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Abstrakt  

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pohledávek ve vybrané obchodní 

korporaci a v návaznosti na provedenou finanční analýzu a detailní analýzu stavu 

pohledávek navrhuje obchodní korporaci nové, popřípadě upravené postupy, kterými je 

moţné sníţit počty problematických pohledávek po splatnosti.  

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the issue of receivables in a selected business 

corporation and in connection with the financial analysis and detailed analysis of 

receivables proposes new or modified procedures which can reduce the number of past 

due receivables in this business corporation. 
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ÚVOD 

Pohledávky velmi zásadním způsobem ovlivňují chod kaţdého podnikání, a proto je 

velmi důleţité, aby obchodní korporace věnovaly jejich problematice dostatečnou 

pozornost.  

Nejvíce pohledávek vzniká zpravidla v dodavatelsko-odběratelských vztazích, kdy ve 

snaze získat co moţná největší konkurenční výhodu a vycházet tak svým zákazníkům 

maximálně vstříc, nabízí většina obchodních korporací svým zákazníkům odběr zboţí 

na obchodní úvěr. To znamená, ţe společnost si po dohodě s odběratelem určí datum, 

do kterého bude zákazník povinen svůj nákup zaplatit a splatit tím tak i svůj dluh.  

Ne vţdy je ovšem zákazník ochoten nebo schopen své závazky plnit včas a z tohoto 

důvodu je vhodné si ještě před uzavřením tohoto obchodu prověřit zákazníkovu bonitu a 

do smlouvy s ním zakomponovat i dostatečné mnoţství zajišťovacích prostředků, které 

dodavateli následně umoţní snadnější a efektivnější vymáhání svých pohledávek. 

Dostatečnou pozornost je také nutné věnovat správnému nastavení kroků, které budou 

v případě vzniku pohledávky po splatnosti směrem k zákazníkovi následovat.  

V současném ekonomickém prostředí existuje řada firem, na které mají pozdě hrazené 

pohledávky negativní vliv, a proto se bakalářská práce zaměří především na tyto 

pohledávky, resp. na to, jakými způsoby a opatřeními můţe obchodní korporace jejich 

počet sníţit a zároveň tak předcházet jejich vzniku.   
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zanalyzovat přístup vybrané obchodní korporace 

k oblasti řízení pohledávek a na základě této analýzy navrhnout nové nebo upravené 

postupy, které budou obchodní korporaci nápomocné ke zlepšení a zefektivnění tohoto 

aktuálního systému. 

Práce bude rozdělena do třech hlavních dílčích částí. Jedná se o část teoretickou, 

analytickou a návrhovou.  

V teoretické části budou popsána základní teoretická východiska této práce. Budou zde 

charakterizovány pohledávky z právního a účetního hlediska a také další pojmy týkající 

se problematiky pohledávek. Podstatná část této kapitoly bude rovněţ věnována 

systému řízení pohledávek a jeho významu pro účetní jednotku. V závěru této části 

budou definovány některé ukazatele finanční analýzy,  resp. ty ukazatele, které mají 

s pohledávkami určitou spojitost. Teoretická část bude zpracována především za pomoci 

zákonů, odborné literatury a dalších veřejně dostupných zdrojů.  

V analytické části bakalářské práce bude představena vybraná obchodní korporace a 

budou zde přiblíţeny její současné postupy, s jejichţ pomocí se snaţí předcházet vzniku 

pohledávek po splatnosti. Dále zde bude za pomoci vybraných ukazatelů provedena 

finanční analýza společnosti, doplněná o detailní analýzu stavu pohledávek za 

sledovaná období. Analytická část bakalářské práce bude zpracována především 

z veřejně dostupných účetních výkazů, procesních dokumentací a dalších interních 

informací této společnosti. Cílem této kapitoly bude identifikovat hlavní problémy a 

nedostatky, se kterými se společnost v oblasti řízení pohledávek potýká.  

V návrhové a zároveň poslední části této bakalářské práce budou navrţena opatření, 

která se budou snaţit reagovat na hlavní problémy a nedostatky, které budou 

identifikovány v analytické části práce.   

Bakalářská práce bude vyuţívat následující metody: 

- Analýza – proces, při kterém dochází k rozkladu zkoumaného jevu nebo situace na 

několik dílčích částí, které se následně dále zkoumají. Tato metoda bude vyuţita 

zejména v analytické části bakalářské práce. 
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- Syntéza – myšlenkové spojení získaných poznatků z analytických metod v celek. 

Zmíněná metoda bude pouţívána především v návrhové části práce.  

- Komparace – porovnávání zjištěných údajů s jinými údaji. Lze na základě ní 

vyvozovat závěry o vlastnostech objektů, nebo procesů a jde o základní metodu 

hodnocení. Tato metoda bude vyuţita zejména v analytické části této práce.  

- Literární rešerše – metoda, jejíţ hlavním cílem je vytvořit přehled o současných 

znalostech o vybraném tématu. Metoda bude vyuţívána v teoretické části 

bakalářské práce.  

- Dedukce – jedná se o vyvozování poznatků o jednotlivostech z obecných závěrů. 

Metoda bude v bakalářské práci vyuţívána v analytické a návrhové části (16). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

V této části bakalářské práce jsou uvedena základní teoretická východiska týkající se 

problematiky pohledávek. V úvodu této kapitoly jsou pohledávky charakterizovány 

z právního a účetního hlediska, dále následují informace týkající se opravných poloţek, 

promlčení, odpisu a zániku pohledávek. V samotném závěru je následně teoreticky 

popsán systém řízení pohledávek a také některé ukazatele finanční analýzy týkající se 

tohoto tématu. 

1.1 Pohledávky z právního hlediska  

Pohledávku lze z pohledu práva charakterizovat jako: právo, popř. nárok fyzické nebo 

právnické osoby (věřitele) požadovat na druhé osobě (dlužníkovi) plnění vzniklé 

z určitého závazkového vztahu.“ (1, s. 212). V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „OZ“), je pohledávka chápána jako právo věřitele na splnění a dluh je 

definován jako povinnost dluţníka uspokojit toto právo věřitele (1, s. 212).   

Pro vznik pohledávky existuje mnoho důvodů, tím nejčastějším je vznik právního 

vztahu na základě smlouvy. Smlouva můţe být dvoustranný nebo i vícestranný právní 

úkon, na jehoţ základě má věřitel právo od dluţníka dostat určité plnění. Povinnost 

dluţníka je věřiteli toto plnění poskytnout. Plnění mohou mít jak peněţitou tak i 

nepeněţitou formu. Ve většině smluv je moţné dohledat více závazků a to nejen na 

straně dluţníka, ale také na straně věřitele. Je tedy moţné říci, ţe kaţdá ze smluvních 

stran je současně věřitelem i dluţníkem. (2, s. 17). 

1.2 Pohledávky z účetního hlediska  

Pohledávky se z účetního hlediska řadí spolu se závazky do oblasti zúčtovacích vztahů, 

které bezesporu patří mezi nejdůleţitější oblasti podnikových financí (21, s. 185). 

Z pohledu účetnictví stanovuje základní postupy o zúčtovacích vztazích Český účetní 

standard č. 017 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“), a 

vyhláškou 500/2002 Sb. (27, s. 81).  

Ve směrné účetní osnově je pro pohledávky určena účtová třída 3 a to bez ohledu na to, 

zda se jedná o pohledávky krátkodobé nebo dlouhodobé. V rámci syntetických účtů se 

na základě rozhodnutí účetní jednotky vytvářejí účty analytické, které zajišťují členění 
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pohledávek dle potřeb právních předpisů či jiných potřeb účetní jednotky. Kromě 

účtové třídy 3 je moţné pohledávky najít také v účtové skupině 05 nebo 06. Jde o 

pohledávky z titulu poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobé 

zápůjčky obchodním společnostem a společníkům (2, s. 22).  

O pohledávkách se účtuje v okamţiku jejich vzniku, k čemuţ dochází nejčastěji při 

splnění dodávky zboţí nebo poskytnutí sluţeb vůči odběrateli (1, s. 212).  

1.2.1 Členění pohledávek 

Prvním velmi důleţitým kritériem, podle kterého lze pohledávky v účetnictví dělit, je 

doba jejich splatnosti. Rozlišují se pohledávky krátkodobé (pohledávky, jejichţ doba 

splatnosti je kratší neţ 1 rok) a pohledávky dlouhodobé (pohledávky s dobou splatnosti 

delší neţ 1 rok). Dalším základem pro členění pohledávek v účetnictví je struktura a 

členění těchto pohledávek v rozvaze (21, s. 185 – 186). Zde se pohledávky členění na:  

a) pohledávky z obchodních vztahů (zahrnující jednak pohledávky k odběratelům, 

ale také přijaté zálohy), 

b) pohledávky za ovládanou nebo ovládající osobou,  

c) pohledávky k akcionářům, členům druţstva, společníkům a ke společnosti (např. 

v případě pohledávek za upsaný a nesplacený vlastní kapitál),  

d) pohledávky k zaměstnancům a institucím sociálního a zdravotního pojištění, 

e) pohledávky ke státu, 

f) dohadné účty aktivní,  

g) jiné pohledávky (např. pohledávky z náhrad mank a škod, pohledávky 

z emitovaných dluhopisů, pohledávky z nakoupených opcí, pohledávky 

z prodeje nebo pachtu obchodního závodu) (21, s. 185, 186).  

Pohledávky lze dále členit např. dle místa vzniku a to na tuzemské a zahraniční, nebo 

dle jednotlivých odběratelů (20).   

1.2.2 Oceňování pohledávek  

Oceňování pohledávek je upraveno především v § 25 ZoÚ, kde je uvedeno, ţe 

pohledávky se oceňují „při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo 

vkladem pořizovací cenou.“ (1, s. 212). Do pořizovací ceny pohledávky vstupují kromě 
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ceny pořízení také náklady související s pořízením. Můţe jít např. o odměny a provize 

právníkům, znalecké ocenění nakupovaných pohledávek atd. (3, s. 47). 

Účetní jednotka pohledávky oceňuje v okamţiku uskutečnění účetního případu (např. 

v situaci, kdy pohledávka vznikne) a také je oceňuje v situacích, při kterých se sestavuje 

účetní závěrka (2, s. 46).  

1.2.3 Pohledávky v cizích měnách  

Veškeré pohledávky, které jsou vyjádřeny v cizích měnách, musejí být před samotným 

zaúčtováním převedeny na korunovou hodnotu (2, s. 46). V účetnictví je totiţ nutné 

vyjádřit pohledávku jak v měně cizí, tak i v českých korunách (1, s. 214). Pro tyto 

případy by měla mít účetní jednotka ve své vnitropodnikové směrnici stanoveno, jaký 

kurz bude k tomu účelu vyuţívat. Dle ZoÚ můţe jít buď o aktuální denní kurz ČNB, 

nebo o pevný kurz, který si s odkazem na některý z kurzů ČNB účetní jednotka zvolí (2, 

s. 47).   

1.2.4 Pohledávky z titulu poskytnutých záloh 

V případě, ţe společnost před splněním dodávky zaplatí dodavateli zálohu, vzniká jí 

také pohledávka. Z účetního hlediska je moţné tyto zálohy členit především podle toho, 

za jakým účelem společnost dodavateli tyto zálohy poskytla. Můţe jít např. o zálohy na 

pořízení dlouhodobého majetku, provozní zálohy, zálohy na pořízení materiálu či zboţí 

nebo o zálohy vyplacené společníkům (2, s. 47).  

Zálohu lze zaplatit pouze na základě smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nebo na 

základě zálohové faktury, kterou vystavuje dodavatel (1, s. 213). 

1.2.5 Inventarizace pohledávek 

Hlavním cílem inventarizace pohledávek je zjistit zda stav pohledávek, který je veden 

v účetnictví odpovídá stavu skutečnému. To se provádí na základě dokladové inventury. 

Ke kaţdému analytickému účtu pohledávek je nutné sestavit inventurní soupis, jehoţ 

náleţitosti jsou upraveny v § 30 odst. 7  ZoÚ (1, s. 259). 

Kromě porovnání skutečného stavu s účetním je dále nutné u kaţdé pohledávky zjistit 

její reálnou hodnotu. Ta se porovnává s účetními hodnotami pohledávek a v případě, ţe 

je reálná hodnota niţší, je nutné k těmto pohledávkám vytvořit opravné poloţky. (1, s. 

259). 
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1.3 Opravné položky k pohledávkám 

Opravné poloţky bývají vytvářeny k pohledávkám, které jsou po lhůtě splatnosti a to na 

základě inventarizace. Jejich hlavním cílem je vyjádřit riziko související s nezaplacením 

pohledávky sníţením ocenění této pohledávky v účetních výkazech. Opravné poloţky 

se účtují na vrub nákladů a to v účtové skupině 55. a zároveň ve prospěch účtové 

skupiny 39. U pohledávek se rozeznávají opravné poloţky daňové (které se řídí 

zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách, dále jen „ZoR“) a účetní (jejichţ tvorba závisí na 

rozhodnutí účetní jednotky) (1, s. 230). 

1.3.1 Daňové opravné položky 

Za daňové opravné poloţky lze chápat opravné poloţky, které jsou vymezeny v ZoR, 

jsou vytvořené k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 a jsou 

zaúčtovány v souladu s účetními předpisy (3, s. 59). 

Z pohledu poplatníka není tvorba daňových opravných poloţek povinná, jde pouze o 

moţnost sníţit si svůj daňový základ. Uznání daňových opravných poloţek se rovněţ 

nelze dodatečně domáhat. Pokud tedy poplatník v určitém období daňovou opravnou 

poloţku nevytvořil (a to přestoţe splnil veškeré podmínky pro jejich tvorbu) nelze ji jiţ 

zpětně uplatnit (2, s. 28). 

ZoR upravuje následující případy, u nichţ lze pouţít daňové opravné poloţky:  

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení 

Daňové opravné poloţky za dluţníky v insolvenčním řízení lze vytvořit aţ do výše 

rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek v případě, jde-li o náklad (výdaj) na 

dosaţení, zajištění a udrţení příjmu a zároveň poplatník, který tuto daňovou opravnou 

poloţku tvoří, vede účetnictví a má tyto pohledávky přihlášené u soudu. V návaznosti 

na výsledky insolvenčního řízení je nutné opravnou poloţku zrušit. To platí i v situaci, 

kdy pohledávku insolvenční správce (popř. věřitel nebo dluţník) účinně popře (14). 

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 

Daňové opravné poloţky je moţné tvořit k nepromlčeným pohledávkám aţ do výše: 

 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty v případě, ţe od konce sjednané doby 

splatnosti uplynulo více neţ 18 měsíců 
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 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty v případě, ţe od konce sjednané doby 

splatnosti uplynulo více neţ 30 měsíců 

I zde platí podmínka, ţe tvorba opravné poloţky musí být nákladem (výdajem) na 

dosaţení, zajištění a udrţení příjmů a poplatník musí vést účetnictví (14). 

Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo 

Opravné poloţky k pohledávkám z titulu ručení za clo mohou vytvářet poplatníci, kteří 

vedou účetnictví a kteří ručí za clo podle celního zákona. Daňové opravné poloţky lze 

vytvářet jen do výše hodnoty pohledávky odpovídající provedené úhradě cla (14). 

Daňové opravné položky k „drobným“ pohledávkám 

Pokud poplatník nepostupuje dle výše uvedených případů, můţe vytvořit daňovou 

opravnou poloţku aţ do výše 100 % její neuhrazené rozvahové hodnoty (bez 

příslušenství) pouze v situaci kdy: 

 nejde o pohledávku, která jiţ byla odepsána na vrub výsledku hospodaření nebo 

o pohledávku, která vznikla za členem obchodní korporace za upsaný vlastní 

kapitál či vznikla mezi spojenými osobami, které vymezuje zákon č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), 

 rozvahová hodnota pohledávky nepřesáhne částku 30 000 Kč, 

 od konce sjednané doby splatnosti uplyne minimálně 12 měsíců a  

 celková hodnota pohledávek vůči témuţ dluţníkovi nepřesáhne částku 30 000 

Kč. (14). 

1.3.2 Účetní opravné položky  

Dle § 25 ZoÚ vzniká k rozvahovému dni kaţdé účetní jednotce povinnost brát v potaz 

všechna předvídatelná rizika a moţné ztráty, které se vztahují k majetku a závazkům, 

jakoţ i všechna sníţení hodnoty. To se samozřejmě týká i pohledávek. Existuje-li tedy 

riziko, ţe pohledávka nebude uspokojena v plné výši, je účetní jednotka povinna 

účtovat také o opravných poloţkách účetních. K pohledávkám je tedy moţné vytvářet 

současně účetní i daňové opravné poloţky, nikdy ovšem součet opravných poloţek 

nesmí přesáhnout účetní hodnotu konkrétní pohledávky, ke které je opravná poloţka 

tvořena (1, s. 232). 
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Účetní opravné poloţky jsou tedy nedaňovým výdajem a pro účely základu daně 

z příjmu se při jejich tvorbě zvyšuje výsledek hospodaření. Dle ZDP je ovšem zároveň 

moţné výsledek hospodaření pro daňové účely sníţit a to v případě, ţe budou účetní 

opravné poloţky rozpuštěny (2, s. 31).  

1.4 Promlčení a odpis pohledávky 

Problematiku promlčení pohledávek řeší OZ, na základě něhoţ je promlčecí doba 

pohledávek 3 roky. To ovšem neplatí, uznal-li dluţník svůj dluh. V tomto případě bude 

právo promlčeno za 10 let ode dne, kdy dluţník svůj dluh uznal. Pakliţe dluţník 

v uznání určí i dobu, do které by měl svůj dluh splnit, bude právo promlčeno za 10 let 

od posledního dne určené doby. Promlčecí lhůta neběţí, uplatní-li věřitel právo u 

orgánu veřejné moci a to za podmínky, ţe tak učiní v promlčecí lhůtě (1, s. 235).  

Promlčení pohledávek má význam především v souvislosti se zákonnými opravnými 

poloţkami k pohledávkám a také s jednorázovým odpisem pohledávek. Existuje-li totiţ 

riziko, ţe pohledávka bude promlčena, je nutné tuto pohledávku ještě v promlčecí lhůtě 

odepsat. Po odpisu pohledávky se dále tato pohledávka vede na podrozvahových účtech 

(1, s. 235, 236).   

Jednorázový odpis pohledávek do daňově uznatelných nákladů (daňový odpis) řeší § 24 

odst. 2 písm. y) ZDP. Ten uvádí, ţe společnost můţe pohledávku jednorázově odepsat 

do daňově uznatelných nákladů, pakliţe pohledávka byla při svém vzniku účtována do 

výnosů a zároveň je moţné k této pohledávce tvořit opravné poloţky dle ZoR (21, s. 

195). Pohledávku ale můţe účetní jednotka odepsat i na základě svého vlastního 

rozhodnutí (účetní odpis). Nejčastěji se tak děje v situaci, kdy zřejmé, ţe náklady na 

vymáhání dané pohledávky by přesáhly výtěţek z této pohledávky, nebo dluţník je dle 

sdělení příslušných orgánů (např. policie či soudu) neznámého pobytu (27, s. 84). 

Jak daňový, tak i účetní odpis pohledávky se účtuje do nákladů - účet 546. Z pohledu 

ZDP je ale vhodné tento syntetický účet rozdělit i na účty analytické (27, s. 83). 

1.5 Zánik pohledávky  

Zánik pohledávky znamená jak pro věřitele i dluţníka povinnost vyřadit zaniknou 

pohledávku z účetnictví. Existuje několik způsobů, kterými můţe pohledávka 

zaniknout. Tím nejčastějším způsobem je zánik pohledávky úhradou (plnou nebo 
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částečnou). Tyto případy nezpůsobují (kromě případných kurzových rozdílů) pro účetní 

jednotku ţádné velké komplikace (21, s. 188). 

Vyjma jiţ zmíněné úhrady můţe dojít k zániku pohledávky v případě, ţe: 

- pohledávka je současně nahrazována jinou pohledávkou (příkladem můţe být 

tzv.  novace, popř. narovnání dle § 1902 aţ § 1905 OZ); 

- dojde k započtení pohledávky a závazku (coţ je moţné na základě § 1982 aţ § 

1991 OZ); 

- dojde k jinému zániku pohledávky. Typickým příkladem této kategorie můţe být 

prominutí dluhu, které je upraveno v § 1995 aţ § 1997 OZ. Jedná se tedy o 

případ, kdy věřitel od dluţníka nezíská ţádnou protihodnotu (21, s. 188).  

1.6 Řízení pohledávek  

Smyslem řízení pohledávek je především ochránit společnosti před vysokým podílem 

faktur po splatnosti a také minimalizovat podíl nedobytných pohledávek, které nejsou 

vůbec vymoţeny, popř. jsou inkasovány s vynaloţením relativně vysokých nákladů.  

Širší cíl řízení pohledávek by mohl být charakterizován jako umoţnění růstu prodeje 

bez zvyšujícího se rizika vzniku špatných pohledávek a s tím souvisejících negativních 

dopadů do cash flow (6, s. 414). 

1.6.1 Úvěrová politika 

Reţňáková (2010) říká, ţe uvěrová politika vůči zákazníkům (neboli „Credit 

management“): „stanovuje postupy při uzavírání obchodních kontraktů a poskytování 

obchodních úvěrů, čímž plní preventivní úlohu v systému řízení pohledávek.“. Cílem 

úvěrové politiky je tedy především předcházení problémům s inkasem za dodávky 

výrobků či sluţeb (4, s. 58). 

Rozhoduje-li se společnost o poskytnutí úvěru, měla by zohlednit následující faktory: 

 - spolehlivost zákazníka;        

 - význam zákazníka pro podnik;       

 - náklady, které jsou potřebné pro správu úvěrového systému;   

 - podmínky, které nabízí konkurence;      

 - pruţnost poptávky po produktech této společnosti, aj. (4, s. 61). 
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Hodnocení úvěrového rizika obchodního partnera 

K hodnocení obchodního rizika odběratele dochází především na základě finančně-

ekonomických ukazatelů (kde se sleduje zejména výkonnost a finanční stabilita daného 

zákazníka) a také na základě jeho chování, resp. ochoty platit (4, s. 67).  

Chce-li společnost zhodnotit úvěrové riziko svého obchodního partnera, musí o něm ze 

všeho nejdříve získat dostatečné mnoţství informací. Zdrojem těchto informací můţe 

být např. obchodní rejstřík nebo registr ţivnostenského podnikání, obchodní soudy nebo 

komerčně zpracované databáze podniků. Dodavatel by si také měl postupně vytvářet 

databázi svých odběratelů a do ní následně zaznamenávat veškeré své zkušenosti s nimi. 

Informace, které se o kaţdém zákazníkovi vyplatí sledovat a na jejichţ základě je 

moţné odhadnout i pravděpodobnost zaplacení, resp. nezaplacení pohledávky, mohou 

být např.:          

 - zákazníkovo postavení na trhu,       

 - spolehlivost zákazníka;        

 - ukazatele finanční analýzy (zadluţenost, obrat aktiv, velikost výnosů, …),  

 - finanční rezervy zákazníka,        

 - vlastnické vztahy podniku a personální obsazení na řídících funkcích,  

 - schopnost zákazníka hradit své úvěrové závazky,     

 - ekonomická situace v zemi zákazníka (4, s. 68, 69).  

U nového odběratele je tedy nutné shromáţdit co moţná nejvěrohodnější a 

nejobjektivnější informace, které se k hodnocení zákazníka vyuţijí. V případě, ţe 

dochází k hodnocení úvěrového rizika stávajícího odběratele, jsou primárním zdrojem 

informací o platební morálce tohoto zákazníka zkušenosti, které společnost při 

obchodování s tímto odběratelem jiţ v minulosti získala. (6, s. 419).  

Na základě provedené analýzy si podnik můţe rozdělit své odběratele do jednotlivých 

skupin (např. dle bonity). Příklad tohoto rozdělení je uveden v následující tabulce (4, s. 

68): 
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Tab. 1 - Rozdělení zákazníků do skupin dle bonity 

Skupina Popis a chování zákazníka Přístup k tomuto zákazníkovi 

Výborná 

bonita 

Zákazník platí zcela včas, nízké 

riziko 

Nevyţaduje zvláštní kontrolu, lze mu 

zvýšit úvěrový limit 

Dobrá 

bonita 

Méně časté nedodrţení splatností Před zvýšením úvěrového limitu je nutné 

ověřit nové informace 

Průměrná 

bonita 

Časté nedodrţování a překračování 

platebních podmínek 

Nutná kontrola platební morálky a 

dodrţování stávající výše úvěrového limitu 

Špatná 

bonita 

Nedodrţování platebních 

podmínek, časté výpadky placení, 

neustále platí po splatnosti, má 

dluhy 

Nutná neustálá kontrola, stávající výše 

úvěrového limitu nesmí být v ţádném 

případě překročena 

Ţádná 

bonita 

Insolventní zákazník, neplatí vůbec Zastavit veškeré dodávky, moţnost 

dodávek pouze po okamţitém zaplacení 

(Zdroj: 4, s. 68)  

Délka obchodního úvěru 

Velice problematickou otázkou, která se při rozhodování o poskytnutí obchodní úvěru 

nabízí, je samotná délka tohoto obchodního úvěru. Při rozhodování můţe být 

společnosti nápomocný plán výdajů (např. potřeba finančních prostředků k nákupu 

zboţí, materiálu nebo na platby externích sluţeb) a také náklady na cizí zdroje 

financování, které by společnost potřebovala k překlenutí nesouladu mezi příjmy a 

výdaji (4, s. 61). 

V případě, ţe je finanční situace podniku dobrá, je vhodné oproti konkurenci nabídnout 

stejně dlouhou, ideálně ještě delší, dobu splatnosti. Délka úvěru se samozřejmě liší 

v závislosti na tom, jaký má daný zákazník pro společnost význam (především 

z pohledu jeho podílu na trţbách), popř. jak moc je spolehlivý. Po novém zákazníkovi je 

dobré poţadovat platbu přímo při odběru zboţí, nebo i předem. Poté se můţe délka 

úvěru postupně upravovat (4, s 62). 

Délka dodavatelského úvěru bývá nejčastěji v rozmezí 14 aţ 90 dnů. Zákazník navíc za 

tento úvěr neplatí ţádné úroky nebo poplatky, které by mohly být explicitně vyjádřeny. 
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Proto by měl dodavatel do konečné ceny svého produktu promítnout i jakousi prémii 

související s případným rizikem nezaplacení (6, s. 416). 

Úvěrový limit 

Úvěrový limit lze charakterizovat tak, ţe zákazníkovi je stanovena určitá maximální 

výše, do které můţe od dodavatele odebírat zboţí na dluh. Jestliţe zákazník uhradí část 

faktur (a to ať uţ jsou splatné nebo ne), uvolní si u dodavatele určitou část svého 

úvěrového limitu, za který můţe opět nakupovat na dluh. Hlavním záměrem přiřazovaní 

úvěrových limitů jednotlivým zákazníkům je snaha, co moţná nejvíce, eliminovat riziko 

nezaplacení faktur. Tento nástroj sice nezabrání vzniku pohledávek po splatnosti, ale 

v případě, ţe odběratel potřebuje další dodávku a nemá uhrazené dodávky předchozí, je 

nucen část svého dluhu zaplatit, aby si tak pro novou dodávku u dodavatele uvolnil 

alespoň část svého úvěrového rámce (6, s. 416). 

Skonto 

Snaha kaţdého podniku je dostatečně motivovat zákazníka k tomu, aby se délka 

obchodního úvěru sniţovala. K tomu mohou slouţit např. skonta (resp. hotovostní slevy 

z hodnoty pohledávek). Zákazník má tedy moţnost dodavateli zaplatit niţší částku neţ 

je jeho skutečný dluh a to v případě, ţe svůj dluh zaplatí před koncem jeho úvěrového 

období (4, s 62).  

Systém rabatů 

Součástí prodejních podmínek mohou být i tzv. rabaty. Ty jsou chápány jako nástroje 

cenové politiky a umoţňují tak stanovovat různé ceny pro různé zákazníky. Odběratel 

tedy získává pocit, ţe nakupováním tohoto zboţí výrazně ušetří. Rabaty mohou posílit 

vztahy se zákazníky, zkrátit průměrné doby inkasa nebo např. zvýšit mnoţství 

prodávaného produktu. Při jejich poskytování je ovšem nutná správná kalkulace jejich 

ceny, poskytování rabatů totiţ můţe sníţit zisk za jednotlivé období (4, s. 65). 

1.6.2 Zajišťovací prostředky pohledávek  

Vzhledem k tomu, ţe platební morálka není v současném podnikatelském prostředí 

příliš dobrá, je nutné vyuţívat z pohledu věřitele co moţná nejvíce instrumentů, které 

zákon k zajištění pohledávek nabízí (3, s. 17). Tyto instrumenty jsou popsány níţe.  
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Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta je zajišťovací prostředek, na základě něhoţ je účastník (za předpokladu, 

ţe poruší svou smluvní povinnost) povinen zaplatit smluvenou částku, a to i v případě, 

ţe oprávněnému účastníkovi nevznikne ţádná škoda. Svou povinnost bývá dluţník 

obvykle zavázán hradit i po zaplacení smluvní pokuty. Smluvní strany se však v této 

věci mohou dohodnout i jinak (4, s. 91). 

Zajištění závazku smluvní pokutou je právně ošetřeno v OZ (konkrétně § 2048 aţ § 

2052). Maximální výši pokuty však OZ neupravuje, coţ znamená, ţe výše smluvní 

pokuty je závislá pouze na vůli a dohodě smluvních stran. (3, s. 20). Je-li ovšem 

smluvní pokuta nepřiměřeně vysoká, můţe ji soud na základně návrhu dluţníka, sníţit 

(15). 

Směnka  

Reţňáková (2010) říká: „Směnka je převoditelný cenný papír dluhový, ze kterého 

vyplývá bezpodmínečný dlužnický závazek sepsaný zákonem stanovenou formou.“. Na 

směnce nejsou uvedeny ţádné důvody ani okolnosti vzniku závazku, proto je moţné ji 

charakterizovat jako abstraktní závazek. Majitel směnky má tedy nesporné právo ve 

stanovenou dobu poţadovat zaplacení částky, která je na směnce uvedena. Pokud by 

nedošlo ke splnění směnečného závazku, přistoupí se ke zrychlenému soudnímu 

jednání, neboť se nebude pátrat po příčině vzniku tohoto závazku (4, s. 80). 

Zákon č. 191/1950 Sb. směnečný a šekový, chápe směnku jako převoditelný cenný 

papír a podává podrobnou úpravu směnky, jakoţ i pravidel jejího pouţívání a vymáhání 

směnečný práv (3, s. 23). 

Dle směnečného a šekového zákona je moţné směnky dělit na cizí a vlastní:  

Směnka vlastní – „je cenný papír a vyjadřuje bezpodmínečný slib směnečného dlužníka 

zaplatit majiteli v určitý den a na určitém místě dlužnou peněžní částku.“ (5, s. 86). 

Z toho vyplývá, ţe směnka vlastní obsahuje (na rozdíl od směnky cizí) jména jen dvou 

osob (3, s. 24). 

Směnka cizí – „je cenný papír a vyjadřuje bezpodmínečný příkaz směnečnému 

dlužníkovi zaplatit majiteli v určitý den a na určitém místě dlužnou peněžní částku.“ (5, 

s. 86). Přirozeně tedy musí směnka cizí obsahovat jména tří osob. Jde o výstavce 
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směnky, trasáta (který musí zaplatit směnečnou částku) a remitenta (resp. osobu, jeţ 

očekává platbu) (3, s. 23).  

Pojištění obchodních úvěrů 

Je poskytováno formou komerčního pojištění a přenáší platební riziko z prodávajícího 

na úvěrovou pojišťovnu. Mj. můţe být toto pojištění poskytováno i se státní podporou 

(4, s. 89). 

Sluţby, které úvěrové pojišťovny poskytují, lze rozdělit do následujících oblastí: 

 - odškodnění v případě neplacení,       

 - prevence,         

 - monitorování existujících odběratelů,     

 - vymáhání pohledávek ze strany pojišťovny (4, s. 90). 

Ručení 

Ručení je jednostranné písemné prohlášení, kterým se ručitel zavazuje zaplatit za 

dluţníka jeho dluh vůči věřiteli. Pokud ručí více ručitelů současně, jedná se o závazek 

společný a nerozdílný, coţ znamená, ţe věřitel můţe poţadovat zaplacení dluhu po 

kterémkoliv ručiteli (4, s. 91).  

Tento zajišťovací prostředek je upraven v OZ a to konkrétně mezi § 2018 aţ § 2028 

(15).  

Pilátová a Richter (2011) říkají: „Význam ručení se zvyšuje tím, že dochází k rozšíření 

okruhu majetku, ze kterého může věřitel uspokojit svoji nesplacenou pohledávku, 

nejčastěji např. proto, že majetek dlužníka není dostatečný, aby nárok věřitele pokryl.“ 

(3, s. 21). 

Zástavní právo 

Zástavní smlouvu je moţné při minimálních nákladech označit za nejspolehlivější 

zajišťovací prostředek. Lze s ním zajistit jiţ existující, nebo i budoucí závazek. Zástavní 

smlouvu je nutné uzavřít písemnou formou a také je nutné dbát veškerých obsahových 

náleţitostí, které jsou stanoveny zákonem (3, s. 18). 

Úprava zástavního práva je obsaţena především v § 1309 aţ § 1394 OZ a lze ji vyuţít i 

pro obchodní vztahy. Drbohlav a Pohl (2011) říkají: „Podstatou zástavního práva je 
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zajištění pohledávky věřitele pro případ, že závazek dlužníka nebude včas splněn s tím, 

že v takovém případě lze dosáhnout uspokojení výtěžku zpeněžením konkrétní zástavy.“ 

(2, s. 212). 

Zastavovat je moţné jak věci nemovité, tak i věci movité. Zástava nemovitosti se 

provede pomocí vkladu do katastru nemovitostí, movité věci se předají do úschovy 

k třetí osobě (uschovateli). Kromě pohledávky slouţí zástavní právo k zajištění i jejího 

příslušenství (nedojde-li k jejímu řádnému a včasnému splnění). Zástavní právo můţe 

vzniknout na základě písemné smlouvy, schválené dědické dohody nebo ze zákona (3, 

s. 19). 

Bankovní záruka 

V případě bankovní záruky se jedná o speciální případ, který je upraven v § 2029 aţ § 

2039 OZ a ve kterém je ručitelem banka. Převzala-li bankovní záruku spolehlivá banka, 

jedná se pro věřitele o jeden z nejrychlejších a nejúčinnějších prostředků, jak si zajistit 

splnění peněţitého závazku dluţníka. Tento způsob zajištění od věřitele nevyţaduje 

ţádné dodatečné úkony a ve srovnání s jinými zajišťovacími prostředky se jedná o 

prostředek s vyšší mírou jistoty (3, s. 21). 

Bankovní záruku můţe vyuţít prodávající i kupující a poskytují ji komerční banky. 

Reţňáková (2010) říká, ţe bankovní záruka: „představuje neodvolatelný závazek banky 

zaplatit předem uřčenou sumu peněž v případě nedodržení podmínek kontraktu 

dodavatelem nebo v případě nezaplacení zboží a služeb odběratelem.“ (4, s. 89). 

Bankovní záruky se mohou vyskytovat v následujících formách:    

 - Akcesorická (vztahuje se ke konkrétnímu závazku);    

 - Abstraktní (záruka banky za veškeré závazky svého klienta) (4, s. 89). 

Výhrada vlastnictví 

Na základě § 2132 aţ § 2134 OZ se mohou kupující s prodávajícím vzájemně 

dohodnout, ţe kupující k prodávané věci získá vlastnická práva aţ poté, co dojde 

k úplnému zaplacení smluvené ceny (3, s. 24). 

Uznání dluhu 

Legislativa ČR upravuje uznání dluhu v § 2053 a § 2054 OZ s tím, ţe uznání dluhu lze 

charakterizovat jako jednostranný právní úkon dluţníka, který tak písemnou formou 
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uznává svůj dluh a spolu s ním uznává i výši a důvod tohoto závazku. Rovněţ se 

dluţník zavazuje zmíněný dluh do určitého termínu splatit. K uznání dluhu dochází i 

částečnou splátkou tohoto dluhu nebo zaplacením úroku z prodlení (15 a 4, s. 91). 

Úrok z prodlení 

Dojde-li ke zpoţdění platby, má věřitel právo od dluţníka poţadovat úroky z prodlení, 

přičemţ právo věřitele na náhradu škody, která byla zapříčiněna prodlením dluţníka, 

není vůbec dotčeno (4, s. 92). 

Inkaso 

Smlouva o inkasu je upravena v OZ (konkrétně § 2694 aţ § 2698) a jedná se o situaci, 

kdy banka na příkaz věřitele přijme od označeného dluţníka určité mnoţství peněţních 

prostředků. Jedná se v podstatě o jeden ze zvláštních případů mandátní smlouvy, s tím 

rozdílem, ţe mandatářem můţe být pouze banka, resp. jiný subjekt, který je k tomu 

oprávněn. Za předmět smlouvy lze povaţovat i jiný inkasní úkon. (3, s. 23). 

Smluvní záloha 

Smluvní záloha se jako zajišťovací prostředek vyuţívá poměrně často, neboť je velice 

účinná. Povinnost jejího poskytnutí, popř. i zaplacení úplné ceny není upraveno 

v ţádném právním předpisu a proto tedy závisí na dohodě všech účastníků závazkové 

vztahu (3, s. 24). 

Dokumentární inkaso 

Reţňáková (2010) říká, ţe dokumentární inkaso je: „žádost vývozce inkasovat 

prostřednictvím své banky od dovozce protihodnotu za dodané zboží na základě 

předložení dokumentů stanovených v kontraktu.“. Banka u dokumentárního inkasa 

zajišťuje pouze správné provedení inkasních úkonů, a to na základě podmínek 

dohodnutých s vývozcem, nepřebírá tedy ţádnou záruku, ţe úhrada bude skutečně 

provedena (4, s. 86). 

Co se dokumentárního inkasa týče, vydání dokumentů závisí na zaplacení inkasní 

částky, na akceptaci směnky, popř. na jiných předem stanovených podmínkách. 

Dodavatel si tedy můţe být jistý, ţe odběratel se bez splnění inkasních podmínek 

k předkládaným dokumentům vůbec nedostane (5, s. 66).  
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Dokumentární akreditiv  

Dokumentární akreditiv lze charakterizovat jako písemný závazek banky odběratele, 

která při splnění veškerých akreditivních podmínek provede úhradu za dodané zboţí, 

nebo sluţby třetí osobě (5, s. 73).    

V rámci dokumentárního akreditivu získává dodavatel jistotu, ţe pokud splní veškeré 

akreditivní podmínky, obdrţí vţdy, bez ohledu na platební schopnost dluţníka, 

akreditivní částku (5, s. 72). 

S ohledem na to, ţe je banka po splnění akreditivních podmínek zavázána za svého 

klienta zaplatit, bude od něj přirozeně vyţadovat nějaké zajištění. Sluţby 

dokumentárního akreditivu poskytuje banka pouze zákazníkům s vysokou bonitou, a 

proto bude banka svého klienta přísně prověřovat, případně bude vyţadovat sloţení 

akreditivní částky ihned po uzavření kontraktu (4, s. 87, 88). 

Dokumentární akreditiv lze povaţovat za jeden z nejpouţívanějších platebních 

instrumentů v zahraničním obchodě, a to zejména proto, ţe přináší jistotu jak 

prodávajícímu, tak kupujícímu (ovšem pouze pokud se zvolil vhodný druh akreditivu a 

byl vystaven bankou s odpovídající bonitou). Jde-li o výdaje, které jsou s vystavením 

akreditivu spojené, nese je obvykle strana kupujícího (4, s. 88). 

1.6.3 Usnadnění inkasa pohledávek  

V některých případech (např. v období vysokých úrokových sazeb) nemusí být vůbec 

jednoduché získat (za přijatelnou cenu) dodatečné finanční prostředky. Ve většině 

případů to bývá spojeno s dalšími náklady (včetně nákladů implicitních) a to vede 

podnik k hledání jiných forem refinancování, které jsou zaloţeny na odkupu 

pohledávek. Takovými moţnostmi jsou faktoring a forfaiting (4, s. 92). 

Faktoring 

Faktoring lze definovat jako úplatné postoupení krátkodobých pohledávek, které jsou 

sníţeny o diskont. Podmínkou tohoto postoupení ovšem je, ţe na ţádnou z těchto 

pohledávek nejsou pouţity zajišťovací prostředky. Zmíněný diskont lze chápat jako 

poplatek, jeţ je inkasován faktoringovou společností za poskytnuté sluţby (4, s. 92). 

Účastníci faktoringové operace jsou: 
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- dodavatel (resp. ţadatel o faktoring),  

- odběratel (dluţník),  

- faktoringová společnost (která odkupuje pohledávku),   

- jiné instituce zabývající se řešením upomínkového řízení (např. soud 

nebo právní zástupce) (5, s. 114). 

Pohledávky, které mohou být předmětem faktoringu, musejí pocházet pouze 

z obchodního styku a musejí být za subjektem s přijatelnou bonitou. Doba splatnosti 

pohledávek bývá zpravidla kratší neţ 180 dnů (4, s. 92). 

Faktoring se můţe objevovat ve dvou formách – regresní a bezregresní faktoring. U 

regresního faktoringu (tedy faktoringu s postihem) můţe faktoringová společnost vrátit 

danou pohledávku původnímu majiteli, v případě, ţe kupující neuhradí svůj dluh ve 

splatnosti. U bezregresního faktoringu (tedy faktoring bez postihu) přebírá riziko, ţe 

pohledávka nebude kupujícím uhrazena včas, faktoringová společnost. Tato forma 

faktoringu bývá také často označována jako faktoring s pojištěním (4, s. 92). 

Mezi výhody faktoringu je moţné označit zejména skutečnost, ţe sniţuje 

administrativní náklady s evidencí pohledávek, eliminuje rizika nezaplacení pohledávek 

a také sniţuje vázanost kapitálu v pohledávkách (4, s. 93). 

Forfaiting  

Forfaiting lze zařadit mezi krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé formy financování, 

které bývají zajištěny vhodnou formou např. dokumentárním akreditivem s odloţenou 

splatností, popř. směnkou, která je avalovaná bankou.  

Účastníci forfaitové operace jsou:       

 - dodavatel (resp. ţadatel o forfaiting – nabízí pohledávku),   

 - odběratel (dluţník),        

 - forfaitér (instituce, která kupuje pohledávky),     

 - ručitel (ve většině případů banka, která ručí za dluţníka) (5, s. 110). 

Lze jej charakterizovat jako odkup pohledávek, jeţ mají odloţenou splatnost, 

forfaiterém a to bez jakéhokoliv zpětného postihu pro předcházejícího drţitele. Jinými 

slovy dodavatel dostává za svoji pohledávku platbu od forfaitéra a veškerá rizika 
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(směnečná, úroková nebo i riziko nezaplacení) spojená s odkupovanou pohledávkou 

přecházejí na forfaitéra (5, s. 110). 

Úhrada pohledávky následuje ihned poté, co dojde k technické realizaci operace (tzn. po 

předání veškerých dokumentů, které identifikují pohledávku a potvrzují její kvalitu). 

Forfaitér si i v tomto případě od hodnoty celkové pohledávky odečítá diskont (neboli 

náklady za forfaiting). Forfaitingové ochody se na rozdíl od těch faktoringových 

dojednávají individuálně (na jednotlivé obchody, tzn. nikoliv na celý objem dodávek (4, 

s. 94). 

1.6.4 Vymáhání pohledávek  

V případě, ţe odběratel nezaplatí za určitou pohledávku včas, je nutné přistoupit k 

vymáhání pohledávek a to buď za pomocí vlastních pracovníků, nebo v kooperaci s 

externími společnostmi, které se na tuto problematiku specializují. V počátečních fázích 

můţe být vymáhání vlastními silami mnohem efektivnější a to hlavně díky dobré 

znalosti daných zákazníků a obchodních případů, popřípadě flexibilitě jednání. Na 

základě zkušeností s vymáháním plateb lze obecně říci, ţe společnost je vlastními silami 

schopná od odběratele získat úhradu za svou pohledávku zhruba do tří měsíců, poté je 

jiţ většina moţností neúčinná a na řadu tak přicházejí jiná řešení jako např. vymáhání 

pohledávek soudní cestou apod. Externí vymáhání je u malého počtu odběratelů ve 

srovnání s interním draţší, nicméně s přibývajícím počtem dluţníků se náklady na 

externí agenturu postupně vyrovnávají a od určitého bodu je jiţ efektivnost externího 

vymáhání vyšší a vyplácí se (4, s. 100, 101). 

Dříve neţ si společnost zvolí vhodné metody, které bude vůči svým dluţníkům 

uplatňovat, měla by se také zamyslet, co jejich zákazníky k neplnění závazků vede. 

Zákazníci buď zaplatit nemohou (nemají dostatek kapitálu pro financování svého 

hotovostního cyklu, jsou podkapitalizovaní, nebo se vinou svých zákazníků dostali do 

druhotné platební neschopnosti), nebo nechtějí (jsou si vědomi slabší pozice věřitele z 

důvodu vysoké konkurence, nebo nedostatečného ošetření vymahatelností jeho 

pohledávky, financují jiné aktivity apod.) (6, s. 432, 433). 

Velmi důleţitou částí agendy řízení pohledávek je určení postupu, na základě kterého se 

budou problematické pohledávky vymáhat. Stanovení postupu je závislé především na 
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individuálních podmínkách daného dodavatele, moţnostech vymáhání těchto 

pohledávek a na konkurenčním prostředí (6, s. 435, 436).  

V následující tabulce je uveden vzorový postup vymáhání pohledávek po splatnosti:  

Tab. 2 - Postup vymáhání pohledávek po splatnosti obchodní společnosti 

 

Způsoby, kterými lze pohledávky po splatnosti vymáhat, jsou shrnuty níţe:  

Telefonický kontakt 

V případě, ţe má společnost větší mnoţství zákazníků s menšími objemy pohledávek, je 

telefonický kontakt velmi efektivní řešení, jak problémové pohledávky vymáhat. Tento 

způsob nebývá příliš nákladný a poměrně rychle pomůţe odhalit a také vyřešit většinu 

problémů (6, s. 435). 

 

 

Doba Úkon Komentář 

3 dny před splatností Telefonický 

kontakt 

U velkých faktur se vyplatí před samotnou 

splatností ověřit, zda odběratel fakturu má a zda se 

ji chystá uhradit.  

3 dny po splatnosti Telefonický 

kontakt 

U kaţdé faktury nad určitou částku se ověří 

důvody nesplnění termínu splatnosti.  

2 týdny po splatnosti Písemná 

upomínka č. 1 

Formální upomenutí s ţádostí o urychlené 

uhrazení všech splatných závazků.  

4 týdny po splatnosti Ukončení 

dodávek na úvěr 

 

6 týdnů po splatnosti Písemná 

upomínka č. 2 

Pokus o smír a formální ţádost o navrţení 

reálného splátkového kalendáře  

8 týdnů po splatnosti  Předání 

soudnímu nebo 

mimo soudnímu 

vymáhání  

Podle charakteru dluţníka a pohledávky se zvolí 

další moţnosti podání ţaloby pro neplacení, návrh 

na exekuci nebo pohledávka předá agentuře pro 

mimosoudní vymáhání 

(Zdroj: 6, s. 434) 
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Osobní kontakt 

Osobní kontakt bývá obvykle mnohem efektivnější neţ telefonní upomínání, neboť 

dluţník má obecně mnohem větší respekt před dáním slibu člověku, kterého zná, neţ 

„telefonistovi,“ jehoţ tvář není vidět. Osobní kontaktování bývá ovšem mnohem 

nákladnější - vznikají např. cestovní náklady, nebo nemůţe být pro tento způsob 

vymáhání alokováno dostatek volného času. I proto je tedy vhodné tuto metodu pouţít u 

pohledávek většího objemu. Pro případné dohody o splácení je vhodné mít od dluţníka 

písemné potvrzení o uznání dluhu (6, s. 436, 437).  

Písemné upomínky  

Vzhledem k tomu, ţe písemné upomínky jsou stále častěji tisknuty automaticky přímo z 

účetního systému a bez podpisu, slouţí ve většině případů uţ jen k dokumentačním 

účelům před zahájením soudního vymáhání. V případě, ţe má písemná upomínka 

vhodnou formu, můţe pozitivně ovlivnit jednání dluţníka a efektivně přispět k inkasu 

pohledávky. V poslední upomínce (před předáním k vymáhání soudu) je nutné dluţníka 

poţádat o smír a tato upomínka musí být odeslána doporučenou poštou (6, s. 437). 

Vymáhací agentury  

Vymáhací agentury zajišťují mimosoudní inkaso pohledávek a jejich výhoda spočívá 

především v tom, ţe mají velké zkušenosti v oblasti řízení a vymáhání pohledávek. Tyto 

specializované organizace zajišťují telefonické i písemné upomínání a rovněţ vyuţívají 

moţnosti osobních návštěv. Navíc nabízejí celou řadu dalších sluţeb. Odměny 

vymáhacích agentur se poměrně často skládají z fixního poplatku za převzetí daného 

případu a také z provize za skutečně zinkasovanou částku (6, s. 437) 

Soudní vymáhání 

Pohledávky po splatnosti je moţné vypořádat i soudní cestou. Zde je ovšem nutné 

počítat se soudním poplatkem (který se odvíjí od ţalované pohledávky) pro vydání 

platebního rozkazu a také s poplatkem za výkon rozhodnutí. Rovněţ je nutné brát v 

potaz náklady spojené s právním zastoupením. Soudní vymáhání je tedy vhodné pouţít 

aţ po neúspěšném vymáhání předchozími způsoby, protoţe obvykle nepřináší 

dostatečné upokojení nároků věřitele (6, s. 438).  
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Exekuce 

V rámci soudního vymáhání není získání platebního rozkazu příliš sloţité. Mnohem 

komplikovanější uţ je samotná vykonavatelnost daného rozhodnutí. K prosazení vůle 

soudu napomáhají významnou měrou exekutorské úřady, jejichţ exekutoři jsou schopní 

za pevně stanovenou odměnu zpeněţit na základě exekučního titulu majetek dluţníka. 

Ze získaných prostředků následně mohou uspokojit věřitelovu pohledávku. Exekučním 

titulem můţe být např. vykonatelné rozhodnutí soudu, exekutorský zápis (resp. dohoda, 

ve které kaţdá ze stran souhlasí o provedení exekuce, v případě, ţe jedna ze stran 

nebude plnit své závazky), nebo notářský zápis s doloţkou o vykonavatelnosti (6, s. 

438).  

Konkurz 

Krajní moţností, pomocí které lze nedobytné pohledávky řešit, je konkurz. Do 

konkurzního řízení se totiţ dostávají společnosti, které nedisponují téměř ţádným 

majetkem, a proto se běţní dodavatelé ke svým nárokům dostanou jen velice obtíţně (6, 

s. 438). 

Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. uvádí (§ 3 odst. 1), ţe dluţník je v úpadku, jestliţe 

má více věřitelů, má peněţité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a není 

schopný tyto závazky plnit (7). 

Konkurz je tedy moţné vyhlásit v případech, kdy od dluţníka nelze očekávat, ţe 

pokračováním jeho činnosti by se jeho finanční situace nějak výrazně vylepšila. Po 

zpeněţení dluţníkova majetku se nejdříve uspokojují nároky správce konkurzní 

podstaty a pohledávky, které vzniky po prohlášení konkurzu. Dále jsou uspokojovány 

pohledávky zaměstnanců, nároky státu (resp. daňové závazky), cla, sociálního a 

zdravotního pojištění a aţ v samotném závěru mohou být uspokojeny pohledávky 

dalších věřitelů (6, s. 438).  

1.7 Pohledávky a finanční analýza  

Finanční analýzu je moţné charakterizovat jako soubor činností, jejichţ hlavním cílem 

je komplexně vyhodnotit finanční situaci analyzované společnosti. Měla by být schopná 

rozpoznat jak silné, tak i slabé stránky podniku. Finanční analýza vychází zejména 

z minulých dat (25). Ve většině případů se jedná o veřejně dostupné údaje, popř. údaje, 
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které jsou společností poskytnuty. Můţe jít např. výroční zprávy, různá tisková 

prohlášení, nebo jen o finanční výkazy (26, s. 1). V této části jsou popsány některé 

ukazatele a postupy finanční analýzy, které mají k pohledávkám určitý vztah.  

1.7.1 Vertikální analýza 

Aby bylo moţné zjistit, jaké zastoupení mají pohledávky v rozvaze, je vhodné pouţít 

vertikální analýzu. Ta spočívá v tom, ţe jednotlivé poloţky rozvahy (v tomto případě 

pohledávky) se vyjádří v poměru k nějaké veličině (v případě pohledávek k celkovým 

aktivům) (26, s. 15). Vzorec pro výpočet je uveden níţe: 

𝑉𝑦𝑗á𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 𝑣 𝑟𝑜𝑧𝑣𝑎𝑧𝑒  𝑣 % =  
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
∗  100 

1.7.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity mají za cíl změřit, jak úspěšně management podniku vyuţívá aktiva 

podniku. Hodnoty těchto ukazatelů jsou pro kaţdé odvětví odlišné a proto je nutné 

jejich stav, resp. vývoj, porovnávat vţdy se subjekty ze stejného nebo podobného 

odvětví (26, s. 33). 

Obrat pohledávek  

Obrat pohledávek udává, kolikrát se za sledované období (rok) jednotka pohledávek 

přemění v trţby (24). Vypočítá se: 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 

 

Doba obratu pohledávek  

Doba obratu pohledávek (nebo také doba splatnosti pohledávek) udává za jakou dobu (v 

průměru) odběratel uhradí dodavateli svůj dluh. Jinými slovy jak dlouhou dobu má 

společnost v pohledávkách vázány své finance (23). Doba obratu pohledávek se 

vypočítá:   
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑒𝑘 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků udává za jakou dobu (v průměru) dojde ze strany společnosti 

k úhradě závazků vůči dodavatelům. Tedy jakou má společnost vůči svým věřitelům 

platební morálku (23). Vypočítá se: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

1.7.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatelé likvidity vyjadřují postavení podniku ve vztahu ke svým krátkodobým 

závazkům. Jinými slovy vyjadřují jak rychle je společnost schopná své závazky splácet. 

Rozeznávají se tři základní ukazatele - běţná, pohotová a okamţitá likvidita (22). 

Běžná likvidita 

Běţná likvidita (neboli také likvidita třetího stupně) udává, kolikrát je schopný dluţník 

uspokojit své věřitele, kdyby v danou chvíli přeměnil veškerá svá oběţná aktiva na 

hotovost (22). Vypočítá se: 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Pohotová likvidita  

Pohotová likvidita (neboli také likvidita druhého stupně) udává kolikrát je dluţník 

schopný uspokojit své věřitele, kdyby v danou chvíli přeměnil veškeré svá oběţná 

aktiva kromě zásob, které jsou ze všech oběţných aktiv nejméně likvidní, na hotovost. 

(22). Vypočítá se: 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
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Okamžitá likvidita 

Okamţitá likvidita (neboli také likvidita prvního stupně) udává kolikrát je dluţník 

schopný uspokojit své věřitele „ihned“ – tedy pomocí hotovosti (22). Vypočítá se:   

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

 

Hodnoty ukazatelů likvidity je důleţité porovnávat s konkurencí v daném odvětví (26, s. 

36). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část bakalářské práce se zabývá obchodní korporací, která si však přeje zůstat 

anonymní, a proto je pro účely této práce označena jako ABC, v.o.s. V první části je 

popsána samotná společnost a holding, jehoţ součástí ABC, v.o.s. je. Druhá část 

charakterizuje, jakým způsobem probíhá v této obchodní korporaci řízení pohledávek. 

V části třetí je provedena finanční analýza tohoto subjektu, doplněná o detailní analýzu 

stavu pohledávek ke sledovaným rokům a v části čtvrté jsou shrnuty a popsány hlavní 

nedostatky, které byly prostřednictvím analýzy zjištěny. Většina informací, které jsou v 

této části bakalářské práce zmíněny, je zpracována na základě procesních či jiných 

interních dokumentací této společnosti, které jsou neveřejné, nebo je nelze z důvodu 

poţadavku společnosti na anonymitu citovat.  

2.1 Základní informace o holdingu a charakterizace společnosti 

Holding, jehoţ je společnost ABC, v.o.s. součástí, je německá výrobní skupina, 

zaloţená jako rodinná firma v druhé polovině 20. století. V současné době vyvíjí, vyrábí 

a distribuuje různé druhy komponentů pro automobilový průmysl. Mezi produkty patří 

např. hnací ústrojí a plastové součásti motoru jako jsou rozdělovače, potrubí a kryty 

hlav válců s integrovanými funkcemi pro automobilový průmysl pod několika 

značkami. Společnost má ve svém portfoliu zhruba 73 000 různých produktů. Činnost v 

automobilovém průmyslu představovala v roce 2017 přibliţně 90 procent ročního 

obratu této společnosti ve výši přibliţně 4 mld. euro. Společnost a její dceřiné 

společnosti mají více neţ 80 poboček po celém světě (např. v ČR, Francii, Finsku, 

Španělsku, Číně, Thajsku, Japonsku, Indii, Brazílii, USA). Celkový počet zaměstnanců 

této skupiny se pohybuje okolo 20 000, z toho více neţ 1 000 zaměstnanců pracuje 

v oblasti výzkumu a vývoje.  

Působení holdingu v České republice 

V České republice tato skupina figuruje na automobilovém trhu jiţ 25 let. Do portfolia 

výrobků patří především součástky nejen pro automobilový, ale i strojírenský průmysl. 

Skupina je v České republice zastoupena dvěma dceřinými výrobními společnostmi a 

centrem sdílených sluţeb a dohromady zaměstnává více neţ 1 830 zaměstnanců.  
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Základní charakteristika společnosti ABC, v.o.s. 

ABC, v.o.s. je veřejná obchodní společnost, která vznikla dne 28. 12. 1992. Společnost 

je tvořena dvěma společníky, kteří sídlí v Německé Spolkové Republice. Základní 

kapitál společnosti je 103.750.000 Kč. Oba společníci se dle § 112 odst. 1 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích podílejí na zisku a ztrátě společnosti rovným 

dílem. Ve společenské smlouvě je uvedeno, ţe statutárním orgánem této společnosti je 

pouze jeden ze společníků. Vzhledem ke skutečnosti, ţe oba zmínění společníci jsou 

právnické osoby, vykonávají za ně společnická práva a další povinnosti tři pověření 

zmocněnci (prokuristé) (10). 

Předmět podnikání  

Zmíněná obchodní korporace se zabývá výrobou, obchodem a sluţbami neuvedenými 

v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. Jedná se především o výrobu a následný 

prodej různých druhů součástek pro vozidla, spalovací motory, kompresory a jiná 

zařízení. Společnost mám rovněţ zřízenou ţivnost na zámečnictví a nástrojařství. 

Dle výpisu z registru ekonomických subjektů se společnost zabývá především výrobou 

ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely, nespecializovaným velkoobchodem, 

balícími činnostmi, skladováním, obráběním, ostatními profesními, vědeckými a 

technickými činnostmi atd. (11).   

 Zákazníky této společnosti tvoří řada podniků působících v automobilovém a 

strojírenském průmyslu po celém světě. Velká část produkce je směřována do zemí EU, 

dále na americký a asijský kontinent. 

Odvětvové a velikostní zařazení společnosti 

Vzhledem k tomu, ţe hlavní činností této společnosti je výroba součástek a dalších 

zařízení pro automobilový průmysl, lze ji dle klasifikace CZ-NACE zařadit do skupiny 

C, tedy do zpracovatelského průmyslu. Dle § 1b ZoÚ lze ABC, v.o.s. zařadit do 

kategorie velkých účetních jednotek. Z dostupných účetních uzávěrek vyplývá, ţe 

společnost ve všech sledovaných obdobích překročila zákonem stanovený limit úhrnu 

čistého obratu (tj. 1 mld. Kč) a rovněţ překročila limit průměrného počtu zaměstnanců 

za jedno účetní období (12, 13). 



37 

 

Ze ZoÚ také vyplývá, ţe jako velká účetní jednotka je tato společnost povinna mít 

ověřenou účetní závěrku auditorem, rovněţ musí vyhotovovat výroční zprávu a také je 

povinna k rozvahovému dni sestavovat v rámci účetní závěrky i přehled o peněţních 

tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu (13).   

Organizační struktura společnosti 

Z obrázku organizační struktury níţe je zřejmé, ţe společnost má 8 hlavních oddělení. V 

čele kaţdého oddělení stojí vedoucí pracovník, který se za své oddělení zodpovídá 

generálnímu řediteli. Kaţdému vedoucímu pracovníkovi, který vykonává veškeré řídicí 

činnosti daného oddělení, se následně zodpovídají další zaměstnanci tohoto oddělení 

(jako např. operátoři výroby, skladníci, údrţbáři atd.). Vedoucí pracovník tedy nese za 

vykonanou práci svých podřízených plnou zodpovědnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z uvedeného obrázku je rovněţ patrné, ţe společnost nemá své vlastní účetní nebo IT 

oddělení. Tyto sluţby si společnost outsourcuje od své sesterské společnosti, která má 

Obr. 1 - Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů společnosti) 
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jinou právní formu a specializuje se na poskytování sluţeb (včetně jiţ zmíněného 

účetnictví) mj. i do zahraničních poboček koncernu, jehoţ součástí ABC, v.o.s. je. 

Vzhledem k tomu, ţe společnost, u které si ABC, v.o.s. vedení svého účetnictví 

outsourcuje sídlí na stejném místě jako ABC, v.o.s., je tak veškerá kooperace či sdílení 

informací mezi těmito subjekty na velmi dobré úrovni.  

2.2 Proces řízení pohledávek v obchodní korporaci 

V této části bakalářské práce je popsán samotný proces řízení pohledávek pro 

společnost ABC, v.o.s. Jak jiţ bylo zmíněno v předchozích částech této práce, 

společnost nemá své vlastní účetní oddělení, coţ znamená, ţe veškerou účetní agendu si 

ABC, v.o.s. nechává outsourcovat od své sesterské společnosti. Tato skutečnost se 

samozřejmě týká i veškerého procesu řízení pohledávek. Naprostá většina procesů níţe 

je tedy popsána na základě procesní dokumentace, které byla poskytnuta společností, 

jeţ má agendu řízení pohledávek pro ABC, v. o. s. ve své kompetenci.  

2.2.1 Oceňování pohledávek a opravné položky k nim 

Pohledávky společnosti se oceňují jmenovitou hodnotou a oceňování pochybných 

pohledávek se sniţuje pomocí opravných poloţek na vrub nákladů na jejich realizační 

hodnotu. Společnost tvoří k nesplaceným pohledávkám opravné poloţky daňové i 

účetní opravné poloţky a to na základě analýzy věkové struktury a vymahatelnosti 

jednotlivých pohledávek. Základní pravidla pro tvorbu účetních opravných poloţek má 

společnost nastavena tak, ţe u nesplacených pohledávek, které jsou po splatnosti mezi 6 

aţ 12 měsíci, se tvoří opravná poloţka ve výši 50 % hodnoty pohledávky, u pohledávek, 

které jsou po splatnosti déle neţ 12 měsíců, se vytváří účetní opravná poloţka ve výši 

100 % hodnoty pohledávky. Daňové opravné poloţky k pohledávkám tvoří společnost 

v souladu se ZoR.  

2.2.2 Prověřování zákazníků 

Prověřování potenciálních i stávajících zákazníků probíhá prostřednictvím speciálního 

internetového portálu, jehoţ uţívání je zpoplatněno a který je schopný po vyplnění 

základních údajů zákazníka sestavit podrobný přehled skutečností, které jsou relevantní 

pro kvalitní posouzení a prověření daného subjektu. Pomocí portálu je zjišťována a 

sledována především bonita daného zákazníka a další skutečnosti, které by mohly 
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ovlivnit jeho schopnost plnění závazků. V rámci přehledu, který internetový portál o 

prověřovaném subjektu zjistí, dojde mj. i k doporučení optimálního „credit limitu“ 

(neboli limitu nesplacených faktur), který by společnost měla zohlednit při následném 

obchodování se zákazníkem.  

2.2.3 Limit nesplacených faktur 

Na základě doporučení, které společnosti podá internetový portál je pro kaţdého 

zákazníka nastaven tzv. limit nesplacených faktur. Tento limit je pro kaţdého odběratele 

zcela individuální a jeho správa a evidence probíhá prostřednictvím speciálního 

programu, který je napojený na účetní systém celé společnosti.  

 

Obr. 2 - Proces kontroly limitu nesplacených faktur ve společnosti 

Z obrázku výše je zřejmé, ţe po přijetí objednávky od odběratele se provádí kontrola 

limitu nesplacených faktur. Pokud zákazník překročí jeho předem stanovený limit 

nesplacených faktur, společnost ABC, v.o.s. ihned zablokuje veškeré jeho objednávky a 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě procesní dokumentace společnosti) 
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dluţníka o tom neprodleně kontaktuje. Pro jednorázové zákazníky společnost logicky 

ţádný limit nesplacených faktur nenastavuje. 

2.2.4 Rozdělení zákazníků 

Společnost své zákazníky rozděluje do dvou základních skupin. První z nich je skupina 

OE (Original equipment manufacturer) tedy skupina zákazníků, kterým společnost 

dodává své výrobky jako originální příslušenství. Tyto části odběratel následně montuje 

pod svojí značkou přímo do svých výrobků.  Druhou skupinou zákazníků jsou zákazníci 

na trhu označovaní jako AA (automotive aftermarket). Tito odběratelé výrobky na trhu 

dále distribuují a to jiţ přímo pod značkou společnosti ABC, v.o.s.  Jedná se zejména o 

různé velkoobchody apod.    

Zákaznici jsou pak dále členěni na hlavní a vedlejší. Hlavní odběratelé zajišťují 

společnosti největší trţby, neboť odebírají velký objem výrobků a proto se k nim ABC, 

v.o.s. chová opatrněji. Obecně má společnost pro tyto zákazníky i mnohem větší 

toleranci u počtu/hodnoty neuhrazených faktur.  

Druhá kategorie – vedlejší odběratelé – jsou zákazníci, od kterých společnosti nezískává 

velké mnoţství trţeb tzn. můţe si u nich dovolit být oproti hlavním zákazníkům o něco 

přísnější, coţ se projevuje zejména na době splatnosti faktur nebo na niţším "credit 

limitu" pro nesplacené faktury.  

2.2.5 Proces vymáhání pohledávek 

Proces vymáhání pohledávek pro společnost ABC, v.o.s. se s ohledem na výše popsané 

rozdělení jednotlivých zákazníků liší.  

Upomínání vedlejších nebo menších odběratelů (obecně spíše AA zákazníků) se v první 

fázi provádí pomocí automaticky generovaných upomínek na emailové adresy 

zákazníků. Tento proces se skládá celkem ze třech úrovní, z nichţ kaţdá představuje 

jeden upomínkový email. První upomínkový email je posílán vţdy, pokud je 

pohledávka po splatnosti 3 a více dní. Druhý email zákazník obdrţí v situaci, kdy je 

pohledávka starší 11 dnů a třetí upomínka je odesílána v případě, ţe pohledávka zůstává 

po splatnosti i po 19 dnech. Pokud zákazník po všech upomínkových emailech 

pohledávku nesplatí, nebo neudá relevantní důvod proč tak neučinil, dochází ze strany 

administrativních pracovníků, kteří mají pohledávky společnosti ABC, v.o.s. na starosti, 
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k telefonickému kontaktovaní zákazníka a pokud se ani poté nepodaří konkrétní 

pohledávku vymoci, řeší se daná situaci i s ohledem na hodnotu dané pohledávky a 

zkušenostmi s tímto zákazníkem velice „individuálně.“. 

Proces vymáhání pohledávek u hlavních odběratelů je zaloţen především na 

konkrétních zkušenostech s daným zákazníkem. Oproti vedlejším zákazníkům jiţ 

neprobíhá ţádné automatické upomínání, ale dává se přednost osobnímu/manuálnímu 

kontaktování. Většina hlavních zákazníků, se kterými přichází společnost ABC, v.o.s. 

do styku má pro své dodavatele zřízený internetový portál, na kterém jsou často 

uvedeny veškeré detaily pro konkrétní faktury, které od svého dodavatele (tedy v tomto 

případě od společnosti ABC, v.o.s.) obdrţeli. Pomocí těchto portálů je tedy jednodušší 

dané pohledávky sledovat a tím pádem i v dostatečném předstihu reagovat na jakékoliv 

nejasnosti týkající se plateb za ně. Dojde-li u těchto zákazníků k situaci, kdy je 

pohledávka po splatnosti, obecně platí, ţe administrativní pracovník neprodleně 

kontaktuje zákazníka a to buď přímo v rámci internetového portálu (s některými 

zákazníky probíhá komunikace výhradně prostřednictvím tohoto portálu, kde se pro 

konkrétní faktury vyplní poţadovaný formulář a teprve na základě něj zákazník reaguje 

a odůvodní tak proč daná pohledávka zůstává nezaplacena), nebo přímo prostřednictvím 

emailové komunikace. Pokud zákazník na elektronickou poštu do 2 dnů nereaguje, 

dochází k telefonickému upomenutí. Veškeré další akce k vymáhání pohledávky po 

splatnosti se opět řeší velice individuálně vzhledem ke konkrétnímu problému, který 

vymáhání platby komplikuje.  

2.2.6 Dispute management  

Do agendy řízení pohledávek pro společnost ABC, v.o.s. spadá i tzv. „dispute 

management“, resp. řešení diferencí z plateb. Vzhledem k předmětu podnikání této 

společnosti, dochází při účtování přijatých plateb od odběratelů k poměrně velkému 

mnoţství diferencí. Jedná se o nedoplatky, popř. přeplatky od zákazníka na určitých 

fakturách. Příčiny těchto nedoplatků, resp. přeplatků jsou především: 

 cenové diference – jedná se o situaci, kdy má zákazník pro platbu za jednotlivý 

druh materiálu nastavenou jinou cenu neţ, jaká je uvedena na vydané faktuře od 

společnosti ABC, v.o.s., 
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 diference v množství – jedná se o situaci, kdy zákazník neobdrţí veškeré zboţí, 

které si objednal (nebo naopak obdrţí zboţí navíc, které si neobjednal) a 

z tohoto důvodu neuhradí fakturu v plné výši, 

 nekvalitní produkt – zákazník odhalí, ţe zaslaný produkt je nekvalitní a 

z tohoto důvodu nezaplatí za tento produkt plnou cenu, 

 pokuty za pozdní dodání – zákazník obdrţí avizované zboţí pozdě, a proto si 

v souladu s platebními podmínkami účtuje pokutu, která sniţuje hodnotu dané 

faktury, 

 neoprávněně strnutá sleva – společnost ABC, v.o.s. nabízí vybraným 

odběratelům slevu, kterou si mohou při splnění určitých podmínek odečíst 

z přijaté faktury. V některých případech dochází ze strany zákazníka k uplatnění 

této slevy i přesto, ţe na ni kvůli nesplnění předem stanovených podmínek jiţ 

neměl nárok. 

Veškeré diference, které se při účtování přijatých plateb objeví, se po zpracování a 

dohledání potřebné dokumentace, kterou obvykle zákazník ke kaţdé diferenci 

poskytuje, odesílají pomocí speciální aplikace v účetního programu k osobám, které 

jsou oprávněny tyto diference posoudit a následně rozhodnout, zda bylo dané strţení 

(popř. přeplatek) ze strany zákazníka oprávněné či nikoliv. Pokud hodnota strţení 

oprávněná nebyla, dochází k jejímu zpětnému vymáhání.  

2.3 Finanční analýza společnosti 

Za účelem zhodnocení finanční situace podniku je z dostupných účetních výkazů 

provedena finanční analýza této společnosti. V úvodní části je provedena analýza 

stavových veličin v podobě vertikální analýzy, dále následuje analýza vybraných 

poměrových ukazatelů, zakončená detailní analýzou pohledávek z obchodních vztahů. 

2.3.1 Rozvaha - vertikální analýza 

Na základně veřejně dostupných účetních výkazů této společnosti za roky 2016, 2017 a 

2018, které byly v době tvorby této práce k dispozici, je ve zjednodušených tabulkách 

níţe zobrazena rozvaha této obchodní korporace doplněná o popis určitých 

ekonomických skutečností, které lze z uvedených dat vyčíst. Veškeré účetní výkazy 

jsou zachyceny v přílohách této práce. Pro zjednodušení nebyly do níţe vyobrazených 

tabulek zahrnuty poloţky, jeţ obsahují ve všech sledovaných letech hodnotu 0. 
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Aktiva 

Tab. 3 Aktiva společnosti ABC, v.o.s. za období 2016 až 2018  

Položky (v tisících Kč) 
Rok Zastoupení v % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Aktiva celkem 2 495 411 3 000 274 3 139 806 100 100 100 

Stálá aktiva  1 196 921 1 273 538 1 286 445 47,97 42,45 40,97 

 - Dlouhodobý nehmotný majetek 7 418 4 744 2 603 0,30 0,16 0,08 

 - Dlouhodobý hmotný majetek 1 189 503 1 268 794 1 283 842 47,67 42,29 40,89 

Oběžná aktiva  1 036 701 1 385 755 1 461 775 41,54 46,19 46,56 

 - Zásoby  379 541 418 317 410 385 15,21 13,95 13,07 

 - Pohledávky  607 578 864 162 996 434 24,35 28,80 31,74 
 - Peněžní prostředky  49 582 103 276 54 956 1,99 3,44 1,75 

Časové rozlišení aktiv  261 789 340 981 391 586 10,49 11,36 12,47 
 

Na základě tabulky výše lze společnost ABC, v.o.s. označit za kapitálově lehčí firmu, 

neboť oběţná aktiva (včetně časového rozlišení) ve všech sledovaných letech převaţují 

nad aktivy stálými. Podíl oběţných aktiv na celkových aktivech se navíc v průběhu let 

stále zvyšuje, coţ je ovlivněno především zvyšující se hodnotou pohledávek. 

Ze stálých aktiv tvoří jejich převáţnou část majetek hmotný (tzn. pozemky, stavby a 

hmotné movité věci a jejich soubory). Dlouhodobý nehmotný majetek je ve 

sledovaných rozvahách zastoupen jen velmi malou částí a dlouhodobý finanční majetek 

společnost v ţádném ze sledovaných období nevykázala.  

Co se oběţných aktiv týče, velmi velkou část z nich v rozvahách zastupují krátkodobé 

pohledávky. Z výše uvedené tabulky je rovněţ patrné, ţe v průběhu let se podíl 

krátkodobých pohledávek na celkových aktivech postupně zvyšuje (meziročně zhruba o 

4 procentní body). Zatímco v letech 2016 a 2017 tvořily krátkodobé pohledávky zhruba 

jednu čtvrtinu celkových aktiv, v roce 2018 se jejich podíl zvýšil uţ na necelou třetinu 

(pohledávky jsou detailněji rozpracovány a rozčleněny v následujících kapitolách této 

práce). Společnost dle dostupných rozvah v ţádném z analyzovaných období 

nepřicházela do styku s pohledávkami dlouhodobými. Druhou nejvyšší poloţkou, která 

má v oběţných aktivech velké zastoupení jsou, vzhledem i k předmětu podnikání této 

korporace, zásoby. Ty jsou tvořeny především materiálem, nedokončenou výrobou či 

výrobky, v menší míře také zboţím. Je moţné si povšimnout, ţe podíl zásob má na 

celkových aktivech v průběhu sledovaných let klesající tendenci.  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 
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U peněţních prostředků je moţné pozorovat, ţe byly na celkových aktivech nejvíce 

zastoupeny v roce 2017, kdy jejich hodnota dosahovala téměř 103 mil. Kč. Tato 

skutečnost nejvíce ovlivnila ukazatel okamţité likvidity, která tak bude pro rok 2017 

nejvyšší (viz. kapitola "ukazatelé likvidity" na straně 46). V letech 2016 a 2018 byl stav 

peněţních prostředků společnosti prakticky na totoţné úrovni, kdy oproti roku 2017 

dosahoval jejich podíl na celkových aktivech necelé 2 %. Společnost mimo jiné 

neeviduje za sledovaná období ţádné peněţní prostředky v pokladně.  

Pasiva 

Tab. 4 - Pasiva společnosti ABC, v.o.s. za období 2016 až 2018  

Položky (v tisících Kč) 
Rok Zastoupení v % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Pasiva celkem 2 495 411 3 000 274 3 139 806 100 100 100 

Vlastní kapitál 397 888 397 888 397 888 15,95 13,26 12,67 

 - Základní kapitál 103 750 103 750 103 750 4,16 3,46 3,30 

 - Ážio a kapitálové fondy  283 763 283 763 283 763 11,37 9,46 9,04 

 - Fondy ze zisku 10 375 10 375 10 375 0,42 0,34 0,33 

Cizí zdroje  2 097 523 2 602 386 2 741 918 84,05 86,74 87,33 

 - Rezervy  66 000 78 564 78 323 2,64 2,62 2,50 

 - Závazky  2 031 523 2 523 822 2 663 595 81,41 84,12 84,83 
 

Ve zjednodušené tabulce výše jsou uvedeny údaje týkající se pasiv této společnosti. Je 

zřejmé, ţe pasiva jsou z převáţné části tvořeny cizími zdroji, které mají za sledované 

období rostoucí tendenci a jsou zastoupeny zejména krátkodobými závazky, ve kterých 

jsou zahrnuty převáţně závazky z obchodních vztahů (jejichţ hodnota se ve 

sledovaných letech pohybovala v rozmezí od 668 aţ 887 mil. Kč), závazky k ovládané 

nebo ovládající osobě (pohybující se mezi 880 mil. aţ 1 mld. Kč) a závazky ke 

společníkům (které činily v roce 2016 zhruba 93 mil. Kč, v následujících dvou letech uţ 

796 a 682 mil. Kč). Podíl krátkodobých závazků na celkových pasivech se mezi lety 

2016 aţ 2018 pohyboval mezi 81 aţ 85 procenty. Hodnota vlastního kapitálu, který je 

v rozvahách zastoupen především ostatními kapitálovými fondy, se naopak za 

sledované období vůbec neměnila, čili ve všech zjišťovaných letech činila necelých 398 

mil. Kč. 

Vzhledem k právní formě této obchodní korporace (veřejná obchodní společnost), 

vykazuje společnost od roku 2016 (během něhoţ se transformovala ze společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 
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s ručením omezeným na veřejnou obchodní společnost) na konci účetního období 

nulový výsledek hospodaření, coţ znamená, ţe má i nulový základ daně z příjmů 

právnických osob a nemusí tedy dle § 38mb ZDP podávat daňové přiznání k dani 

z příjmu právnických osob. Příjmy, které byly dosaţeny veřejnou obchodní společností, 

se tedy zdaňují u společníků této společnosti. Hodnoty výsledků hospodaření, které byly 

převedeny ve sledovaných letech společníkům, jsou uvedeny v následující tabulce (8, 

9). 

Tab. 5 - Převod podílů výsledku hospodaření společníkům v období let 2016 až 2018 

Položka z výkazu zisku a ztráty (v tisících Kč) 
Rok 

2016 2017 2018 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům  -872 702 848 737 302 
 

Z tabulky je moţné vidět, ţe zatímco v roce 2016 byla společníkům převedena ztráta 

(na kterou měla mj. vliv jiţ zmiňovaná transformace společnosti ze společnosti 

s ručením omezeným na veřejnou obchodní společnost – před transformací vykazovala 

společnost v roce 2016 kladný výsledek hospodaření a to zhruba 645 mil. Kč), o rok 

později byl jiţ společníkům převeden kladný podíl na výsledku hospodaření – necelých 

703 mil. Kč. V roce 2018 jiţ nedošlo k ţádné extrémní změně, výsledek hospodaření se 

oproti roku 2017 zvýšil zhruba o 34 mil. Kč. 

2.3.2 Ukazatelé aktivity 

Pohledávky a závazky společnosti ABC, v.o.s. jsou následně analyzovány pomocí 

ukazatelů aktivity. Jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce níţe. Tabulka je mj. doplněna 

i o poloţky, které byly pro stanovení jednotlivých ukazatelů potřebné. Aby měla 

následující analýza ukazatelů aktivity lepší vypovídací schopnost, jsou z krátkodobých 

pohledávek a závazků (poloţek, které jsou uvedeny v tabulce) vyloučeny ty pohledávky 

a závazky, které mají vztah k ovládané nebo ovládající osobě a ke společníkům.  

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 
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Tab. 6 - Ukazatele aktivity v letech 2016 až 2018  

Položky potřebné pro výpočet (v tisících Kč) 
Rok 

2016 2017 2018 

Tržby 4 921 305 5 114 389 5 842 204 

 - Tržby z prodeje výrobků a služeb  4 609 312 4 779 667 5 469 590 

 - Tržby z prodeje zboží 311 993 334 722 372 614 

Krátkodobé pohledávky  607 578 769 551 889 249 

Krátkodobé závazky 891 181 847 243 1 099 835 
Ukazatel 2016 2017 2018 

Obrat pohledávek  8,10 6,65 6,57 

Doba obratu pohledávek  44,45 54,17 54,80 

Obrat závazků 5,52 6,04 5,31 

Doba obratu závazků 65,19 59,64 67,77 
 

Dle provedených výpočtů je patrné, ţe společnosti ABC, v.o.s. se mezi lety 2016 aţ 

2018 nedařilo efektivně vymáhat své pohledávky, neboť doba obratu pohledávek má 

rostoucí tendenci. Zatímco v roce 2016 čekala společnost na úhradu svých pohledávek 

v průměru 44 dní, v roce 2017 se tato doba prodlouţila na dnů 54. O rok později jiţ 

k ţádnému výraznému nárůstu nedošlo a kaţdá pohledávka zde byla splatná v průměru 

za 55 dní.  

U doby obratu závazků lze pozorovat, ţe hodnota tohoto ukazatele se mezi lety 2016 a 

2017 sníţila a to z 65 na 59 dnů. V roce 2018 však došlo oproti předchozímu roku k 

opětovnému zvýšení tohoto ukazatele a to zhruba o 8 dní. Společnost tedy hradila své 

krátkodobé závazky v průměru jednou za 67 dní.  

Porovnání doby obratu pohledávek s dobou splatnosti faktur není v případě společnosti 

ABC, v.o.s. příliš snadné, neboť doba splatnosti faktur se u jednotlivých zákazníků liší. 

Ţe někteří odběratelé nesplácí své závazky vůči společnosti ABC, v.o.s. včas je moţné 

zjistit v části týkající se detailní analýzy stavu pohledávek, kde jsou pohledávky po 

splatnosti v závislosti na jednotlivých odběratelích analyzovány důkladněji. 

2.3.3 Ukazatelé likvidity 

V tabulce níţe jsou za období 2016 aţ 2018 uvedeny ukazatele okamţité, pohotové a 

běţné likvidity, doplněné o poloţky potřebné pro jejich výpočet. Podobně jako u 

ukazatelů aktivity i zde jsou z krátkodobých závazků vyloučeny závazky za ovládanou a 

ovládající osobou a závazky ke společníkům. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 
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Tab. 7 - Ukazatele likvidity v letech 2016 až 2018  

Položky potřebné pro výpočet (v tisících Kč) 
Rok 

2016 2017 2018 

Peněžní prostředky 49 582 103 276 54 956 

Oběžná aktiva 1 036 701 1 385 755 1 461 775 

Zásoby 379 541 418 317 410 385 

Krátkodobé závazky 891 181 847 243 1 099 835 
Druh likvidity 2016 2017 2018 

Okamžitá 0,0556 0,1219 0,0500 

Pohotová 0,7374 1,1419 0,9560 

Běžná 1,1633 1,6356 1,3291 
 

Okamžitá likvidita 

Po zaměření se na okamţitou likviditu lze zjistit, ţe společnost by ze svých peněţních 

prostředků byla schopná okamţitě uhradit jen velmi malou část svých krátkodobých 

závazků. Hodnoty oborového průměru pro okamţitou likviditu se ve sledovaných letech 

pohybovaly mezi 0,24 aţ 0,83. Je tedy zřejmé, ţe okamţitá likvidita společnosti ABC, 

v.o.s. ve všech sledovaných letech ani zdaleka nedosahuje hodnot oborového průměru, 

coţ je zcela nevyhovující.  

Pohotová likvidita 

V případě, ţe by došlo k přeměnění krátkodobých pohledávek na peněţní prostředky, ke 

kterým by se přidaly peněţní prostředky jiţ na účtech, byla by ABC, v.o.s. v roce 2016 

schopná uhradit zhruba 73 % svých krátkodobých závazků, coţ při přihlédnutí 

k hodnotám oborového průměru není zcela vyhovující. V následujících dvou letech by 

uţ ovšem společnost zvládla uhradit celou nebo téměř celou hodnotu svých 

krátkodobých závazků, díky čemuţ by se jiţ pohybovala blízko hodnot oborového 

průměru, které se ve sledovaných letech pohybovaly mezi 0,95 aţ 2,92.  

Běžná likvidita 

Pokud by došlo k přeměnění veškerých oběţných aktiv na peněţní prostředky (tedy 

oproti předchozímu případu i zásob, které jsou z oběţných aktiv nejméně likvidní), byla 

by společnost ABC, v.o.s. ve všech sledovaných letech schopná uhradit veškeré své 

krátkodobé závazky. Hodnoty oborového průměru se v těchto letech pohybují mezi 1,74 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 
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aţ 3,66. To znamená, ţe společnost v tomto ohledu mírně zaostává za ostatními firmami 

v tomto odvětví.  

2.3.4 Detailní analýza stavu pohledávek ve společnosti 

V níţe uvedené tabulce je moţné vidět, jakou strukturu měly v letech 2016 aţ 2018 

krátkodobé pohledávky.  

Tab. 8 - Struktura pohledávek společnosti za období let 2016 až 2018  

Položky (v tisících Kč) 
Rok Zastoupení v % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Krátkodobé pohledávky 607 578 864 162 996 434 100,00 100,00 100,00 

Pohledávky z obchodních vztahů 563 951 685 070 846 694 92,82 79,28 84,97 
Pohledávky - ovládaná nebo 
ovládající osoba  

0 94 611 107 185 0,00 10,95 10,76 

Pohledávky - ostatní 43 627 84 481 42 555 7,18 9,78 4,27 

 - Stát daňové pohledávky  29 245 27 845 21 552 4,81 3,22 2,16 

 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 469 3 269 243 0,24 0,38 0,02 

 - Dohadné účty aktivní 5 400 45 053 12 709 0,89 5,21 1,28 

 - Jiné pohledávky 7 513 8 314 8 051 1,24 0,97 0,81 
 

 Jak jiţ bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, společnost ABC, v.o.s. přicházela ve 

všech sledovaných obdobích do styku pouze s pohledávkami krátkodobými. Kromě 

pohledávek z obchodních vztahů, které mají na celkových pohledávkách společnosti 

nejvyšší podíl, společnost vykazuje od roku 2017 pohledávky za ovládanými nebo 

ovládajícími osobami. Ty měly v letech 2017 a 2018 na celkových pohledávkách zhruba 

11% zastoupení. Dále společnost mezi krátkodobými pohledávkami evidovala daňové 

pohledávky za státem, jejichţ hodnota se v průběhu let postupně sniţovala. Krátkodobé 

poskytnuté zálohy jsou na celkových pohledávkách zastoupeny zanedbatelnými 

hodnotami – ani v jednom období jejich hodnota nepřesáhla půl procenta. Další 

poloţkou, která je v krátkodobých pohledávkách zastoupena, jsou dohadné účty aktivní. 

Ty představují zejména očekávaná pojistná plnění a oproti ostatním rokům byla jejich 

hodnota nejvýraznější v roce 2017, kdy byly dohadné účty aktivní na celkových 

pohledávkách zastoupeny zhruba 5 %. Jiné pohledávky tvoří zejména pohledávky za 

zaměstnanci z titulu poskytnutý půjček a rovněţ nejsou na celkových pohledávkách 

nijak výrazně zastoupeny. Jejich hodnota se navíc v průběhu let postupně sniţovala.  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 
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Protoţe pohledávky z obchodních vztahů jsou na celkových pohledávkách zastoupeny 

nejvýrazněji, je v následujících tabulkách analyzován jejich stav, zachycený na konci 

kaţdého sledovaného účetního období, a to v závislosti na jednotlivých odběratelích a 

doby, kterou má společnost své pohledávky po splatnosti. 

V následující tabulce jsou pohledávky z obchodních vztahů strukturovány do tří 

základních kategorií, a to na základě toho, jak se dané pohledávky uvnitř společnosti 

chovají. První kategorií jsou společností vydané faktury za odběrateli. Ty tvoří zhruba 

72 aţ 74 % veškerý pohledávek z obchodních vztahů. Druhou kategorií jsou tzv. „self 

billing invoices“, tedy faktury, které vystavuje (jménem svého dodavatele) odběratel a 

sám si také určí i přesné datum platby za tuto fakturu. Tato kategorie tvoří zhruba 28 aţ 

34 % celkových pohledávek z obchodních vztahů a společnost s ní nemívá ţádné velké 

problémy, neboť tyto faktury bývají ve většině případu hrazeny včas. Třetí kategorií 

jsou ostatní poloţky, které jsou tvořeny zejména diferencemi z plateb. Z údajů je moţné 

vidět, ţe hodnota této kategorie je záporná neboť ve sledovaném období se jednalo 

zejména o přeplatky faktur a to z důvodu špatně nastavených cen na fakturách apod. 

Tyto diference řeší společnost zvlášť, a to v rámci dispute managementu (viz str. 41), 

kde kaţdá diference (nedoplatek/přeplatek) prochází interním schvalovacím procesem, 

ve kterém se zjišťuje, zda byl daný nedoplatek, popř. přeplatek, ze strany zákazníka 

oprávněný. 

Tab. 9 – Struktura pohledávek z obchodních vztahů za období 2016 až 2018 

Položky (v tisících Kč) 
Rok Zastoupení v % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Pohledávky z obchodních vztahů  563 951 685 070 846 694 100,00 100,00 100,00 

 - faktury vystavené za odběrateli 415 121 490 591 626 086 73,61 71,61 73,94 

 - "self billing" faktury 193 541 210 356 235 029 34,32 30,71 27,76 

 - diference z plateb a další položky  -44 711 -15 877 -14 421 -7,93 -2,32 -1,70 
 

Aby měla následující analýza lepší vypovídací schopnost, jsou v ní dále detailněji 

rozebrány pouze společností vystavené faktury, tedy ta kategorie faktur, která má u 

společnosti více neţ 70% zastoupení na celkových pohledávkách z obchodních vztahů.  

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních údajů společnosti) 
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V následující tabulce je moţné vidět hodnoty faktur před a po lhůtě splatnosti: 

Tab. 10 - Hodnoty faktur po splatnosti a ve splatnosti za období 2016 až 2018 

Položky (v tisících Kč) 
Rok Zastoupení v % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Faktury za odběrateli 415 121 490 591 626 086 100,00 100,00 100,00 

 - faktury ve lhůtě splatnosti 369 460 450 323 574 039 89,00 91,79 91,69 

 - faktury po lhůtě splatnosti 45 661 40 268 52 047 11,00 8,21 8,31 
 

Z  tabulky je patrné, ţe společnost měla na konci roku 2016 ve fakturách za svými 

odběrateli uloţeno zhruba 415 mil. Kč, z nichţ zhruba 45,6 mil. Kč (11 %) bylo tvořeno 

fakturami po splatnosti. V následujících letech docházelo u faktur za odběrateli 

k postupnému nárůstu. V roce 2017 se hodnota faktur zvýšila na 490 mil. Kč, o rok 

později jiţ na více neţ 626 mil. Kč. Pozitivní trend zaznamenala v roce 2017 hodnota 

faktur po lhůtě splatnosti. Ta se oproti předcházejícímu roku sníţila o více neţ 5 mil. 

Kč. V roce 2018 jiţ ale došlo k  mírnému nárůstu, kdy se hodnota faktur po lhůtě 

splatnosti zvýšila na hodnotu 52 mil. Kč. Jejich poměr k veškerým vydaným fakturám 

za odběrateli, však dosahoval oproti předchozím rokům (zejména roku 2016) relativně 

nízké hodnoty, a sice 8,31 %.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních údajů společnosti) 

  



51 

 

V následující tabulce, která je sestavena pro rok 2016 je moţné zanalyzovat hodnotu 

faktur před a po splatnosti za několika vybranými odběrateli této společnosti. Faktury 

po splatnosti jsou v této tabulce strukturovány do několika skupin a to podle uplynulých 

dní po jejich splatnosti. Veškeré hodnoty v tabulce jsou uvedeny v tisících Kč. 

Tab. 11 – Struktura faktur dle jednotlivých odběratelů za rok 2016 

Název 
odběratele 

faktury ve 
splatnosti 

Faktury po splatnosti 
Faktury 
celkem 0 -30 

dnů 
31 -180 

dnů 
181 -360 

dnů 
Nad 360 

dnů 
Celkem 

Odběratel A 45 745 2 957 357 0  0 3 314 49 059 

Odběratel B 21 124 9 508 6 898 712 0 17 118 38 242 

Odběratel C 29 991 777 115 229  0 1 121 31 112 

Odběratel D 32 475 4 533 251 2  0 4 786 37 261 

Odběratel E 6 145 364 0 0  0 364 6 509 

Odběratel F 7 160 2 272 0 2  0 2 274 9 434 

Odběratel G 336   0 0 5 763 5 763 6 099 

Odběratel H 1 258 247 0 0  0 247 1 505 

Odběratel CH 4 659 690 0 0  0 690 5 349 

Odběratel I 14 743 397 416 23  0 836 15 579 
Ostatní 
odběratelé 205 824 3 907 439 512 4 290 9 148 214 972 

Celkem 369 460 25 652 8 476 1 480 10 053 45 661 415 121 
 

Je zřejmé, ţe v roce 2016 evidovala společnost nejvyšší hodnotu vydaných faktur u 

odběratele A (více neţ 49 mil. Kč), kterého v tomto směru následoval odběratel B (38,2 

mil. Kč) a dále pak odběratel D (37,2 mil. Kč). Nejvyšší hodnota faktur po lhůtě 

splatnosti byla v roce 2016 evidována u odběratelů B (17,1 mil. Kč), G (5,7 mil. Kč) a 

D (4,7 mil. Kč).  

Co se týče platební morálky, nejhorší situaci je moţné pozorovat u odběratele G, za 

nímţ měla společnost v roce 2016 evidováno zhruba 5,7 mil. Kč faktur po lhůtě 

splatnosti nad 360 dnů a jen 336 tisíc Kč ve lhůtě splatnosti. 

Celkově bylo v roce 2016 nejvíce faktur po splatnosti do 30 dnů (25,6 mil. Kč). 

Pozornost je ovšem třeba věnovat i fakturám, které byly po lhůtě splatnosti déle neţ 1 

rok (10 mil. Kč). 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních údajů společnosti) 
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Totoţná tabulka jako pro rok 2016 je vypracována i pro závěr roku 2017: 

Tab. 12 - Struktura faktur dle jednotlivých odběratelů za rok 2017 

Název 
odběratele 

faktury ve 
splatnosti 

Faktury po splatnosti 
Faktury 
celkem 0 -30 

dnů 
31 -180 

dnů 
181 -360 

dnů 
Nad 360 

dnů 
Celkem 

Odběratel A 42 301 497 0 0 0 497 42 798 

Odběratel B 71 084 1 106 3 517 100 2 4 725 75 809 

Odběratel C 9 913 1 679 2 570 60 6 4 315 14 228 

Odběratel D 43 680 515 805 132  0 1 452 45 132 

Odběratel E 14 940 3 640 222 223  0 4 085 19 025 

Odběratel F 9 006 2 911 0 8  0 2 919 11 925 

Odběratel G 311 96 0 0 2 688 2 784 3 095 

Odběratel H 1 134 189 0 0  0 189 1 323 

Odběratel CH 5 239 787 0 0  0 787 6 026 

Odběratel I 24 271 2 392 876 117 2 3 387 27 658 
Ostatní 
odběratelé 228 444 7 587 2 478 707 4 356 15 128 243572 

Celkem 450 323 21 399 10 468 1 347 7 054 40 268 490 591 
 

I v roce 2017 vykazovala společnost nejvíce pohledávek (v podobě faktur) za odběrateli 

B (75,8 mil. Kč), D (45,1 mil. Kč) a A (42,7 mil. Kč). Podobně jako v roce předchozím 

i v roce 2017 byla nevyšší hodnota faktur po splatnosti evidována za odběratelem B, 

nově jej však doplnili i odběratelé C a E, kteří společnosti ABC, v.o.s. neuhradili včas 

faktury v hodnotách 4,3 mil. a 4 mil. Kč.  

Oproti roku 2016 nedošlo v roce 2017 u odběratele G k ţádnému výraznému zlepšení v 

jeho platební morálce. V porovnání s předchozím rokem je rovněţ znatelné mírné 

zhoršení platební morálky u odběratele C, ke kterému v roce 2017 společnost 

z veškerých vydaných faktur za ním, evidovala zhruba jednu třetinu faktur po splatnosti. 

Celkově byly v roce 2017 na fakturách po splatnosti nejvíce zastoupeny opět ty se 

splatností do 30 dnů. Pozitivní vývoj lze oproti předchozímu roku pozorovat u faktur po 

splatnosti nad 360 dní, v této kategorii došlo ke sníţení hodnoty o necelé 3 mil. Kč.  

 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních údajů společnosti) 
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Pro porovnání s ostatními roky je níţe uvedena tabulka i pro rok 2018: 

Tab. 13 - Struktura pohledávek dle jednotlivých odběratelů za rok 2018 

Název 
odběratele 

faktury ve 
splatnosti 

Faktury po splatnosti 

Faktury 
celkem 0 -30 

dnů 
31 -180 

dnů 
181 -360 

dnů 
Nad 360 

dnů 
Celkem 

Odběratel A 38 744 1 358 465 0  0 1 823 40 567 

Odběratel B 110 842 1 851 1 987 349 600 4 787 115 629 

Odběratel C 81 453 18 329 0 238 67 18 634 100 087 

Odběratel D 51 749 0 171 19 458 648 52 397 

Odběratel E 10 402 5 736 0 0  0 5 736 16 138 

Odběratel F 10 615 4 195 254 0  0 4 449 15 064 

Odběratel G 520 120 0 0 2 688 2 808 3 328 

Odběratel H 1 199 325 0 0  0 325 1 524 

Odběratel CH 319 0 0 1 129 0 1 129 1 448 

Odběratel I 12 105 562 143 273 354 1 332 13 437 
Ostatní 
odběratelé 256 091 1 830 2 943 1 177 4 426 10 376 266 467 

Celkem 574 039 34 306 5 963 3 185 8 593 52 047 626 086 
 

V roce 2018 bylo nejvíce faktur evidováno opět k odběratelům B (115,6 mil. Kč) a D 

(52,3 mil. Kč). Po porovnání s ostatními roky tedy je moţné říci, ţe výše zmínění 

odběratelé jsou pro společnost ABC, v.o.s. nejdůleţitější, neboť jí v průběhu let 

zajišťovali nejvyšší trţby. Kromě odběratelů B a D se v roce 2018 se v tomto směru do 

popředí dostal i odběratel C, za kterým měla společnost na konci roku 2018 vystaveny 

faktury v celkové hodnotě více neţ 100 mil. Kč.  

Dále je moţné vidět, ţe v roce 2018 bylo evidováno nejvíce faktur po splatnosti za 

odběratelem C (18,6 mil. Kč), poté za odběrateli E a B (5,7 a 4,7 mil. Kč). Je tedy 

zřejmé, ţe ve všech sledovaných letech má jeden z nejvyšších podílů na celkových 

fakturách po splatnosti, právě zákazník B a v posledních dvou letech i odběratelé C a E.    

Z údajů výše je také moţné konstatovat, ţe ani v tomto roce se nijak zvlášť nezměnila 

platební morálka odběratele G. Kromě něj, byly v roce 2018 nově zaznamenány potíţe s 

platební morálkou u zákazníka CH. Ten na konci roku 2018 neměl uhrazeno téměř 80 

% faktur, které za ním společnost ABC, v.o.s. vystavila. Tyto dva zákazníky tedy lze 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních údajů společnosti) 
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označit (minimálně pro rok 2018) za nejproblémovější, neboť hodnota pohledávek po 

splatnosti měla na celkových pohledávkách za těmito odběrateli velmi vysoký podíl.  

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2018 je evidentní, ţe nejproblematičtější 

skupina faktur je ta do 30 dnů po splatnosti. Společnost by se tedy měla zaměřit 

především na tuto skupinu a zároveň by měla věnovat svou pozornost fakturám, které 

byly na konci kaţdého roku po splatnosti déle neţ 360 dnů, neboť tyto faktury jsou, 

hned po těch se splatností do 30 dnů, v posledním sledovaném roce druhé 

nejzastoupenější.  

2.4 Shrnutí  

Z provedené finanční analýzy vyplývá, ţe krátkodobé pohledávky mají u společnosti 

ABC, v.o.s. velmi velké zastoupení na oběţných aktivech, jakoţto i na aktivech 

celkových. Proto je důleţité věnovat jejich správě velkou pozornost. Z analýzy 

pohledávek (faktur) po splatnosti rovněţ vyplynulo, ţe převáţná většina těchto 

pohledávek je po splatnosti do 30 dnů, coţ lze přisoudit i tomu, ţe v rámci procesu, 

který je pro řízení pohledávek na společnost ABC, v.o.s. aplikován, nedochází, aţ na 

několik výjimek, ke kontaktování zákazníka ještě předtím, neţ se stane daná faktura 

fakturou po splatnosti. 

Po provedeném rozboru pohledávek dle jednotlivých odběratelů je zřejmé, ţe ke 

kaţdému odběrateli je nutné přistupovat individuálně. Společnost by se měla zaměřit 

především na ty odběratele, kteří převáţnou část svých závazků vůči ní nehradí včas 

(např. v roce 2018 odběratelé G a CH) a měla by se tak, co nejdříve, pokusit různými 

nástroji zvednout jejich platební morálku.    

Z provedené analýzy je rovněţ patrné, ţe společnost, kromě krátkodobých pohledávek 

eviduje v pasivech také velké mnoţství krátkodobých závazků, které negativně 

ovlivňují ukazatele likvidity a také ukazatel zadluţenosti. O to více by měla být 

společnost v řízení pohledávek ostraţitá, protoţe v případě, ţe by nad svými 

pohledávkami ztratila podstatnou část své kontroly, mohla by situace vyústit aţ v 

platební neschopnost, neboť společnost by kvůli chybějícím peněţním prostředkům, 

nemusela dostávat svým závazkům včas.  
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3 Návrhy na zlepšení 

Tato část práce je zaměřena na hlavní nedostatky, které byly v analytické části 

bakalářské práce zjištěny. Jsou v ní navrhnuty nové (popř. upravené) procesy a způsoby, 

kterými lze sníţit mnoţství a hodnotu pohledávek po lhůtě splatnosti. Úvod této 

kapitoly je zaměřen především na návrhy týkající se zajišťovacích prostředků a 

v samotném závěru této části je prezentován upravený systém vymáhání pohledávek.  

Je moţné vidět, ţe společnost ABC, v.o.s. má největší problémy u pohledávek po lhůtě 

splatnosti do 30 dnů. V roce 2018 bylo v této kategorii evidováno téměř 34,3 mil. Kč 

(celkové pohledávky po splatnosti ve stejném roce tvořily zhruba 52 mil. Kč). Z tohoto 

důvodu jsou zejména v závěru této části bakalářské práce popsány takové způsoby, 

kterými by bylo moţné hodnoty pohledávek po splatnosti v této kategorii sníţit.  

3.1 Zajišťovací prostředky 

Zajišťovací prostředky mohou ve většině případu výraznou měrou sníţit moţné riziko 

nezaplacení pohledávek. Společnost ABC, v.o.s. si toho je vědoma a některé z těchto 

prostředků při styku se svými zákazníky jiţ vyuţívá. Na základě rozhovoru 

s vedoucím pracovníkem, jehoţ pracovní tým má pohledávky společnosti ABC, v.o.s. 

na starosti, bylo zjištěno, ţe společnost má například své pohledávky pojištěny, či 

v menší míře od svých odběratelů předem vybírá smluvní zálohy. S ohledem na 

provedenou analýzu současného stavu je však patrné, ţe by společnost mohla vůči svým 

zákazníkům vyuţít i další ze zajišťovacích prostředků, popř. by bylo vhodné současný 

systém zajišťovacích prostředků mírně upravit.  

K implementaci dalších zajišťovacích prostředků je však nutné přistupovat velmi 

obezřetně a to zejména u větších odběratelů, kteří zajišťují společnosti největší trţby. 

Pokud by totiţ do kontraktů s těmito zákazníky byly přidány zajišťovací prostředky, 

které by pro odběratele nebyly příliš výhodné, mohlo by se stát, ţe zákazník 

obchodování s ABC, v.o.s. ukončí a odejde ke konkurenci. To by pochopitelně mělo na 

společnost ABC, v.o.s. negativní dopad, který by mohl vyústit aţ v její 

následnou platební neschopnost. Proto je tedy nutné implementaci jakýchkoliv nových 

zajišťovacích prostředků do kontraktů s odběrateli důkladně zváţit.    
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Úroky z prodlení  

V souladu s § 1970 OZ má společnost právo po dluţníkovi, který je v prodlení, 

poţadovat zaplacení úroku z prodlení. Podmínkou však je aby společnost splnila 

veškeré své smluvní a zákonné povinnosti. Pokud totiţ dluţník za prodlení není 

odpovědný, nemůţe po něm společnost úrok poţadovat (19). 

Z nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení, vyplývá, ţe 

„výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní 

bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 

procentních bodů.“(17). Zatímco na počátku roku  2019 činila dvoutýdenní repo sazba 

1,75 %, pro první den druhého pololetí jiţ byla tato sazba stanovena na 2 %. To 

znamená, ţe během roku 2019 mohla společnost po svých odběratelích ze zákona 

poţadovat úrok z prodlení ve výši 9,75 a 10 %. (18).  

S odkazem na výše uvedené se tedy nabízí moţnost začít po některých odběratelích 

vymáhat zákonné úroky z prodlení a to zejména u těch odběratelů, kteří hradí své 

závazky vůči společnosti ABC, v.o.s. pravidelně pozdě nebo je nehradí vůbec 

(příkladem mohou být odběratelé G a CH). Dle autora práce by hrozba úroků z prodlení 

mohla pomoci vylepšit platební morálku i u menších odběratelů. 

Kromě zákonného úroku z prodlení si společnost můţe s odběrateli dohodnout 

individuální výši úroků z prodlení. Zde je ovšem nutné brát v potaz přiměřenost daných 

úroků. Pokud by totiţ byl úrok příliš vysoký a odběratel by se vůči tomu ohradil, můţe 

soud v souladu se zákonem výši úroku sníţit (19). 

V souvislosti s úroky z prodlení je také nutné podotknout, ţe dojde-li ze strany 

zákazníka k placení těchto úroků, dochází zároveň ke vzniku dalšího zajišťovacího 

prostředku, který byl popsán v teoretické části této práce, a sice uznání dluhu.  

Vzorec pro výpočet úroků z prodlení je moţné znázornit následovně: 

Ú𝑟𝑜𝑘 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑙𝑒𝑛í =
Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎

100
 ×

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛ů 
                𝑝𝑟𝑜𝑑𝑙𝑒𝑛í                 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛í 𝑣 
𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑ář𝑛í𝑚 𝑟𝑜𝑐𝑒 

× 𝑑𝑙𝑢ž𝑛á čá𝑠𝑡𝑘𝑎  
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Smluvní zálohy 

Jak jiţ bylo zmíněno, společnost ABC, v.o.s. tento zajišťovací prostředek vůči svým 

odběratelům vyuţívá, ovšem jen ve velmi malé míře a to zejména u nových zákazníků. 

Z jiţ provedené analýzy je ovšem patrné, ţe poţadování záloh by bylo vhodné aplikovat 

i u některých stávajících, resp. dlouhodobých zákazníků, zejména pak u těch se špatnou 

platební morálkou. Příkladem mohou být odběratelé B, C nebo I. Pokud by společnost 

od těchto odběratelů poţadovala zálohu např. ve výši 15 %, sníţila by se hodnota faktur 

po splatnosti u těchto odběratelů v roce 2018 o téměř 3,7 mil. korun a z dosud 

nesplatných pohledávek by bylo ve stejném roce jiţ uhrazeno necelých 30,6 mil. Kč.  

Jak jiţ bylo zmíněno v teoretické části, poskytnutí zálohy nevyplývá z ţádného 

právního předpisu a je tedy závislá čistě na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem. 

Otázkou však je, do jaké míry by bylo poţadování smluvních záloh pro odběratele 

společnosti ABC, v.o.s. atraktivní. Jinými slovy, není moţné předem zjistit, jaká výše 

smluvní zálohy by konkrétnímu zákazníkovi vyhovovala, resp. zda by mu vůbec 

vyhovovala.   

3.2 Upravený systém vymáhaní pohledávek  

Co se samotného vymáhání pohledávek týče, z provedené analýzy je zřejmé, ţe 

společnost ABC, v.o.s. aţ na několik výjimek nevěnuje dostatečnou pozornost 

pohledávkám, které ještě nejsou splatné a to i přesto, ţe u většiny těchto faktur je 

případný problém (který by mohl zapříčinit, ţe daná pohledávka bude jednou 

v budoucnu po splatnosti) zjistitelný s dostatečným předstihem. To je myšleno 

především v souvislosti s většími zákazníky této společnosti, kteří mají pro své 

dodavatele zřízeny internetové portály, na nichţ je moţné aktuální stav faktur sledovat. 

Pokud by se tedy společnosti podařilo získat větší kontrolu i nad pohledávkami, které 

prozatím nejsou po lhůtě splatnosti, mohlo by dojít k výraznému sníţení pohledávek po 

splatnosti v kategorii do 30 dnů, které mají mj. na celkové hodnotě pohledávek po 

splatnosti největší podíl. Z tohoto důvodu je níţe navrhnut nový upravený systém 

vymáhání pohledávek, který zahrnuje také proces, týkající se monitorování a řešení 

problematických pohledávek ve lhůtě splatnosti.  
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3.2.1 Rozdělení pohledávek ve splatnosti 

Současný systém vymáhání pohledávek pro společnost ABC, v.o.s. dělí veškeré 

pohledávky na dvě základní kategorie – pohledávky po splatnosti a pohledávky ve 

splatnosti. Jedná se o standardní rozdělení, které je mnoha společnostmi běţně 

vyuţíváno, ovšem v situaci, kdy by chtěla společnost ABC, v.o.s, získat větší přehled o 

pohledávkách ve splatnosti je toto rozdělení aţ příliš obecné. Jde o to, ţe pokud se s 

ještě nesplatnou pohledávku vyskytnou nějaké potíţe a společnost tuto skutečnost zjistí 

(např. právě skrz internetový portál, který mají odběratelé pro své dodavatele zřízený), 

má tato pohledávka stejný status jako pohledávka, se kterou se ţádné potíţe nevyskytly 

a ke které tedy v danou chvíli není ze strany společnosti ABC, v.o.s. potřeba ţádná další 

akce. To znamená, ţe převáţná většina pohledávek ve splatnosti se hůře sleduje a začíná 

se tak řešit aţ ve chvíli, kdy jejich splatnost uplyne, přestoţe mezitím je čas tento 

problém s dostatečným předstihem řešit. 

Z tohoto důvodu jsou na obrázku níţe pohledávky ve splatnosti rozděleny kategorii 

„rizikové“ (jedná se o pohledávky, u nichţ se vyskytl nějaký problém, který je nutný 

začít aktivně řešit) a kategorii „s nízkým rizikem“ (pohledávky, u nichţ nebyl 

zaznamenán ţádný závaţný problém, který by mohl zkomplikovat jejich včasnou 

splatnost).  

 

Obr. 3 - Rozdělení pohledávek ve splatnosti 

 

Výhody tohoto rozdělení by spočívaly především v tom, ţe by pro potřeby 

managementu bylo jasně zřejmé, na jaké pohledávky se mají jejich pracovníci zaměřit, 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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a tím pádem by mohl management i mnohem efektivněji kontrolovat jaké akce u 

konkrétních pohledávek probíhají a zda u administrativních pracovníků dochází 

k dodrţování předepsaných procesů (které jsou popsány níţe). V další řadě by toto 

rozdělení přispělo k lepšímu odhadování hodnot budoucích pohledávek po splatnosti. 

S tím je spojené i mnohem efektivnější plánování a předvídání negativních situací, které 

by pozdě hrazené pohledávky mohly této společnosti v budoucnu přinést. Naopak 

obtíţnější by mohla být případná implementace tohoto rozdělení do účetního a 

informačního systému společnosti. S tím samozřejmě souvisejí i moţné náklady, které 

by bylo třeba k tomu účelu vynaloţit. Dalším negativem by mohlo být, ţe toto rozdělení 

by bylo moţné uplatnit pouze u odběratelů větších. Od menších zákazníku totiţ není 

moţné o fakturách ve splatnosti získávat dostatečné mnoţství informací, tak jako tomu 

je u zákazníků větších. Zajišťují-li ovšem společnosti největší trţby právě odběratelé 

větší, má dle autora práce toto navrhované rozdělení smysl.  

3.2.2 Upravený systém vymáhání pohledávek pro velké zákazníky 

Jak jiţ bylo několikrát zmíněno současný systém vymáhání pohledávek je koncipován 

především na řešení pohledávek po splatnosti. Aby byla společnost schopná sníţit 

hodnotu pohledávek po splatnosti do 30 dnů, které jsou na celkových pohledávka po 

splatnosti jedny z nejzastoupenějších, měla by začít intenzivněji kontrolovat a 

monitorovat i své pohledávky ve splatnosti. V případě větších zákazníků by tyto akce 

byly o to jednodušší, neboť většina velkých zákazníků je schopná společnosti ke kaţdé 

pohledávce podávat dostatečné mnoţství informací (včetně aktuálního statusu dané 

faktury nebo jejího plánovaného data úhrady) a to prakticky ihned po jejím vzniku.  

V rámci navrhovaného procesu by vţdy v předem stanovených intervalech probíhaly ze 

strany administrativních pracovníků kontroly veškerých faktur ve splatnosti s detaily, 

které by byly k těmto fakturám k dispozici od zákazníka. V případě, ţe by zákazník 

signalizoval, ţe danou fakturu, a veškeré dokumenty k ní, má a chystá se ji uhradit, 

zařadila by se faktura do kategorie pohledávek ve splatnosti s nízkým rizikem. Pokud 

by ovšem zákazníkovi daná faktura chyběla, nebo by se u ní vyskytl jakýkoliv jiný 

problém, zařadila by se faktura do rizikové kategorie pohledávek ve splatnosti, která by 

následně upozorňovala pracovníky i management této společnosti na skutečnost, ţe se 

musí tato pohledávka začít aktivně řešit. Zjištěný problém je následně nutné blíţe 
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identifikovat, aby bylo zcela zřejmé, zda se jedná o nedopatření na straně zákazníka 

(např. zákazník uvádí pozdní datum úhrady svého závazku) či chybu na straně 

společnosti (kdy zákazníkovi např. nepřišlo zboţí nebo nemá k dodávce veškeré 

dokumenty). V obou zmíněných případech je nutné nastalou situaci začít aktivně řešit, 

tzn. pomocí emailu nebo prostřednictvím telefonu zákazníka kontaktovat a poţádat ho o 

pomoc, popř. začít danou situaci řešit interně a spolupracovat na odstranění tohoto 

problému spolu s dalšími útvary této společnosti (např. s logistickým oddělením).  

Podaří-li se dané problémy vyřešit ještě do data splatnosti dané faktury, dojde k inkasu 

fakturované částky včas. Pokud ne, stane se z faktury sice pohledávka po splatnosti, 

nicméně i tak bude mít společnost v řešení nastalého problému značný náskok, coţ 

můţe výraznou měrou přispět k tomu, ţe společnost obdrţí za pohledávku platbu 

mnohem dříve, neţ kdyby začala problém řešit aţ v situaci, kdy by se z problémové 

pohledávky stala pohledávka po splatnosti.  

Celý proces je graficky znázorněn na následující stránce:  
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Obr. 4 - Navrhovaný proces kontroly pohledávek ve splatnosti 

Při případném zavádění tohoto postupu je také nutné brát v potaz moţné zvýšení 

mzdových nákladů, neboť pravidelná kontrola pohledávek ve splatnosti by po 

administrativních pracovnících vyţadovala více času.   

V situaci, kdy by zákazník neuhradil pohledávku včas a to i po výše provedené 

kontrole, přistoupila by společnost k následujícímu postupu, který jiţ částečně vychází 

ze současného systému vymáhaní pohledávek. V prvním sloupci tabulky je uvedeno 

časové rozmezí, ve kterém má dojít ke konkrétnímu úkonu, ve druhém sloupci je 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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zmíněn samotný úkon, který doplňuje komentář uvedený ve sloupci třetím. Do tabulky 

níţe je zahrnut i proces kontroly pohledávek, přestoţe byl výše jiţ detailněji popsán. 

Tab. 14 - Navrhovaný postup při vymáhání pohledávek u velkých odběratelů  

 

Je zcela zřejmé, ţe výše navrţený postup nelze aplikovat na kaţdého zákazníka stejně. 

Kaţdý zákazník má svá specifika, která je nutné při vymáhání pohledávek zohledňovat. 

Navrţený systém vymáhání pohledávek po splatnosti vychází z předpokladu, ţe 

Doba Úkon Komentář 

30 aţ 15 dní před 

splatností 

Kontrola faktur  Kontrola faktur s informacemi, které společnost 

od zákazníka získá, viz proces výše. 

Do dvou dnů po 

splatnosti 

Emailová upomínka 

č. 1 

Snaha prověřit, proč nedošlo úhradě dané 

pohledávky. 

5 aţ 7 dnů po 

splatnosti 

Telefonický kontakt 

č. 1 

Telefonické prověření, proč nedošlo k úhradě 

dané pohledávky.  

14 dní po splatnosti Emailová upomínka 

č. 2 

Formální upomenutí s ţádostí o urychlené 

uhrazení všech splatných závazků.  

21 dní po splatnosti Telefonický kontakt 

č. 2 

Telefonické upomenutí s ţádostí o urychlené 

uhrazení všech splatných závazků. 

1 měsíc po splatnosti Emailová upomínka 

č. 3 

Druhé formální upomenutí s ţádostí o 

urychlené uhrazení všech splatných závazků. 

Během 2 aţ 6 měsíců 

po splatnosti 

Telefonické a 

emailové upomínky 

Snaha o další upomínání zákazníka a získání 

kontaktu s ním. 

6 měsíců po splatnosti Ukončení dodávek 

na úvěr 

Na základě zkušeností s daným zákazníkem 

zváţit ukončení dodávek na úvěr. 

10 měsíců po 

splatnosti 

Písemná upomínka  Pokus o smír a formální ţádost o navrţení 

reálného splátkového kalendáře. 

1 rok po splatnosti  Předání soudnímu 

vymáhání  

Podle charakteru dluţníka a pohledávky se 

zvolí další moţnosti – např. podání ţaloby pro 

neplacení. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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v průběhu celého upomínkového běhu neobdrţí společnost od zákazníka ţádnou 

zpětnou vazbu nebo zákazník nespolupracuje a není schopen udat relevantní důvod proč 

je daná pohledávka po lhůtě splatnosti.  

3.2.3 Upravený systém vymáhání pohledávek pro malé zákazníky 

I níţe navrhnutý postup vymáhání pohledávek pro malé zákazníky částečně vychází ze 

současného systému, který je pro vymáhání pohledávek u společnosti ABC, v.o.s. 

nastaven a i u tohoto postupu je nutné respektovat konkrétní specifika kaţdého 

zákazníka, tzn. nelze jej pouţit pro všechny zákazníky stejně.    

Hlavní rozdíl, oproti modelu, který byl navrhnut pro odběratele velké, je především 

v automatickém rozesílání upomínek. Zatímco u velkých odběratelů probíhá veškeré 

upomínání manuálně administrativními pracovníky, v upraveném modelu pro malé 

zákazníky tuto činnost v první fázi obstarává automaticky počítač, a to s tím, ţe 

s upomínáním začne nově uţ zhruba týden před samotnou splatností dané faktury.   

Na základě rozhovoru s vedoucím pracovníkem, jehoţ tým má proces vymáhání 

pohledávek u společnosti ABC v.o.s. na starosti, vyplynulo, ţe větší část zákazníků se 

společností komunikuje, popř. má snahu se společností dohodnout na různých formách 

splátkového kalendáře. S ohledem na navrhovaná vylepšení autor práce nepředpokládá, 

ţe by mělo dojít ke zhoršení této situace.    

Tabulka s návrhem je uvedena na následující stránce: 
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Tab. 15 - Navrhovaný postup při vymáhání pohledávek u malých odběratelů 

 

 

 

 

Doba Úkon Komentář 

5 aţ 7 dní před 

splatností 

Automatická 

emailová upomínka 

Přátelská připomínka zákazníkovi o blíţícím se 

datu splatnosti.  

2 dny před splatností Telefonický 

kontakt 

U pohledávek s hodnotou nad 100 000 Kč 

ověření zda zákazník fakturu má a zda se ji 

chystá uhradit.   

Do 3 dnů po splatnosti Automatická 

emailová upomínka  

Informativní email pro zákazníka, ţe faktura je 

po splatnost doplněný o ţádost o úhradu. 

10 aţ 14 dní po 

splatnosti 

Automatická 

emailová upomínka 

Formální upomenutí s ţádostí o urychlené 

uhrazení všech splatných závazků.  

19 aţ 21 dní po 

splatnosti 

Automatická 

emailová upomínka 

Další formální upomenutí s ţádostí o urychlené 

uhrazení všech splatných závazků. 

1 měsíc po splatnosti Telefonický 

kontakt  

Telefonické prověření, proč nedošlo k úhradě 

dané pohledávky.  

2 měsíce po splatnosti Ukončení dodávek 

na úvěr 

Na základě zkušeností s daným zákazníkem 

zváţit ukončení dodávek na úvěr. 

2 měsíce po splatnosti Písemná upomínka  Pokus o smír a formální ţádost o navrţení 

reálného splátkového kalendáře.  

Během 3 aţ 6 měsíců 

po splatnosti 

Telefonické a 

emailové upomínky 

Snaha o další upomínání zákazníka a získání 

kontaktu s ním. 

7 měsíců po splatnosti  Předání soudnímu 

vymáhání  

Podle charakteru dluţníka a pohledávky se 

zvolí další moţnosti – např. podání ţaloby pro 

neplacení. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo především zhodnotit přístup konkrétní obchodní 

korporace k pohledávkám a na základě toho následně navrhnout nový nebo upravený 

systém jejich řízení.    

V první části této práce byla teoreticky popsána problematika pohledávek. Pohledávky 

zde byly charakterizovány z právního a účetního pohledu, byly zde také 

charakterizovány opravné poloţky k pohledávkám, odpis a zánik pohledávek, nechyběla 

ani charakteristika ukazatelů finanční analýzy spojených s pohledávkami. Řízení 

pohledávek bylo také důleţitým tématem této části. Je evidentní, ţe oblast řízení 

pohledávek má na účetní jednotku zásadní vliv. Z tohoto důvodu by této problematice 

měla kaţdá společnost věnovat dostatečnou pozornost, neboť zvýšené mnoţství pozdě 

hrazených pohledávek můţe pro některé společnosti znamenat aţ existenční problémy. 

Potenciálním problémům v této oblasti je moţné předcházet ještě před samotným 

vznikem pohledávky, kdy je důleţité, aby kaţdá společnost vůči svým odběratelům 

vyuţívala, co moţná nejvíce zajišťovacích prostředků a veškeré své pohledávky také 

pravidelně sledovala. 

V analytické části této práce byla popsána samotná společnost ABC, v.o.s., byl zde 

rozebrán její přístup v oblasti řízení pohledávek a také provedena její finanční analýza, 

doplněná o detailnější analýzu stavu pohledávek za sledované období. 

V analytické části práce bylo zjištěno, ţe systém řízení pohledávek je v případě 

společnosti ABC, v.o.s. specificky ovlivněn odvětvím, ve kterém společnost podniká 

(typickým příkladem těchto specifik můţe být nadměrné mnoţství diferencí z plateb). 

Prostřednictvím finanční analýzy bylo dále zjištěno, ţe pohledávky mají ve sledovaných 

letech na celkových aktivech velké zastoupení. To stejné se dá tvrdit i o zastoupení 

závazků na celkových pasivech, coţ znamená, ţe ukazatele likvidity dosahují, při 

srovnání s oborovými průměry, nízkých hodnot. U pohledávek po splatnosti měla 

společnost ve sledovaných letech největší problém u kategorie do 30 dnů po splatnosti, 

coţ by bylo moţné přisoudit i tomu, ţe společnost v rámci svých procesů nemonitoruje 

v dostatečné míře své pohledávky ještě předtím, neţ se z nich stanou pohledávky po 

splatnosti a to i přesto, ţe někteří odběratelé podávají společnosti o její pohledávce 

relevantní informace takřka ihned po jejím vzniku.  
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A právě s odhledem na vysoké hodnoty pohledávek po lhůtě splatnosti do 30 dnů, byl 

v návrhové části navrhnut systém, jehoţ cílem je na základě dat a informací od 

zákazníků monitorovat pohledávky jiţ v době před jejich splatností a tím i 

s dostatečným předstihem reagovat na moţné na problémy, které by mohly v budoucnu 

způsobit, ţe pohledávka nebude ze strany odběratele uhrazena včas. Tento navrhovaný 

systém spočívá v pravidelných kontrolách pohledávek před lhůtou splatnosti a jejich 

následné rozčlenění do dvou rizikových skupin, a to na základě toho, jak velké riziko 

včasného nezaplacení u těchto kontrolovaných pohledávek v dané chvíli bude.  

V návrhové části bylo společnosti dále doporučeno vyuţití dalších, popř. rozšíření těch 

stávajících zajišťovacích prostředků a to zejména u odběratelů se špatnou platební 

morálkou. Rovněţ byl společnosti navrhnut nový upravený systém vymáhání 

pohledávek a to zvlášť pro velké a malé zákazníky. Např. u malých zákazníků by nově 

docházelo k automatickému upomínání pohledávek i krátce před jejich splatností.  
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