobků, 

majetku a materiálu, zúčtování rezerv a aktivace vlastních výkonů), 

- finančními výnosy (tržby z prodeje cenných papírů a vkladů, investiční 

výnosy, zúčtování rezerv do finančních výnosů), 

- mimořádnými výnosy. 

Peněžními jednotkami vyjádříme účelově zaměřenou spotřebu vstupních faktorů při 

obvyklé podnikové činnosti za sledované období, zaměřenou na získání potřebných 
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výsledků. Výsledkem chápeme vyjádření výstupů a výnosů, dále pak můžeme 

náklady dělit na provozní, finanční a mimořádné. 

 

Výsledek hospodaření získáváme rozdílem výnosů a nákladů. Hospodářský 

výsledek dělíme taktéž na provozní finanční a mimořádný. Sečtením dílčích 

výsledků hospodaření získáme údaje o zisku či ztrátě. Poté údaje upravíme podle 

zákona o dani z příjmů a dostaneme hospodářský výsledek za dané účetní období. 

 

Tabulka výkazu zisků a ztrát 

 

Prodejní činnost 
 + tržby za prodej zboží 

  – náklady vynaložené na prodej zboží 
Obchodní marže  
Výrobní činnost 
 + Prodej vlastních výrobků a služeb 
 – náklady na výrobu (materiál, energie, opravy,…) 
Přidaná hodnota 

– osobní náklady 
– daně a poplatky 
– odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
– ostatní náklady spojené s provozem 

Provozní výsledek hospodaření (EBIT) 
Finanční činnost 
 + výnosy finančních operací 

 – náklady finančních operací 
Finanční výsledek hospodaření (EBT) 

– daň z příjmů za běžnou činnost 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 
Mimořádná činnost 
 + mimořádné výnosy 
 – mimořádné náklady 
 – daň z příjmu za mimořádnou činnost 
Mimořádný výsledek hospodaření 
Výsledek hospodaření za účetní období 
 

Tabulka č. 2: Tabulka výkazu zisků a ztrát [1] 
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1.2.2 Použité metody finanční analýzy 

 
Poměrové ukazatele 
 
Ukazatele rentability  
 
Slouží k určení úspěšnosti dosahování podnikových cílů srovnáním zisku s jinými 

veličinami, které popisují vynaložené prostředky na dosažení těchto cílů. Vypovídají 

o vlivu likvidity, řízení aktiv a řízení dluhů na zisk. 

 

Ukazatele rentability vyjadřují míru, jakou podnik reprodukuje vlastní zdroje. 

Výnosnost vlastního kapitálu by měla být vyšší než u celkového kapitálu, dále by 

mělo platit, že ukazatel by měl být vyšší než běžná úroková míra. Tento ukazatel 

vypovídá o tom, zda je kapitál reprodukován s dostatečnou intenzitou, jež odpovídá 

riziku investice. 

 

Rentabilita celkových vložených prostředků – ROA (Return Of Assetss): 

- vyjadřuje čistou výnosnost celkových aktiv, 

- čím vyšší hodnota, tím příznivější situace podniku, 

- ROA = EAT / celková aktiva (EAT – hospodářský výsledek po zdanění). 

 
Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return Of  Eguity): 

- efektivnost s jakou podnik využívá majetek vlastníků, 

- udává, kolik peněžních jednotek čistého zisku připadá na jednu jednotku 

investovanou vlastníky do podniku, 

- obecně by neměla být tato hodnota nižší než výnosnost státních cenných 

papírů, 

- ROE = EAT / vlastní kapitál (EAT – hospodářský výsledek po zdanění). 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu – ROI  (Return Of  Investment): 

- všeobecná efektivnost vloženého kapitálu bez ohledu na jeho zdroje, 

- předmětem externích subjektů, vypovídající o rentabilitě potencionálního 

obchodního partnera, 
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- ROI = EBIT / celkový vložený kapitál (EBIT zisk před odečtením úroků a 

daní). [16] 

 

Ukazatele likvidity  
 
Ukazatele rentability jsou nejdůležitější s poměrových ukazatelů, které zachycují 

problematiku řešenou v této práci. Vyjadřují schopnost podniku v daném okamžiku 

uhradit splatné závazky. Má-li podnik v daném okamžiku více pohotových 

finančních prostředků než kolik je splatných závazků, hovoříme o to, že je podnik 

platebně schopný. Podnik je platebně schopný, je-li hodnota momentální likvidity 

větší nebo minimálně rovna jedné. 

 

Likviditu rozdělujeme na tři stupně: 

 

Likvidita 1. Stupn ě – okamžitá likvidita: 

- vyjadřuje momentální platební schopnost podniku, 

- v číselném hodnocení je ideální hodnota 0,2 – 0,5, 

- okamžitá likvidita = pohotové finanční prostředky / krátkodobé závazky. 

 

Likvidita 2. stupn ě – pohotová likvidita: 

- přesnější vyjádření likvidity, kdy se od oběžných aktiv odečítají zásoby, 

- pro vypovídací hodnotu ukazatele je důležité sledovat jeho vývoj v čase, 

- zjištěná nízká hodnota během sledování vypovídá o nadměrném držení zásob 

v podniku, 

- je-li likvidita v mezích, je číselná hodnota vyjadřující tento vztah 1 – 1,5, 

v tomto případě je podnik schopen vyrovnat své závazky, aniž by musel 

prodávat své závazky a zásoby, 

- pohotová likvidita = oběžná aktiva – zásoby / krátkodobé závazky. 

 

Likvidita 3. stupn ě – běžná likvidita: 

- slouží jako klasický ukazatel solventnosti podniku, resp. jeho likvidity, 

- běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky. [17] 
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Ukazatele zadluženosti  
 

Při srovnání rozvahových položek vyjádříme pomocí ukazatelů zadluženosti rozsah 

financovaní firemních aktiv cizími zdroji.  Pokud se zaměříme na ukazatele 

odvozené z položek ve výkazu zisku a ztrát určíme, kolikrát jsou náklady na cizí 

financování pokryty provozním ziskem. Vyšší krytí a nižší finanční zadluženost 

znamená, že podnik je schopen splácet případné další úvěry. V případě, že má 

ukazatel hodnotu 100 %, znamená to, že vydělává jen na úroky z poskytnutých 

financí. Z toho plyne výše čistého zisku, a to hodnota 0. Hodnota menší vyjadřuje 

stav, kdy podnik není schopen dosáhnout čistého zisku, který by pokryl úroky.    

 

Míra samofinancování: 

- vyjadřuje vztah vlastního kapitálu k jeho celkovým aktivům, tento vztah 

vypovídá o tom, do jaké míry jsou aktiva podniku financovány jeho 

vlastníky, 

- udává dlouhodobou finanční stabilitu a samostatnost, 

- vyšší hodnota ukazatele značí jeho větší samostatnost, 

- MS = vlastní kapitál / celková aktiva. 

 

Úrokové krytí: 

- vyjadřuje kolikrát zisk před odpočtem daní a úroků pokrývá náklady podniku   

- pokud se hodnota ukazatele pohybuje okolo 8, lze považovat podnik 

z hlediska úrokového krytí za bezproblémový, 

- hodnotu v rozmezí 4-6 lze považovat za ucházející, 

- pokud však hodnota úrokového krytí klesne k číslu 3, značí znepokojující 

stav, 

- hodnota nižší než 2, značí rizikovou situaci, 

- ÚK = EBIT / nákladové úroky. 

 

Celková zadluženost: 

- zadluženost zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé závazky, 

- čím vyšší je v podniku podíl vlastního majetku, tím vyšší je zajištěna 

bezpečnost proti ztrátám věřitelů, ti preferují nižší koeficient zadluženosti , 
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- je-li ukazatel zadluženosti vyšší než je oborový průměr, značí obtížně získaní 

dodatečných zdrojů pro zvýšení vlastního kapitálu, 

- CZ = cizí zdroje / celková aktiva. [18] 

  

 

Ukazatele aktivity 
 
Vyjadřují schopnost podniku hospodařit se svými aktivy. V případě, že má podnik 

více aktiv než je nezbytně nutné, vznikají zbytečné náklady a úměrně jejich výši se 

snižuje zisk. 

 

Rychlost obratu celkového kapitálu: 

- výsledkem tohoto ukazatele je absolutní číslo, které vyjadřuje obratovost 

celkového kapitálu ve sledovaném období, 

- obecně platí, že vyšší obratovost je pro podnik výhodnější, 

- doporučená hodnota obratovosti je 1,6 – 3, 

- ROCK = tržby / celková aktiva. 

    

Rychlost obratu zásob: 

- je definován jako poměr celkových tržeb a průměrného stavu zásob, 

- ukazatel vyjadřuje, kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběžného 

majetku, 

- ROZ = tržby / zásoby. 

 

Doba obratu zásob: 

- tento ukazatel lze považovat za ukazatel intenzity využití zásob, 

- obecně platí, že rychlejší obratovost zásob je pro podnik výhodnější, 

- oproti tomu, ale musí být podnik schopný pružně reagovat na měnící se 

poptávku, 

- optimalizace zásob je samostatný obor ve finančním řízení podniku, 

- DOZ = (zásoby / tržby) x 365. 
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Rychlost obratu pohledávek: 

- tento ukazatel v podobě počtu obrátek vyjadřuje, jak rychle podnik 

přeměňuje pohledávky v peněžní prostředky, 

- tento stav vyjadřujeme poměrem tržeb podniku a průměrného stavu 

pohledávek, 

- ROP = tržby / krátkodobé pohledávky. 

 

Doba obratu pohledávek: 

- vyjadřuje, kolik dní je majetek podniku uložen ve formě pohledávek, 

- jinými slovy dobu, za jakou je podnik schopen pohledávky splácet, 

- v neposlední řadě vyjadřuje schopnost dodržovat lhůty splatnosti, 

- DOP = (krátkodobé pohledávky / tržby) x 365. [19] 
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2. Analýza současného stavu 

2.1. Charakteristika společnosti 

2.1.1 Základní informace 

 

Název:    Valašsko lesotechnické meliorace, a. s. 

Logo firmy: 

 

 

 

 

 

Právní úprava:    Akciová společnost 

Sídlo:    Krhová 441, 756 63 Valašské Meziříčí 

 

IČ:    45193096 

DIČ:     CZ45193096 

Zápis v OR:   OR KS Ostrava, oddíl B, vložka 468 

 

Datum vzniku:   29.6.1992 

Zakladatelé:    Ing. Iren Matuška, Václav Chajdrna 

 

Současné vedení: Ing. Pavel Svoboda (ředitel společnosti a předseda 

představenstva) 

     Ing. Huňka Jiří (výrobní ředitel) 

 

Rozhodující předmět činnosti: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích  

prací na nich a jejich odstraňování, tj. výstavba a 

opravy lesních cest a svážnic, hrazení bystřin, 

inženýrských sítí, pozemních sítí a pozemních 

komunikací  
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2.1.2 Organizační struktura 

 
Valašské lesotechnické meliorace, a. s. představují jednu výrobní jednotku, která se 

člení na jednotlivá střediska: 

 

Výrobní střediska: 

- středisko č. 25 – stavební výroba, 

- středisko č. 26 – stavební výroby, biologická činnost, 

- středisko č. 27 – výroba kamene. 

 

Střediska pomocných provozů: 

- středisko č. 61 – doprava, mechanizace, dílny, 

- středisko č. 62 – MTZ. 

 

Nevýrobní středisko: 

- středisko č. 40 – správa společnosti, víceúčelové zařízení. 

 

2.1.3 Orgány společnosti 

 
Ke dni zpracovávání této práce pracovali statutární a dozorčí orgány v tomto složení: 

 

Představenstvo a. s.: Ing. Pavel Svoboda, předseda představenstva, ředitel 

     

Dozorčí rada a. s.: Ing. Petra Kristková, člen dozorčí rady 

   Zdenka Kretková 

   Ing. Iren Matuška 

   Ing. Pavel Tomek 
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2.2. Identifikace problému 
 
Pro identifikaci podnikových problémů použijeme vybrané metody finanční analýzy. 

Jako podklad pro zpracování těchto údajů nám slouží rozvaha, výkaz zisků a ztrát, a 

výkaz peněžních toků, které jsou uvedeny v příloze č. 1, 2, 3. 

 

Pro jasné definování problémů použijeme analýzu poměrových ukazatelů. Tyto metody 

jsou nejrozšířenější a nejpoužívanější metody finanční analýzy. Základním nástrojem 

poměrové analýzy je vyjádření poměrů daných hodnot z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 

 

2.2.1 Analýza poměrových ukazatelů 

 
Ukazatele rentability 

 vzorec 2005 2006 2007 

Rentabilita vloženého kapitálu ROI (%) EBIT / CVK 9,92 5,47 -10,72 

Rentabilita celkových aktiv ROA (%) EAT / CA 5,91 2,49 -6,31 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (%) EAT / VK 9,16 4,58 -12,31 

Rentabilita tržeb ROS (%) ZISK / TRŽBY 6,19 2,87 -3,70 

Rentabilita nákladů ROC (%) ZISK / NÁKL. 6,53 3,93 -2,26 

(EBIT zisk před odečtením úroků a daní; CVK – celkový vložený kapitál; EAT- hospodářský výsledek 
po zdanění; CA – celková aktiva; VK – vlastní kapitál) 
 

Tabulka č. 3: Hodnoty ukazatelů rentability (v %)  
 

Z tabulky vypočtených hodnot je patrné, že od roku 2005 rentabilita podniku klesá a za 

rok 2007 dosahuje dokonce záporných hodnot. Například doporučená hodnota pro 

ukazatel ROI 10%-15% nebyla dosažena ani v jednom ze sledovaných období. 

Efektivitu vloženého kapitálu je třeba zásadním způsobem zvýšit. Rentabilita tržeb nám 

vypovídá o schopnosti generovat zisk. Z vypočtených hodnot je zcela jasné, že v roce 

2007 hospodařil podnik se ztrátou. 
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Ukazatele rentability jsou jedním z nejběžnějších faktorů pro hodnocení podniku, ve 

sledovaném období 2005 – 2007 došlo ke značnému poklesu. Hodnoty z roku 2007 

nepatří k přesvědčivým výsledkům vypovídajícím o prosperitě společnosti.   

 
Ukazatele likvidity 
 
 

 Vzorec 2005 2006 2007 

Likvidita okamžitá PFP / KZ 0,20 0,01 0,22 

Likvidita pohotová OA – Z / KZ 2,77 1,66 1,71 

Likvidita běžná OA / KZ 2,95 1,81 1,98 

(PFP – pohotové finanční prostředky; OA – oběžná aktiva; Z – zásoby; KZ – krátkodobé závazky) 

 

Tabulka č. 4: Hodnoty ukazatelů likvidity 
 

Okamžitá likvidita vyjadřuje momentální platební schopnosti podniku. Vyjádřením 

uspokojivého stavu jsou hodnoty v rozmezí 0,2 – 0,5. K minimální hranici této hodnoty 

se podnik v roce 2005 a 2006 přiblížil, nicméně hodnoty i tak nejsou uspokojivé.  

 

Pohotovou likviditu označujeme, jako likviditu 2. stupně. Při výpočtu pohotové 

likvidity byly zjištěny uspokojivější hodnoty, doporučené rozmezí 1-1,5 bylo ve všech 

sledovaných obdobích dodrženo. Je užitečné dlouhodobě sledovat vývoj tohoto 

ukazatele v čase. Zjistíme-li výrazně nízkou hodnotu, znamená to, že ve struktuře 

podniku je nadměrně mnoho zásob a zbytečně tak zatěžuje ekonomiku podniku. 

 

Běžná likvidita tzv. likvidita 3. stupně, vyjadřuje nejpřesněji solventnost podniku 

pomocí poměru oběžných aktiv a krátkodobých závazků splatných v nejbližší 

budoucnosti. Hodnoty běžné likvidity v roce 2006 a 2007 nedosahují dostatečné výše. 

V budoucnu je třeba hodnotu zvýšit na úroveň finančně zdravého podniku. 
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Ukazatele zadluženosti 

 

 Vzorec 2005 2006 2007 

Celková zadluženost CZ / CA 35,28 45,47 48,00 

Koeficient samofinancování VK / CA 64,54 54,40 51,41 

Doba splácení dluhů (CZ - FM) / PFM 5,00 10,80 13,00 

Úrokové krytí EBIT / NÚ 11,13 4,12 -6,75 

(CZ – cizí zdroje; CA – celková aktiva; VK – vlastní kapitál; CZ – cizí zdroje; FM – finanční majetek; 
PFM – přírůstek finančního majetku; EBIT zisk před odečtením úroků a daní; NÚ – nákladové úroky) 
 

Tabulka č. 5: Hodnoty ukazatelů zadluženosti 
 

 
Graf č. 1: Celková zadluženost (v %) 
 
 
Limitní hodnota zadluženosti je na hranici 50%. Ve sledovaném období pozorujeme 

zhoršení o celých 13%, nicméně i v roce 2007 nepřesáhla hodnota zadluženosti onu 

hranici 50%.  

 

Z následujícího grafu je patrné, že míra samofinancování má sice upadající tendenci, ale 

svou hodnotou během jednotlivých let se drží v uspokojivé hladině. 
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Ukazatele aktivity 

 
 Vzorec 2005 2006 2007 

Obrat celkových aktiv (obrat/rok) TRŽBY / CA 1,38 1,30 1,82 

Obrat stálých aktiv (obrat/rok) TRŽBY / SA 3,04 2,81 4,43 

Obrat zásob (dny) TRŽBY / ZÁSOBY 45,90 31,76 26,55 

Obrat pohledávek (obrat/rok) TRŽBY* / POHL. 3,30 3,32 5,22 

(CA – celková aktiva; SA – stála aktiva; TRŽBY* - celkové tržby) 

 

Tabulka č. 6: Hodnota ukazatelů aktivity 
 

Rychlost obratu celkových aktiv má meziročně tendenci růst. V roce 2007 nám již 

hodnota dosahuje přijatelných hodnota, nicméně by bylo vhodné, udržet tento rostoucí 

stav i nadále. 

 

Obrat stálých aktiv se ve sledovaném období drží nad minimální doporučenou 

hodnotou. Meziročně by hodnota obratu stálých aktiv neměla klesnout pod hodnotu 2. 

Zjištěná hodnota ukazatele obratu zásob má meziročně klesající tendenci. Hodnota 

ukazatele nás upozorňuje na nehospodárnost skladového hospodářství. Pohonné hmoty 

a materiál by bylo vhodné navážet častěji a po menších dávkách. 

 

Rychlost obratu pohledávek se od roku 2005 do roku 2007 zvětšila téměř dvojnásobně, 

tímto se zvedla úroveň rizikovosti inkasa. Výše 5,22 ročních obratů pohledávek není 

zdaleka ideální veličinou. 
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Graf č. 2: Obrat pohledávek  
 
 

2.2.2 Pohledávky 

 

Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti.  

 

 2005 2006 2007 

Do 30 dnů po splatnosti 1 388 934,33 2 507 615,70 1 000 055,10 

Do 90 dnů po splatnosti 159 785,00 382 329,00 478 362,41 

Nad 90 dnů po splatnosti 4 848,10 0,00 415 064,07 

Nad 180 dnů po splatnosti 1 579 332,30 0,00 8 363,20 

Nad 360 dnů po splatnosti 46 123,70 1 655 456,00 1 655 456,00 

Celkem po splatnosti 3 179 023,43 4 545 400,70 3 557 300,78 

 

Tabulka č. 7: Pohledávky po splatnosti (v %) [11,12] 
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V tabulce jsou uvedeny stavy pohledávek za poslední 3 zdokumentované roky. Stav je 

vždy uveden k 31. 12. daného roku. Jako předloha pro zpracování tabulky posloužily 

informace získané z výročních zpráv společnosti. 

 

Jak je patrné z výše uvedených a zpracovaných dat, není finanční situace podniku 

optimální. 

 

2.2.3 Současná evidence a hodnota pohledávek 

 
Společnost používá ekonomický software POHODA. Velkou nevýhodou tohoto 

ekonomické systému je , že pracuje pouze s aktuálním a předchozím účetním rokem, 

přičemž pozastávka je dle smlouvy v délce 3 – 5 let. V systému se dá tedy velmi těžko 

dostat k zaúčtování prvotního účetního dokladu. Proto se nezřídka stává, že ve chvíli 

kdy se má s pozastávkou pracovat, nejsou k dispozici základní informace, které 

obsahuje smlouva. Dohledávání informací v archivovaných složkách k jednotlivým 

zakázkám přináší velkou administrativní zátěž, tudíž je uživatelsky nepříjemné.  

 

2.2.4 Náklady na pozastávky a jejich skutečná výše 

 

Celková hodnota pozastávek za posledních 6 let  je cca 7 mil. Na náklady společnosti 

způsobené pohledávkami se dá nahlížet několika způsoby: 

 

- Po pěti letech nemusí existovat dlužník, tedy subjekt, který by měl dlužnou 

částku vyplatit. Jak je patrné z rozvahy hodnota takto nedobytných 

pohledávek je 678.000,-. Na tuto částku byla vytvořena opravná položka, 

neboť konkurzní řízení ještě neskončilo. 

- Pokud na zakázce provádí reklamační opravy jiná firma než zhotovitel. 

V tomto případě se hodnota pozastávky snižuje o cenu opravy, provozní a 

správní režie spojené s jejím provedením. Nezanedbatelnou částkou je i zisk 

třetí osoby, která opravu provedla. Toto je ovšem marginální problém, neboť 

společnost odstraňuje vady ve vlastní režii.  
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- Dalším faktorem je časová hodnota peněz. Nelze zcela přesně kvantifikovat 

celkové náklady, neboť smlouvy k jednotlivým zakázkám jsou tvořeny 

případ od případu. 

 

Problematiku lze vyjádřit příkladem: 

Pozastávka v hodnotě 100.000,- na dobu 60 měsíců, společnost financuje 

provoz úvěrem s úrokovou sazbou 6,5% p.a. Na úrocích společnost po pěti 

letech zaplatí cca 37.000,- . Z toho plyne, že po pěti letech zůstane ze 

100.000,- pohledávky jen cca 63.000,-. Na příkladu je zřetelně vidět, jakou 

ztrátu mohou držené pozastávky způsobit.  
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3. Návrh řešení 
 
Z předchozích částí práce vyplynula řada problémů, které by mohly v brzké době firmě 

zapříčinit složitou ekonomickou situaci. Jedním ze zásadních nedostatků je neefektivní 

správa údajů o pohledávkách, převážně však o pozastávkách.  

 

Firemní ekonomický systém pracuje s aktuálním a předcházejícím účetním rokem. 

Trvání pozastávek však nezřídka přesahuje dobu dvou let, zpravidla se jedná o dobu 

pěti let. Z tohoto titulu je práce se staršími daty složitá a velmi těžce se dohledávají 

konkrétní informace k jednotlivým zakázkám resp. smlouvy a jiné dokumenty, které 

bývají většinou založeny ve firemním archivu.  

 

Řešením této situace by byla vhodně sestavená databáze pohledávek, která by 

obsahovala všechna důležitá data. Druhým kritériem pro zhotovení produktu je 

uživatelsky jednoduché prostředí a v neposlední řadě i nízké finanční náklady na dané 

řešení. 

 

3.1 Systém 
 
Jako vhodným nástrojem pro zhotovení podpory evidence pohledávek, se jevil 

Microsoft Office Access a to hned z několika důvodů: 

- program je většinou součástí standardní instalace produktu Microsoft Office, 

- uživatelsky jednoduché prostředí, 

- zaručená kompatibilita s jinými počítači, jež používají produkty Microsoft, 

- jednoduchá správa dat. 
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3.1.1 Struktura navrhovaného systému 

Před vytvořením dané aplikace jsem si stanovil konkrétní data, jež by měli být 

zaznamenány a výstupy, které by měl systém generovat. 

 

Zálohované informace: 

- identifikace dlužníka (kontaktní osoba, sídlo, IČ, DIČ apod.), 

- typ závazku pohledávka / pozastávky, 

- dlužnou částku, 

- splatnost, 

- úrok z prodlení, 

- zdali nám smlouva umožňuje pohledávku postoupit, 

- zdali lze pohledávku započíst, 

- zdali je možné pohledávku zastavit třetí osobě. 

 

Generovaná data: 

- kolik dní zbývá do splatnosti, 

- v případě neuhrazené pohledávky, výši celkové dlužné částky. 

 

Díky kompatibilitě produktů Microsoft je lze mezi sebou kombinovat. Při důsledné 

aplikaci systému do firmy, lze spojit Access s aplikací Outlook. Tímto docílíme toho, že 

v případě splatnosti konkrétní pohledávky, se tato informace objeví v aplikaci Outlook 

jako nová událost. Předpokladem je samozřejmě, že firma používá Outlook pro firemní 

maily.  
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3.1.2 Popis systému 

 
Při práci s aplikací začneme samotným zadáním firmy do systému. Do tabulky 

zaznamenáme veškeré údaje o dlužníkovi a pohledávce jako takové. 

 

 

Obrázek č. 1:  Zadání firmy do systému 
 
 

 
 
Obrázek č. 2: Zadání a nadefinování pohledávky 
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Obrázek č. 3: Zadání a nadefinování pohledávky 
 
 
Po vytvoření tabulek pro zadávání potřebných údajů je třeba správně nadefinovat dotazy 

pro zpracování vložených dat, takovým způsobem abychom docílili požadovaného 

efektu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma č. 2:  Výběrový dotaz na upozornění před splatností 
 
 
 

Typ pohledávky 
ID 
název 

Pohledávky 
ID 
IČ 
Číslo smlouvy 
Typ pohledávky 
Částka 
Forma úhrady 
Lze započíst 
Lze postoupit 
Lze zastavit 
Splatnost 
Úrok 
Zaplaceno 
 

Firma 
ID 
Název 
Obec 
Ulice 
PSČ 
IČ 
DIČ 
Kontakt 
Telefon  
Email 

Forma úhrady 
ID 
název 
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Aby výběrový dotaz fungoval dle požadavků, je třeba v návrhové části doplnit pomocí 

jazyka SQL samotný text ve zdroji výběrového dotazu. A to takovým způsobem: 

 

SELECT Firma.Ico, Firma.Nazev, Firma.KontaktOsoba, FormaUhrady.Nazev, 

Pohledavky.CisloSmlouvy, Pohledavky.Castka, Pohledavky.Splatnost, dateDiff 

("d",dateadd("d",30,now()),Pohledavky.Splatnost) AS Zbyva FROM (TypPohl INNER 

JOIN FormaUhrady ON TypPohl.Id=FormaUhrady.Id) INNER JOIN (Firma INNER 

JOIN Pohledavky ON Firma.Ico=Pohledavky.FirmaIco) ON (TypPohl.Id=Pohledavky. 

TypPohl) AND (FormaUhrady.Id=Pohledavky. FormaUhrady)WHERE dateDiff("d" , 

dateadd  ("d",30,now()), Pohledavky. Splatnost)<70; 

 

Pokud se požadavek upraví tímto způsobem, zobrazí se tabulka v požadovaném formátu  

a v posledním sloupci bude uvedena zbývající počet dní. Jak je patrné z příkazu 

databáze nás upozorní na splatnost a to 70-30 dní před vypršením splatnosti. Neboť o 

vyplacení pozastávky musí věřitel písemně žádat měsíc před její splatností. Proto se 

v posledním sloupci zobrazí počet dní, který zbývá do měsíční žádací lhůty.  Např. při 

celkové době splatností 45 dní ukazuje tabulka dní 15 a víme, že během 15 dní musíme 

zaslat požadavek o proplacení pohledávky. 

 

 
Obrázek č. 4: Tabulka evidence pohledávek před splatností 
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V případě, že systém eviduje pohledávku po splatnosti, je na základě zadaných údajů 

schopný evidovat i tyto informace. Evidence pohledávek po splatnosti se generuje na 

základě druhého výběrového dotazu: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma č. 3:  Výběrový dotaz na upozornění před splatností 
 

Takto nastavený dotaz opět doplníme jazykem SQL do textu požadavku, takovým 

způsobem, aby výsledkem bylo zobrazení tabulky s potřebnými údaji: 

 

SELECT Firma.Ico, Firma.Nazev, Firma.KontaktOsoba, FormaUhrady.Nazev, 

Pohledavky.CisloSmlouvy, Pohledavky.Castka, Pohledavky.Splatnost, (1+(DateDiff 

("d",Splatnost,Now())*(Urok/100)))*Castka AS Penale FROM TypPohl INNER JOIN 

(FormaUhrady INNER JOIN (Firma INNER JOIN Pohledavky ON Firma.Ico = 

Pohledavky.FirmaIco) ON FormaUhrady.Id = Pohledavky.FormaUhrady) ON 

TypPohl.Id = Pohledavky.TypPohl WHERE (((Pohledavky.Splatnost) <Now()) AND 

((Pohledavky.Zaplaceno)=0)); 

 

 

 

 

Typ pohledávky 
ID 
název 

Pohledávky 
ID 
IČ 
Číslo smlouvy 
Typ pohledávky 
Částka 
Forma úhrady 
Lze započíst 
Lze postoupit 
Lze zastavit 
Splatnost 
Úrok 
Zaplaceno 
 

Firma 
ID 
Název 
Obec 
Ulice 
PSČ 
IČ 
DIČ 
Kontakt 
Telefon  
Email 

Forma úhrady 
ID 
název 
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Takto upravený dotaz na základě předem vložených informací generuje tabulku 

v následujícím formátu. Kde se v posledním sloupci zobrazuje celková cena pohledávky 

včetně dopočítaného penále z prodlení. 

 

 
 
Obrázek č. 5:  Tabulka evidence pohledávek po splatnosti 

  

3.1.3 Kompletní řešení 

 
Softwarová podpora je důležitým pilířem správného řízení pohledávek. Slouží k  

identifikaci problému a nabádá  k jeho včasnému řešení. Nicméně i dokonalá evidence a 

správa pohledávek  neochrání podnik  před problémy s dlužníky.  

 

Společně s evidencí pohledávek by měl být vyhotovený ucelený plán, jak 

s pohledávkami (pozastávkami) korektně nakládat, takovým způsobem, který neohrozí 

finanční stabilitu podniku.  

 
V problematice pozastávek je důležité vědět, jak může podnik s takto zadržovanými 

financemi manipulovat. Je důležité, uvědomit si, že pozastávky jsou pro podnik 

nelikvidní peníze. Vyjádřeno hodnotou peněz: částka vyplacená teď, má vyšší hodnotu 

než stejná částka za 5 let (míra inflace apod.). V takových případech lze s pozastávkou 

ještě nakládat a to těmito způsoby: 
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- Pozastávku lze použít jako bankovní záruku, tím pádem dlužník vyplatí 

společnosti pozastávku hned. Společnost může s penězi disponovat 

popřípadě je vložit na termínovaný vklad, výnos z takto vložených peněz 

pokryje náklady na bankovní záruku a přinese i zisk společnosti.  

- Pozastávku lze postoupit, reálně však ztrácím polovinu její hodnoty. Oddělí 

se věcné plnění od zakázky. Firmě, která pozastávku postoupila, samozřejmě 

záruční podmínky platí, jen finanční plnění se postoupilo třetí osobě. Toto je 

možně jen v případě dovoluje-li, takovou finanční operaci smlouva o dílo. 

- Další, méně pravděpodobnou variantou je, použít pozastávku jako jištění pro 

bankovní úvěr, pokud je toto pro banku akceptovatelná záruka. 

 
 

3.1.4 Prevence pohledávek 

 
Důsledná evidence spojená s včasným upomínáním pohledávek a pozastávek v daných 

termínech je předpokladem pro eliminaci finančních problémů společnosti. Základní 

nástrojem zamezujícím vzniku nedobytné pohledávky je důsledná prevence. Klíčem 

k úspěchu je shromáždit o obchodním partnerovi maximum dostupných informací.  

 

Při shromažďování informací slouží mnoho účinných nástrojů: 

 

Obchodní rejstřík a ARES  

 

Obchodní rejstřík a Administrativní registr ekonomických subjektů poslouží k nalezení 

důležitých informací, jako jsou předmět podnikání, kdo je vlastníkem, jestli není 

společnost v konkurzu nebo v likvidaci, případně zdali není na společnost uvalena 

exekuce. Obecně platí, že čím složitější jsou majetkové poměry hledaného subjektu, tím 

ostražitější by měl potenciální věřitel být. 

 

Součástí obchodního rejstříku je i sbírka listin, kam podniky z povinnosti ukládají 

dokumenty týkající se společnosti. Jsou to základní společenské dokumenty, účetní 

uzávěrky a výroční zprávy. 
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Registr dlužníků, burzy pohledávek a obchodní informace 

 

Další možností, jak prověřit obchodního partnera je např. Centrální registr dlužníků 

České republiky (bankovní i nebankovní registr dlužníků – osob i ekonomických 

subjektů). Obsahuje i tzv. Černou knihu, kde jsou evidovány trestně stíhané statutární 

orgány daných společností. Dále pak osoby trestně stíhané pro korupci. 

 

Možností, kde se informovat je například portál www.bpx.cz, kde se přes jednoduchý 

vyhledávač zjistí, jak si daná společnost stojí. 

 

Webové stránky 

 

Webové stránky obchodního partnera mají velkou vypovídací hodnotu. Pokud jsou 

bohaté na informace, kvalitně provedené, obsahují-li strukturu vedení firmy, přesné 

informace o společnosti, kontakty atd., je to dobré znamení. Uvádí-li se na stránkách 

firmy jen doručovací adresu a případně mobilní telefon jedná se, s velkou 

pravděpodobností o neseriózní obchodní protějšek. Je vhodné prověřit i kontakty a 

telefonní čísla na stránkách zobrazené. 

 

Osobní kontakt  

 

Velkým zdrojem informací je sám obchodní partner. Vždy je podezřelé, když se bude 

vyhýbat konkrétní odpovědi na otázku peněz či termínů provedení. Důležité je, aby se 

obě strany při případném jednání chovaly korektně a transparentně. Mnoho mohou 

napovědět reference, pokud je obchodní protějšek nechce předložit, má to 

pravděpodobně dva důvody. A to, že žádné nemá nebo se předchozí zakázky nepovedly 

a reference by mu tudíž při jednání nepomohly. 

 

Při shromáždění a zpracování dostatečného množství informací o obchodním partnerovi 

zbývá, správně si případnou pohledávku ošetřit tak, aby byla jasně průkazná. V případě 

vymáhání nestačí mít jen nezaplacenou fakturu, jak se mnoho věřitelů možná domnívá.  
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Je naprosto nezbytné archivovat maximum dokumentů se zakázkou souvisejících. 

Například potvrzená objednávka a dodací listy nejsou v žádném případě zbytečným 

papírováním. Bez podepsané objednávky či dodacího listu nemusí věřitel uspět u 

soudního řízení pohledávky. Při agendě je důležité nechat si tyto dokumenty potvrdit 

oprávněným zaměstnancem firmy. Pokud se nejedná o ředitele nebo jednatele 

společnosti, je nezbytné požadovat plnou moc k podepsání patřičných dokumentů. 

Popřípadě ji okopírovat a přiložit k podepsanému dokumentu. 

 

Snad nejdůležitějším dokumentem je samotná smlouva a smluvní podmínky, jejichž 

součástí může být i ceník. Pokud společnost realizuje velké množství podobných 

zakázek, je nezbytné zabezpečit vyhotovení kvalitní smlouvy. Tento dokument upravuje 

všeobecná pravidla obchodu a povinnosti zúčastněných stran. Oba dokumenty si může 

společnost vyhotovit sama, je však vhodné tímto pověřit odborníky. Může je vyhotovit 

renomovaná inkasní společnost či právnická kancelář. Peníze investované do 

vyhotovení těchto dokumentu se jistě v budoucnosti firmě vyplatí. 
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4. Závěr 
 

Pří zpracování analýzy pro mojí bakalářskou práci jsem zjistil velké problémy ve 

správě, evidenci a vedení pohledávek. Pomocí poskytnutých firemních materiálů a 

vybraných metod finanční analýzy jsem naznačil strukturu problému.  

 

Nedostatky při práci s pozastávkami vedou k soudním sporům, nedůvěře mezi 

podnikatelskými subjekty a k následnému prodražování zakázek. K eliminování toho 

problému jsem navrhl za použití dostupných kancelářských aplikací software. Jeho 

důsledné používání se stávajícím ekonomickým systém povede k zpřehlednění a 

systematizaci uchovávaných dat. Nevržené postupy urychlí a zjednoduší agendu 

pohledávek a v budoucnu se projeví zlepšením ekonomické situace firmy. 

 

Mám za to, že zkoumaná problematika se netýká pouze v práci uvedené společnosti, ale 

dle mých zkušeností z praxe, je toto všeobecný problém českého podnikatelského 

prostředí. Věřím, že soubor poznatků obsažených v práci přispěje k řešení této 

problematiky. 
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