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Abstrakt 

Tato bakalářské práce se zabývá problematikou pohledávek z obchodních vztahů ve 

vybrané obchodní korporaci. Teoretická část popisuje způsoby, kterými lze 

problémovým pohledávkám předcházet či jak je řešit. V praktické části je provedena 

analýza současného stavu pohledávek v konkrétní obchodní korporaci. Návrhová část 

představuje návrhy a doporučení ke zlepšení situace řízení pohledávek v dané 

společnosti. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with issues of receivables from business relations in the 

selected business corporation. The theoretical part describes the ways in which 

troublesome receivables can be prevented or solved. In the practical part is analyzed the 

current state of receivables in a particular business corporation. The design part presents 

suggestions and recomendations to improve receivables management situations in a 

particular business corporation. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá řízením pohledávek z obchodních vztahů ve 

vybrané obchodní společnosti. Analyzuje především pohledávky po termínu splatnosti, 

jak těmto pohledávkám předcházet a jakým způsobem je lze vymáhat.  

Nedílnou součástí každého podnikání jsou pohledávky, protože každá společnost chce 

uspokojit potřeby zákazníka a tím vznikají dodavatelsko-odběratelské vztahy. 

Společnost v tomto vztahu vystupuje jako věřitel (dodavatel) a vzniká jí pohledávka. 

Zákazník vystupuje jako dlužník (odběratel) a vzniká mu závazek. 

Pohledávky z obchodních vztahů tvoří ve většině společností největší část z celkových 

pohledávek. Ty vznikají prodejem zboží, výrobků a poskytováním služeb na fakturu. 

Prodejem na fakturu vzniká obchodní úvěr, který s sebou nese riziko nezaplacení. 

Odběratel má povinnost pohledávku uhradit, nejčastěji v peněžní podobě. Uhradit by ji 

měl nejlépe včas. Aby tomu tak bylo, může společnost udělat určitá opatření, jež by 

přispěly k včasné úhradě pohledávky. Pokud ji odběratel včas neuhradí, společnosti 

vzniknou náklady na vymáhání práva na úhradu a nebude tak schopná dostát svým 

závazkům, a to může mít za následek získání statusu společnosti se špatnou platební 

morálkou. 

Řízení pohledávek má za úkol snížit rizika neuhrazených pohledávek po termínu 

splatnosti. Je to velmi komplikovaný proces a začíná už u výběru obchodního partnera. 

Jakmile společnost najde vhodného obchodního partnera s dobrou platební morálkou, 

poskytne mu dodavatelský úvěr a musí stanovit obchodní podmínky, způsob 

financování úvěru a dále je potřeba sledovat jeho vývoj. Řízení pohledávek se také 

zabývá zajištěním pohledávek a jejich vymáháním.  

Existují subjekty, které nejsou schopny či ochotny platit své závazky řádně a včas. 

Důvodem může být například špatná finanční situace, nedostatečné ošetření pohledávky 

nebo špatné postavení věřitele na trhu a společnostem tak vznikají pohledávky po 

splatnosti, které musí soudně vymáhat či odepsat. Proto je velmi důležité, aby se 

společnosti začali více zajímat o řízení pohledávek. 
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V rámci této bakalářské práci autorka ukáže postup řízení pohledávek vybrané 

společnosti, zhodnotí jej a navrhne, jak lze lépe předcházet rizikům nesplacení 

pohledávek, na základě výsledků z provedených analýz, a to za pomoci aplikování 

teoretických znalostí problémů spjatých s pohledávkami.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zanalyzovat přístup konkrétní obchodní 

korporace k řízení pohledávek. Na základě toho navrhnout či upravit postup jejich 

řízení. 

Dílčí cíle práce jsou: 

 vymezení základních pojmů a objasnění problematiky pohledávek 

 představení vybrané společnosti 

 finanční analýza společnosti 

 analýza řízení pohledávek 

 navrhnutí nového, případně upraveného způsobu, jak řídit a vymáhat 

pohledávky. 

 

Teoretická část práce objasňuje pojem pohledávka, její členění a další pojmy, jež jsou 

nezbytné pro pochopení systému fungování pohledávek a jejich problematiky. 

Praktická část práce se zaobírá problémy s pohledávkami po splatnosti. Pro zjištění 

aktuálního stavu byla provedena finanční analýza pohledávek. Podklady pro finanční 

analýzu byly účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát).  

Návrhová část práce obsahuje návrhy nového systému řízení pohledávek a jejich 

následného vymáhání, nebo úpravy již zavedeného systému. 

 

V práci byla využita metoda sběru dat a informací z různých odborných zdrojů, 

pozorování, analýza, srovnání, dedukce, indukce a konkretizace. 

V teoretické části byly využity metody dedukce, indukce a metoda sběru dat a informací 

z různých odborných zdrojů.  

V analytické části práce byly využity metody pozorování, analýza, srovnání, dedukce, 

indukce. Pozorovaly se pohledávky společnosti. Informace o nic a jejich význam byly 

analyzovány a výsledky byly porovnány s oborovými hodnotami. 
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V praktické neboli návrhové části byly využity metody syntéza, dedukce a konkretizace, 

kde se poznatky popsané v teoretické části použily na řešení problematiky společnosti. 

Srovnávání 

Tato metoda se používá například při srovnávání různých jevů, výrobků, systémů, 

plánů, hypotéz, názorů a je to základní metoda hodnocení (1).  

Indukce 

Je to metoda, kde se postupuje od části k celku. Tato metoda umožňuje zobecnění, 

pochopení podstaty jevů, stanovení jejich závislosti. Je podložena pozorováním a údaji 

(1). 

Dedukce 

V této metodě se postupuje od všeobecných věcí k podrobnostem. Úzce souvisí 

s indukcí. Dedukcí se ověřují závěry z indukce v praxi (1).  

Analýza 

Je to myšlenkové rozložení zkoumaného jevu a jednotlivé části, jež se dále zkoumají, 

aby nám pomohly lépe poznat jev jako celek. Tato metoda předpokládá, že celek je 

systém, v němž platí jisté zákonitosti. Cílem této metody je poznat strukturu systému, 

díky níž pak můžeme například odhalovat příčiny krizových jevů, špatné 

konkurenceschopnosti, malé výkonnosti podniku (1). 

Ostatní metody využívané v bakalářské práci mají za cíl poskytnout podklady k tomu, 

aby autor mohl lépe pochopit současný stav a jeho nedostatky a díky tomu mohl 

navrhnout nová řešení případně zlepšit dosavadní řešení (1).   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část bakalářské práce se zabývá charakteristikou pojmu pohledávka, jejich 

dělením, zajištěním a způsoby, jakými lze předcházet nesplaceným pohledávkám a 

pokud taková situace nastane, jejich vymáháním. 

2.1 Charakteristika pohledávek 

Z hlediska práva lze na pohledávky shlížet jako na právo či nárok věřitele (fyzická nebo 

právnická osoba) požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazkového 

vztahu (2). Pohledávka je tedy splatná a dlužník má povinnost ji uspokojit. Je-li taková 

pohledávka neuspokojena, má věřitel právo na dlužníkovi tuto pohledávku vymáhat, a 

to soudně či mimosoudně (3). 

Vznikají na základě uskutečnění hmotného či nehmotného plnění a uzavření smlouvy. 

Zanikají nejčastěji úhradou pohledávky dlužníkem (2). 

Pohledávky tvoří velkou část oběžných aktiv, avšak vážou významnou část kapitálu 

společnosti. Největší částí pohledávek jsou pohledávky z obchodního styku. 

Pohledávkám se také říká obchodní případně dodavatelský úvěr, protože vznikají na 

základě prodeje výrobků či služeb na fakturu. Prodej zboží či služeb na obchodní úvěr 

má mít za následek zvýšení prodeje, a to znamená přírůstek výnosů dané společnosti 

(4).  

2.2 Dělení pohledávek 

Pohledávky se nachází v účtové třídě 3 a dle ní je dělíme na: 

 pohledávky z obchodních vztahů 

 pohledávky vůči zaměstnancům a institucím sociálního a zdravotního pojištění 

 pohledávky vůči finančním orgánům 

 pohledávky v rámci skupiny podniků, za upsaný základní kapitál, za společníky 

obchodní korporace, pohledávky se společníky sdruženými ve společnosti 

 jiné pohledávky (2) 
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Pohledávky se dále dělí do dvou skupin, dle doby jejich splatnosti na: 

 krátkodobé pohledávky – doba splatnosti je kratší než 1 rok 

 dlouhodobé pohledávky – doba splatnosti je delší než 1 rok (2) 

Dle místa vzniku na: 

 tuzemské 

 zahraniční (5) 

Dle míry rizikovosti se rozdělují na: 

 standardní pohledávky – splacené dle dohodnutých podmínek 

 sledované pohledávky – na základě hodnocení bonity dlužníka se předpokládá 

plné splacení jistiny, úroku a poplatků 

 nestandardní pohledávky – na základě hodnocení bonity dlužníka je nejisté plné 

splacení jistiny, úroku a poplatků 

 pochybné pohledávky – na základě hodnocení bonity dlužníka je vysoce 

nepravděpodobné plné splacení jistiny, úroku a poplatků 

 ztrátové pohledávky – na základě hodnocení bonity dlužníka je nemožné plné 

splacení jistiny, úroku a poplatků (6) 

Dle likvidnosti na: 

 likvidní 

 nelikvidní (7) 

Dle počtu opakování na: 

 nahodilé 

 pravidelné (7) 

2.3 Vznik pohledávek 

Pohledávky vznikají na základě uskutečnění hmotného či nehmotného plnění a uzavření 

smlouvy (2). 
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Smlouva 

Přípravě smlouvy by se měla věnovat velká pozornost, protože je jedna z nejlepších 

záruk splnění závazků, které z ní vyplývají. V případě nedostatečného zajištění splnění 

nároku z ní však pramení četné problémy s neplněním závazků. V současné době 

mnoho firem profituje z poskytování zaručených vzorů smluv v knižní či elektronické 

podobě. Spousta společností si takové vzory zakoupí, avšak nedostatečná úprava pro 

potřeby individuálních obchodů vede ke vzniku škod. Nejčastější chybou je nepřesné 

označení smluvních stran. Problémoví plátci často udávají špatnou adresu sídla 

podnikání (fyzické osoby místo bydliště). Pokud společnost uvede pouze poštovní 

přihrádku, mělo by to být alarmující (8). 

Nezbytnou součástí smlouvy by mělo být ustanovení o povinnosti smluvních stran 

bezodkladně hlásit si navzájem veškeré změny údajů (právní forma, obchodní jméno, 

sídlo, místo podnikání nebo bydliště). Pro případ nesplnění povinnosti informovat 

druhou smluvní stranu by měla být sjednána vysoká pokuta (8).  

Před uzavřením smlouvy je nezbytně nutné přesvědčit se, že jednáme se statutárním 

orgánem nebo se zástupcem, který na to má plnou moc s ověřeným podpisem 

zmocnitele (8).  

Faktura 

V obchodních vztazích je to běžný doklad, avšak není nijak právně upravena, proto je 

potřeba fakturační vztah upravit smluvně (8).  

Smlouva by měla obsahovat: 

 přesné označení smluvních stran 

 datum splatnosti faktury 

 způsob úhrady faktury 

 smluvní pokuta při prodlevě s proplacením faktury 

 uvedení smlouvy, jež se faktura týká (8)  

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že v případě peněžitého plnění 

závazek zaniká (je zaplacen) až připsáním příslušné částky na účet věřitele (8). 
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2.4 Účtování pohledávek z obchodního styku  

Tyto pohledávky vznikají dodáním výrobků, zboží nebo služeb na fakturu. Vydaná 

faktura představuje výnos společnosti, jež se účtuje na účet tržeb, podle artiklu na stranu 

DAL (601 - Tržby za vlastní výrobky, 602 - Tržby z prodeje služeb nebo 604 - Tržby za 

zboží) a zároveň vzniká pohledávka, jež se účtuje na účet 311 – Odběratelé, a to na 

stranu MÁ DÁTI. Pokud je společnost plátce daně z přidané hodnoty, musí ho připočíst 

k prodejní ceně a zaúčtovat jako závazek vůči finančnímu úřadu na účet 343 – DPH, a 

to na stranu DAL (9).  

2.5 Oceňování pohledávek 

Tuto problematiku řeší zejména § 25 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Pohledávky 

se oceňují jmenovitou hodnotou (při vzniku) či pořizovací cenou (vkladem nebo při 

nabytí za úplatu). Součást pořizovací ceny pohledávek jsou náklady přímo související 

s pořízením. Jsou to například náklady na znalecké ocenění, odměny právníkům, 

provize. Při oceňování se nebere v potaz inflace, což může vést k poklesu reálné 

hodnoty pohledávek. Ke konci účetního období by se mělo počítat do ocenění 

pohledávek riziko nesplacení pohledávek, a to formou zúčtování opravných položek (2).   

2.6 Pohledávky v daňové evidenci 

Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci, jsou povinni evidovat pohledávky. Detailní 

přehled o pohledávkách umožní podnikateli včas a všemi dostupnými prostředky 

usilovat o jejich uhrazení. Dále se bez evidence pohledávek neobejde, pokud bude chtít 

ze skutečných výdajů přejít na paušální výdaje, když bude chtít postoupit pohledávku 

nebo bude chtít přerušit činnost (3).  

Forma evidence pohledávek není nijak právně upravena. Podnikatel může zvolit 

počítačový program, tabulku v Excelu nebo ručně psanou evidenci. Zvolená forma 

evidence pohledávek závisí na velikosti firmy a objemu pohledávek (3).  
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Doporučuje se, aby evidence pohledávek obsahovala alespoň tyto informace: 

 označení dokladu  

 označení dlužníka 

 předmět pohledávky 

 datum splatnosti 

 datum a výši úhrady (3) 

2.7 Poskytnuté zálohy  

Jsou poskytnuté odběratelem na budoucí dodávky služeb, dlouhodobý majetek nebo 

zásoby. Mají formu zálohových faktur vystavených dodavatelem, nebo smlouvy 

uzavřené mezi dodavatel a odběratelem (2).   

Nevychází z žádného právního předpisu, tudíž závisí zcela na dohodě účastníků 

závazkového vztahu (8).  

Poskytnuté zálohy se účtují pouze při uhrazení. To znamená, že pokud společnosti 

přijde zálohová faktura a není zaplacena, pouze ji zaeviduje do knihy přijatých faktur a 

do účetnictví vstoupí teprve, až bude uhrazena (2). 

Účtování poskytnutých záloh 

Poskytnuté zálohy se účtují na účet 314 – Poskytnuté zálohy na stranu MÁ DÁTI a na 

účet 221 – Bankovní účty případně 211 – Pokladna na stranu DAL (2). 

Pokud je společnost plátce daně z přidané hodnoty, zaúčtuje se na účet 343 – Daň 

z přidané hodnoty na stranu MÁ DÁTI (2).  

2.8 Pohledávky v cizích měnách 

Tyto pohledávky vznikají nejen na základě obchodování se zahraničími účetními 

jednotkami, ale také mezi tuzemskými subjekty, a tak je nutné je v účetnictví vyjádřit 

jak v cizí měně, tak v českých korunách. Pro přepočtení cizí měny na české koruny 

muže účetní jednotka použít pevný kurz, jenž používá celou dobu (je stanovený 

vnitřním předpisem) nebo denní kurz dle České národní banky. Při přepočtení může 
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účetní jednotce vzniknout kurzový rozdíl, a to kurzová ztráta či kurzový zisk, neboť 

kurz české koruny se k jiným měnám mění (2). 

2.9 Opravné položky k pohledávkám  

Opravné položky k pohledávkám jsou upraveny: 

 zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví zejména v § 25 a § 26 

 vyhláškou č. 500/2002 Sb. pro podnikatele účtující v soustavě podvojného 

účetnictví v § 26, § 31 a § 55 

 zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách v § 8, § 8 a, § 8 b a § 8 c (8)  

Vytvářejí se pouze za účelem snížení ocenění majetku v účetnictví (nelze jimi navýšit 

hodnotu majetku). Toto snížení ocenění majetku je pouze dočasného charakteru a je 

prováděno na základě inventarizace. Opravné položky nemůžou mít aktivní zůstatek a 

lze je tvořit pouze k nepromlčeným pohledávkám (8).  

V rozvaze se nacházejí ve sloupci korekce. Sloupec netto je tedy jmenovitá hodnota 

(pořizovací cena) snížená o opravné položky (10).  

2.9.1 Účetní opravné položky 

Společnost si sama vnitřním předpisem určí tvorbu a užití opravných položek. Tvoří se 

na základě provedené inventarizace. Jejich výše a platnost se zkoumá rovněž při 

inventarizaci. Vše se dělá v souladu s § 25 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a § 55 

vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví (8).  

Součet opravných položek tvořených ke konkrétní pohledávce nesmí překročit její 

účetní hodnotu na rozvahovém účtu (2).  

Společnosti většinou volí opravné položky ve výši: 

 50 % u pohledávek po splatnosti 180 až 365 dnů 

 100 % u pohledávek po splatnosti víc jak 365 dnů (10)  
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2.9.2 Daňové opravné položky 

Upravuje je zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách (8). 

Pravidla pro tvoření opravných položek k pohledávkám splatných do 31.12.2013, které 

se vytvářely dle zákona o rezervách platného do 31.12.2013: 

 

Obrázek 1: Daňové opravné položky do roku 2013 

Zdroj: vlastní zpracování dle (8) 

 

Pravidla pro tvoření opravných položek k pohledávkám splatným po 1.1.2014, které se 

vytváří dle zákona o rezervách platného od 1.1.2014: 

 opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení  

 upravuje § 8 

 mohou být vytvořené jednorázově až ve výši 100 % hodnoty neuhrazené 

pohledávky 

 

 

ZoR Typ Opravných položek

§ 8

k pohledávkám za 

dlužníky v insolvenčním 

řízení

rozvahová hodnota 

pohledávky > 200 000 

Kč při vzniku

až 20 %

soudně 

vymáhané 

pohledávky až 

100 %

pouze soudně 

vymáhané pohledávky 

až 100 %

 § 8b
k pohledávkám z titulu 

ručení za celní dluh
až 100 %

 § 8c

k pohledávkám 

nevýznamné hodnoty , tj. 

do 30 000 Kč rozvahové 

hodnoty při vzniku 

pohledávky

až 100 %

rozvahová hodnota 

pohledávky ≤ 200 000 Kč 

při vzniku

 § 8a

k nepromlčeným 

pohledávkám nového 

bloku, tj. pohledávkám 

splatným po 31. 12. 1994

až 100 %

Maximální výše tvorby opravných položek
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 opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, které jsou zúčtovány 

v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994  

 upravuje § 8a 

 lze tvořit do výše 50 % hodnoty pohledávky, pokud uplynulo více než 18 

měsíců od konce sjednané lhůty splatnosti 

 lze tvořit do výše 100 % hodnoty pohledávky, pokud uplynulo více než 

30 měsíců od konce sjednané lhůty splatnosti (11)  

 opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo  

 upravuje § 8b 

 lze tvořit pouze do výše hodnoty pohledávky shodnou s provedenou 

úhradou cla  

 opravné položky k „drobným“ pohledávkám  

 upravuje § 8c 

 pohledávka (u jednoho dlužníka) jejíž hodnota za zdaňovací období 

nepřesáhla 30 000 Kč 

 lze tvořit až do výše 100 %, pokud od konce sjednané lhůty splatnosti 

uplynulo nejméně 12 měsíců (11)  

2.9.3 Účtování opravných položek 

Opravné položky k pohledávkám se účtují do nákladů na stranu MÁ DÁTI. Účet 558 - 

Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek se používá v případě, kdy je opravná 

položka tvořena v souladu se zákonem o rezervách a je to daňový náklad. Účet 559 - 

Tvorba a zúčtování opravných položek se používá v ostatních případech a je to 

nedaňový náklad (12).  

Dále se pro účtování opravných položek používá účtová skupina 39, nejvíce účet 391 - 

Opravná položka k pohledávkám, a to na stranu DAL (12).  

V případě pominutí rizika nezaplacení pohledávky či odepsání pohledávky jako 

nedobytné, opravná položka se zruší, a to jako snížení výše uvedených účtů (12).  
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2.10 Inventarizace pohledávek 

Jejím úkolem je zjistit, zda: 

 stav pohledávek v účetnictví odpovídá skutečnému stavu 

 vykonává se dokladovou inventurou 

 účetní jednotka musí sestavit inventurní soupis všech pohledávek 

 reálná hodnota pohledávek není nižší, než jejich účetní hodnota (10)  

Inventarizaci provádí inventarizační komise, pověřený pracovník nebo účetní (13). 

Inventarizace pohledávek musí být písemná (14).  

Dále se ověřuje: 

 splatnost a řádné vymáhání pohledávek 

 zda jsou jednotlivé pohledávky doloženy kopiemi faktur nebo jinými 

příslušnými doklady 

 zda jsou u nezaplacených pohledávek doloženy doklady pro jejich vymáhání 

 zda mezi pohledávkami nejsou promlčené pohledávky, které je potřeba 

navrhnout k odpisu (13) 

Vzniknou-li pochybnosti o správnosti některých pohledávek, lze tyto pochybnosti 

odstranit již při inventuře, nejde-li to při inventuře, musí se to učinit dodatečně písemně 

zasíláním výpisu z analytické evidence pohledávek a požádáním o jeho potvrzení 

případně sdělení námitek (13). 

Výsledky inventarizace je potřeba zapsat do inventurních soupisů po jednotlivých 

položkách. Tento rozpis by měl především obsahovat popisné údaje, název dlužníka, 

datum vzniku pohledávky, celkovou částku pohledávky a datum poslední zaslané 

upomínky (13).  

Pokud má společnost nedobytné, neprůkazné nebo sporné pohledávky, u nichž ještě 

nebylo zahájeno soudní řízení, je dobré zapsat je jednotlivě do samostatného 

inventurního soupisu, ve kterém by měly být uvedeny tyto informace:  
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 všechny získané adresy dlužníka 

 celkové dlužné částky pohledávek 

 z jakého důvodu a kdy pohledávka vznikla 

 doklad k dané pohledávce 

 důvod, proč stav podle evidence neodpovídá tomu skutečnému 

 návrh na výši opravné položky či na odepsání (13)  

2.11 Promlčení a odpis pohledávek 

Promlčení pohledávek upravuje zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Dle něj je 

promlčecí doba pohledávek 3 roky (nachází se to v § 629). Pokud však dlužník uzná 

svůj dluh, promlčí se právo za 10 let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo (2). 

Promlčením však právo nezaniká, dochází pouze k jeho oslabení. Pokud povinný vznese 

námitku promlčení, je toto právo nevymahatelné. Avšak pokud povinný promlčenou 

pohledávku zaplatí, má se za to, že zaplatil existující dluh a bez ohledu na to, zda věděl 

či nevěděl, že je pohledávka promlčená, nemůže se domáhat vrácení peněz (15). 

Opravné položky mohou být tvořeny pouze k nepromlčeným pohledávkám. Pokud u 

určité pohledávky hrozí riziko promlčení, je potřeba danou pohledávku odepsat před 

vypršením promlčecí lhůty a dále ji vést na podrozvahových účtech (2).  

Účtování odepsaných pohledávek 

Odepsání nedobytné pohledávky se účtuje na účet 546 – Odpis pohledávky na stranu 

MÁ DÁTI a na účet 311 – Odběratelé na stanu DAL (16).  

2.12 Pohledávky v rozvaze 

Tady se pohledávky dělí pouze na krátkodobé a dlouhodobé. Jako dlouhodobé se berou 

ty pohledávky, které mají ke dni sestavení účetní závěrky dobu splatnosti delší než 1 rok 

a to lze zjistit z inventarizace pohledávek (2).  

Dlouhodobé pohledávky se nacházejí v položce C.II.1. Dlouhodobé pohledávky a člení 

se na: 
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 pohledávky z obchodních vztahů (C.II.1.1.) 

 pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba (C.II.1.2.) 

 pohledávky – podstatný vliv (C.II.1.3.) 

 pohledávky za společníky (C.II.1.5.1.) 

 dlouhodobé poskytnuté zálohy (C.II.1.5.2.) 

 dohadné účty aktivní (C.II.1.5.3.) 

 jiné pohledávky (C.II.1.5.4.) 

 odložená daňová pohledávka (C.II.1.4.) (2) 

Krátkodobé pohledávky se nacházejí v položce C.II.2. Krátkodobé pohledávky a člení 

se na: 

 pohledávky z obchodních vztahů (C.II.2.1.) 

 pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba (C.II.2.2.) 

 pohledávky – podstatný vliv (C.II.2.3.) 

 pohledávky za společníky (C.II.2.4.1.) 

 sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (C.II.2.4.2.) 

 stát – daňové pohledávky (C.II.2.4.3.) 

 dohadné účty aktivní (C.II.2.4.5.) 

 jiné pohledávky (C.II.2.4.6.) 

 časové rozlišení aktiv (C.II.3.) (2) 

2.13 Zajištění a utvrzení pohledávky 

Zajištění pohledávky můžeme provést tak, že věřitel získá přednostní právo uspokojit se 

z majetku dlužníka či třetí osoby, na kterém zajištění vázne nebo zajištění poskytne třetí 

osoba (6). 

K přednostnímu právu na uspokojení z majetku se nejčastěji používá zástavní právo. 

Může se také použít zajišťovací převod práva, ale tento způsob se používá méně (6).  
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Zajištění poskytnuté třetí osobou spočívá v tom, že se třetí osoba zaváže k úhradě dluhu 

dlužníka (6).  

Další způsoby zajištění jsou srážky ze mzdy (k tomu je potřeba souhlas 

zaměstnavatele) a smluvní pokuty. Ty jsou však neopodstatněné, pokud dlužník 

nedisponuje majetkem či se nachází v úpadkové situaci (6). 

V praxi se používají ty způsoby, jež umožňují přednostní uspokojení z určitého majetku 

(i v případě exekuce či insolvence dlužníka) (6).  

Zástavní právo k nemovitosti 

Používá se nejčastěji k pohledávkám v řádu statisíců a vyšší. Zapisuje se na základě 

zástavní smlouvy v katastru nemovitostí ke konkrétní nemovitosti dlužníka (či třetí 

osobě, poskytla-li zástavu) (6).  

Zástavní právo k movité věci 

Méně využívaný způsob zajištění pohledávky. Doporučený způsob provedení je 

prostřednictvím notáře a zápisem do rejstříku zástav (6).  

Ručení 

Způsob, jenž se využívá zejména v případech, kdy dlužníkem je spotřebitel. Ručí třetí 

osoba či osoby. Zajišťují se tak především pohledávky s nižší hodnotou. Věřitel by však 

měl třetí osobu prověřit stejně kvalitně jako dlužníka (6).  

Smluvní pokuta 

Má dvě funkce: zajišťovací (motivace ke splnění povinností) a reparační (částečné 

odčinění majetkové újmy věřitele). Je právně upravena v zákoně č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník v § 2048 až § 2052. Je třeba ji sjednat písemně. Musím se stanovit 

její výši či způsob, jak výši pokuty určit a povinnosti, na kterou se smluvní pokuta 

vztahuje. Má peněžní i nepeněžní podobu. Pokud se strany nedohodnou jinak, 

zaplacením pokuty nezaniká povinnost zaplatit nesplněné plnění. Soud má právo snížit 

nepřiměřeně vysokou pokutu, ale nelze ji snížit pod hranici vzniklé škody (do doby 

soudního procesu) (15, 8).  

 

 



26 
 

Bankovní záruka 

Jde o zvláštní případ ručení. Ručitelem je banka. Považuje se za nejrychlejší a 

nejúčinnější prostředek zajištění peněžitého závazku dlužníka. Riziko nezaplacení dluhu 

se přenáší na banku, jež si poté musí sama zajistit jeho plnění, věřiteli tedy odpadají 

dodatečné úkony s vymáháním dluhu (8).  

Inkaso 

Vznikne na základě smlouvy o inkasu. Banka pro věřitele přijme jisté peněžní 

prostředky od dlužníka (8).  

Směnka 

Je to převoditelný cenný papír. Směnka cizí funguje na principu, kdy dlužník přikazuje 

třetí osobě, aby ve stanovený den a na stanoveném místě splatila věřiteli dohodnutou 

peněžní částku. Směnka vlastní funguje na principu, kdy se dlužník zavazuje, že 

v určitý den a na určitém místě zaplatí svému věřiteli dohodnutou peněžní částku. 

Směnka se dá převést na jinou osobu (8).  

Šek 

Je to převoditelný cenný papír, který je vázaný na existenci bankovního účtu. Funguje 

jako písemný platební příkaz výstavce šeku (majitele účtu), přikazující bance vyplatit 

při předložení šeku osobě pověřené (uvedené na šeku) či doručiteli částku uvedenou na 

šeku (4).  

Akreditiv 

Bankovní služba, jež se využívá převážně v mezinárodním obchodu. Je to abstraktní 

závazek vystavující banky na základě instrukcí a požadavků jejího klienta, že poskytne 

třetí osobě nebo pověřené osobě plnění (vydání sumy, aval nebo akceptaci směnky), 

pokud budou do jisté doby splněny akreditivní podmínky. Jsou-li v určeném termínu 

podmínky splněny, banka je na základě určených dokumentů povinna zaplatit peněžní 

částku uvedenou v akreditivu (4).  

Pojištění 

Pojištění obchodních úvěrů umožňuje dodavateli přenést platební riziko z něj na 

úvěrovou pojišťovnu. Poskytuje se na komerční bázi (případně se státní podporou). 
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Slouží jednak k prevenci nezaplacení dluhu, tak i ke sledování a hodnocení bonity 

odběratelů (4).  

Náklady na pojištění pohledávek tvoří jednorázový poplatek za zpracování žádosti o 

úvěrový limit (maximálně 1 000 Kč), poplatek za sledování bonity odběratele 

(maximálně 1 000 Kč), poplatky spojené se samotným inkasem pohledávky a pojistné, 

které se stanoví na základě obratu vůči danému odběrateli (31). 

Úrok z prodlení 

Pokud se dlužník zpozdí s platbou, má věřitel nárok požadovat od dlužníka úroky 

z prodlení. Maximální výše tohoto úroku v České republice je repo sazba, kterou určí 

Česká národní banka, zvýšenou o 8 % (4).  

Dle české národní banky je ke dni 1.1.2020 výše repo sazby 2,00 % (17).   

Uznání dluhu 

Je to jednostranný právní úkon proveden písemně. Dlužník uznává svůj dluh a zavazuje 

se jej v určitý termín splatit (4).  

Srážka ze mzdy 

Tento zajišťovací prostředek je upraven zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a 

pracovněprávními předpisy. Je to dohoda mezi věřitelem a dlužníkem, že se dlužníkovi 

bude dluh srážet ze mzdy či jiného příjmu – podnikatelská odměna, odměna člena 

družstva, důchod a podobně (8).  

Zajišťovací převod práva 

Vychází ze zákona č 89/2012 Sb. občanský zákoník § 2040 - § 2044. Smlouva mezi 

věřitelem a odběratelem, kde dlužník dočasně převede na věřitele některé své majetkové 

právo. Pokud odběratel nesplní své závazky, uspokojení bude z převedeného práva (8, 

18).  

2.14 Zánik pohledávky  

Existuje několik způsobů, jak může pohledávka zaniknout. 
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Skutečným zaplacením 

Hotovostním placením (předání peněz) nebo bezhotovostním placením (připsáním 

částky na účet věřitele) (15).  

Započtením 

K započtení může dojít pouze tehdy, má-li dlužník a věřitel vzájemné pohledávky. 

Může k tomu dojít jednostranným úkonem či dohodou a je upraveno především v 

zákoně č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v § 1982 až § 1991 (15). 

K započtení jednostranným úkonem může dojít pouze při splnění podmínek 

stanovených zákonem. Za prvé, musí se jednat o existující a platné pohledávky 

totožného druhu a za druhé to musí být pohledávky způsobilé k započtení neboli 

pohledávky, které lze uplatnit u soudu (splatné a nepromlčené). Promlčenou pohledávku 

lze započíst pouze v případě, že byla nepromlčená v době setkání pohledávek 

k započtení. Také proti splatné pohledávce můžeme započíst pohledávku, jež ještě 

splatná není, a to z důvodu dlužníkovy platební neschopnosti. Dále může věřitel 

započíst ještě nesplatnou pohledávku, jež není splatná z důvodu žádosti dlužníka o 

odložení doby splatnosti. K zániku započtených závazků dochází, pokud se závazky 

vzájemně kryjí nebo do výše do které se kryjí (15). 

U započtení dohodou nejsou žádné omezení. Můžeme započíst jakékoliv vzájemné 

existující pohledávky (splatné, nesplatné, promlčené – již v době, kdy se setkaly) (15).  

Dohodou  

Tento způsob zániku pohledávky není nijak právně upraven. Je to dobrovolná dohoda 

mezi věřitelem a dlužníkem o zániku smluvního vztahu a s tím souvisejícími následky 

(19).  

Prominutím dluhu 

Věřitel promine dlužníkovi dluh. Platné je to pouze tehdy, kdy dlužník prominutí přijme 

(19).  

Odstoupením od smlouvy 

Dodavatel či odběratel může podle práva od smlouvy dle dohody odstoupit. Odstoupit 

může z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu (19).  
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Smrtí dlužníka nebo věřitele 

V tomto případě dluh zaniká pouze v případě, kdy dotyčný nemá dědice. Má-li dědice, 

stává se zodpovědným za zůstavitelovy dluhy (pouze v případě, že dědictví přijme – 

nepřijme-li ho, dluh zaniká) (19).  

Postoupením pohledávky 

Znamená to, že pohledávka přechází z postupitele (osoba, jež postupuje pohledávku 

jinému věřiteli) na postupníka (osoba, jež byla pohledávka postoupena) včetně 

příslušenství a všech práv s ní spojených. Při postoupení tedy nastává změna ve věřiteli. 

Postoupit lze pohledávku: 

 po splatnosti 

 ve lhůtě splatnosti 

 před lhůtou splatnosti 

 na českou měnu 

 na cizí měnu (2) 

Obecně je tato problematika upravena v zákoně č. 89/2012 Sb. občanský zákoník § 

1879 a následující. Z účetního hlediska je tato problematika upravena zejména v § 25 a 

§ 27 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (2). 

2.15 Kapitalizace pohledávky 

Tato možnost vzniká v případě dlužníkovi neschopnosti splatit závazek. Úpravu tohoto 

procesu lze nalézt především v zákoně č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. 

Znamená to, že věřitel se stává spolumajitelem společnosti. Kapitalizaci pohledávek lze 

tedy chápat jako změnu struktury pasiv v rozvaze dlužníka. Dlužníkovi zanikne závazek 

a zvýší se mu základní kapitál. Věřiteli se zněmí aktiva. Pohledávka zanikne a zvýší se 

položka majetkové účasti (4, 33).  

Kapitalizace pohledávek může být úspěšná pouze v případě, kdy je dlužník schopen i 

nadále realizovat svůj podnikatelský záměr. Dlužník tímhle způsobem posílí svou 

finanční pozici na trhu, a to mu může velmi pomoci k lepšímu přístupu k finančním 
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zdrojům. Věřitel při kapitalizaci nezíská žádné finanční prostředky, může však 

v budoucnu profitovat ze zisku společnosti (4).  

2.16 Faktoring a Forfaiting 

I po dobu, kdy společnost čeká na zaplacení obchodního úvěru od odběratele (tedy 

pohledávky), musí společnost použít k financování celé své činnosti své vlastní či cizí 

zdroje financování. V případě vysokých úrokových sazeb může být velmi složité sehnat 

dodatečné finanční zdroje za přijatelnou cenu. Při pořizování dodatečných zdrojů 

vznikají společnosti náklady, a tak někdy volí alternativní formy refinancování, jež jsou 

založeny na odkupu pohledávek. Jsou jimi faktoring a forfaiting (4).  

Faktoring 

Je to úplatné postoupení krátkodobých nezajištěných pohledávek, snížený o diskont. 

Diskont je poplatek, jenž se platí faktoringové společnosti za poskytnutí služby. 

Předmětem faktoringu jsou pouze pohledávky do doby splatnosti (která je většinou 

kratší než 180 dní) s akceptovatelnou bonitou. Je uskutečňován na základě faktoringové 

smlouvy. Při odkoupení pohledávek platí faktoringová společnost pouze 70 až 90 % 

hodnoty pohledávky, zbytek obdrží postupitel pohledávky (zákazník) po odečtení 

diskontu. Faktoring společnostem umožňuje snížit vázanost kapitálu v pohledávkách, 

zmenšuje rizika nesplacení pohledávky a snižuje administrativní náklady spojené 

s evidencí daných pohledávek (4).  

Bezregresní faktoring (faktoring bez postihu) je často nazýván faktoring s pojištěním. 

Zde faktor přebírá riziko nezaplacení pohledávky (4).  

Regresní faktoring (faktoring s postihem) nepřebírá rizika insolvence nebo platební 

nevůle. Znamená to tedy, že si faktoringová společnost vymezuje právo na vrácení 

postoupené pohledávky původnímu majiteli, pokud dlužník nezaplatí pohledávku (4).  

Náklady související s faktoringem jsou faktoringový poplatek, jenž si faktor účtuje za 

zpracování faktoringu (většinou 1,5 % nominální hodnoty pohledávky) a úroková sazba 

(32). 
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Forfaiting 

Používá se zejména v zahraničním obchodě. Je to odkup doposud nesplatných 

střednědobých a dlouhodobých zajištěných pohledávek. Tyto pohledávky jsou zajištěny 

bankovní zárukou, avalem a akreditivem. Forfaiting využívají zejména výrobci zboží, 

kteří poskytují především dlouhodobé dodavatelské úvěry. Forfaiting je bez postihu a 

přebírá všechny druhy rizik. Společnosti, co se zabývají forfaitingem, obvykle preferují 

pohledávky ve volně směnitelné měně. Odkupují již existující pohledávky, můžeme se 

však setkat i se situací, kdy je forfaitingová smlouva sepisována společně 

s dodavatelsko-odběratelskou smlouvou, protože forfaitér v tomto případě může 

klientovi doporučit vhodný typ zajištění smlouvy i banky, jež toto zajištění akceptují. 

Jako u faktoringu i zde je diskont neboli poplatek forfaitingové společnosti. Forfaiting 

tedy společnostem umožňuje získat hotovost při dodávce, přenést kursová a měnová 

rizika, zbavit se administrativy daných pohledávek a umožní vývozci financovat další 

obchody (4).  

2.17 Řízení pohledávek 

Řízení pohledávek (také nazýváno správa pohledávek), je celý postup podnikatele při 

hodnocení pohledávky a nakládání s ní, od doby jejího vzniku až do jejího uspokojení 

v co největší míře (6).  

Jeho smyslem je: 

 ochránit společnost před vysokým podílem pozdě placených faktur   

 minimalizovat počet nedobytných pohledávek, které nejsou vymoženy vůbec 

nebo jsou vymoženy s vynaložením poměrně vysokých nákladů (20) 

Pokud se zvolí příliš tvrdá politika řízení pohledávek, nastane situace, kdy bude 

minimální počet pozdě platících zákazníků a nedobytné pohledávky nebudou moc časté, 

ale bude méně snadné dosáhnout výrazně vysokých prodejů. Avšak zvolí-li se příliš 

benevolentní přístup k řízení pohledávek, bude vysoký objem prodeje, ale zvýší se 

počet nedobytných či pozdě hrazených pohledávek. Ideální je tedy nelézt střed mezi 

těmito přístupy, to však není snadné (20).  
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Řízení pohledávek lze rozdělit na preventivní opatření a vymáhání. Preventivní opatření 

se snaží zabránit vzniku nedobytných a pozdě hrazených pohledávek. Vymáhání 

nastupuje ve chvíli, kdy preventivní opatření selhaly a pohledávka nebyla zaplacena 

včas (20).  

 

 

Obrázek 2: Řízení pohledávek 

Zdroj: vlastní zpracování podle (21) 

2.17.1 Rozhodnutí o poskytnutí dodavatelského úvěru 

Základní otázkou dodavatele je, zda prodávat či neprodávat na dodavatelský úvěr, 

protože jsou zde obavy, jestli zákazník pohledávku na dodavatelský úvěr uhradí. Obava 

před neuhrazením pohledávek může vést k úzkostlivému posuzování odběratelů a 

k možnému odmítání dobrých odběratelů (20).  

Analýza důvěryhodnosti zákazníka

Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí úvěru

Stanovení obchodních podmínek

Rozhodnutí o financování pohledávek

Regulace stavu a struktury pohledávek

Vymáhání pohledávek
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2.17.2 Hranice úvěru 

Jinak nazývána jako úvěrový limit. Vyjadřuje maximální částku všech faktur, které je 

společnost ochotná v daném okamžiku určitému zákazníkovi poskytnout. Cílem těchto 

limitů je snížit riziko neuhrazení faktur na minimum (20).  

2.17.3 Splatnost faktur 

Je to podstatný parametr. Udává nám délku odkladu splatnosti faktur. Splatnost faktury 

udává, na jakou dobu dodavatel poskytuje odběrateli dodavatelský úvěr. Delší doba 

splatnosti faktur zvyšuje celkovou úroveň pohledávek. Doba splatnosti faktury je 

důležitým bodem jednání při uzavírání obchodu. Pro stanovení doby splatnosti není 

jednoznačný vzorec. Dodavatel se vždy snaží dobu splatnosti co nejvíce zkrátit, naopak 

odběratel se tuto dobu snaží prodloužit. Splatnost faktur bývá nejčastěji 14 až 90 dnů 

(20).  

2.17.4 Hodnocení odběratelů 

Před zahájením spolupráce je dobré si o odběrateli získat dostatečné množství 

obchodních informací. Společnost by se měla zaměřit zejména na solventnost a bonitu 

odběratele, jeho postavení na trhu, míru konkurence, spolupráci s ostatními firmami, 

spolehlivost splácení, obchodní spory. Spoustu užitečných informací lze nalézt 

v různých databázích na internetu, které by taky měly být využity k prověření 

odběratele (8).  

Některé informace jako historie, příjmy či výsledky hospodaření může společnost žádat 

přímo od odběratele, ale ne vždy je to vhodné a bude potřeba si dané informace ověřit 

z jiných zdrojů (6).  

U fyzických osob nejsou informace o jejich příjmech volně přístupné, ale lze si zažádat 

o potvrzení o příjmech od zaměstnavatele nebo o daňové přiznání za předcházející 

období u podnikatele (6).  

Obchodní rejstřík 

Je veřejně dostupný a nachází se na webových stránkách www.justice.cz. Obchodní 

společnosti sem musí každoročně vložit účetní závěrku, v některých případech i výroční 
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zprávu. Pokud tak společnost nečiní, může to upozorňovat na dlužníkův problém plnění 

povinností (6).  

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) 

Je rovněž volně přístupný a nachází se na serveru Ministerstva financí ČR 

wwwinfo.mfcr.cz. Nacházejí se zde informace z obchodního rejstříku, o poskytnutých 

dotacích a státní podpoře, o vydání živnostenských oprávněních a údaje o plátcovství 

daně z přidané hodnoty (6, 8).  

Centrální evidence exekucí 

Databáze přístupná za poplatek, jež může výslovně varovat před problémovým 

dlužníkem. Dostupná je na adrese www.ceecr.cz a spravuje ji Exekutorská komora ČR. 

Obsahuje informace o všech, na kterých je prováděna exekuce včetně její výše (6).  

Insolvenční rejstřík (IRIS) 

Volně přístupná a nezpoplatněná databáze, která rovněž předem odhaluje problémové 

dlužníky. Také přístupná na www.justice.cz. Nacházejí se zde informace o právnických i 

fyzických osobách, na které byl podán insolvenční návrh, či které ho na sebe podaly 

samy (6).  

Rejstřík trestů 

Veřejně dostupná databáze, jež veřejnost informuje o problémových dlužnících z řad 

právnických osob. Jsou zde zapsány právnické osoby, jež byly pravomocně odsouzeny 

soudy v trestním řízení. Informace týkající se fyzických osob nejsou volně dostupné (6).  

Živnostenský rejstřík 

Zde se nachází informace o provozovnách. Nachází se na webových stránkách: 

www.rzp.cz (8).  

Ministerstvo financí 

Zde lze najít informace, zda je prověřovaný odběratel plátcem DPH. Najdeme ho na 

internetových stránkách: www.adisreg.mfcr.cz (8).  
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Registr dlužníků 

Seznam osob a organizací, jež nesplácejí své závazky. Dostupný na internetových 

stránkách www.dluznik.cz (8).  

Katastr nemovitostí 

Zde lze najít, jestli má odběratel vlastní sídlo nebo jestli má vlastníka nemovitosti, kde 

má odběratel provozovnu určenou k podnikání. Dostupný na webových stránkách 

www.nahlizenidokn.cuzk.cz (8). 

2.17.5 Zkoumání bonity odběratelů 

Tento způsob hodnocení odběratelů se využívá zejména u těch, kteří pravidelně 

nezveřejňují své finanční výkazy, u nových odběratelů a u malých společností, kde 

výsledky analytických modelů nemusí být přesné. Tuto možnost využívají i banky. (20).  

Šest hlavních faktorů pro rozhodnutí o poskytnutí dodavatelského úvěru: 

1. Kapitál – je odběratel schopný zaplatit? 

2. Reputace – je odběratel ochotný zaplatit? 

3. Kapacita – má odběratel dostatečné kapacity pro podnikání? 

4. Podmínky/okolnosti – jaké jsou vnější podmínky, ve kterých odběratel podniká? 

5. Pojištění – je odběratel dostatečně pojištěn, aby přestál živelné či jiné pohromy? 

6. Zajištění – jaká část majetku odběratele slouží jako zajištění u jiných firem či 

bank? (20)  

Tyto informace lze získat z referenčních agentur, z obchodního rejstříku, z internetu, od 

banky, od obchodního zástupce nebo od detektivní kanceláře (pro svou nákladnost 

ojediněle využívaná možnost) (20). 

Získané informace se mohou použít pro vytvoření bodovacího systému. Každá 

informace má podle určených pravidel svůj počet bodů a získaný počet bodů určí, jestli 

a v jaké výši bude zákazníkovi dodavatelský úvěr nabídnut. Tuto metodu začaly jako 

první využívat banky. Modelové formuláře na získání informací obsahují například 

otázky na pohlaví, věk, čistý měsíční příjem, čisté měsíční výdaje, počet příjmů 
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domácnosti, pozice v zaměstnání, údaj z registru úvěrů, využívání produktů banky. 

Společnosti budou využívat jiné otázky, ale princip bude zachován. Otázky by měly 

vycházet ze zjištěných rizikových faktorů od stávajících odběratelů, kteří pozdě platili 

nebo nezaplatili vůbec. Společnost může mezi rizikový faktor zařadit velikost města, 

kde má odběratel například svou prodejnu nebo umístění této prodejny (20). 

Náklady na tuto metodu jsou například poplatky a hlavně čas. Proto je tedy nutné dobře 

zvážit, kdy se tato metoda vyplatí a kdy ne. Pro detailní prozkoumání malého 

jednorázového zákazníka, tato metoda bude spíše ekonomicky neefektivní (20). 

2.17.6 Platební morálka 

Vyjadřuje platební chování jednotlivých subjektů při plnění jejich finančních závazků. 

Udává, kolik dnů po splatnosti nebo před splatností daný subjekt plní své závazky. Ve 

spoustě případů, lze dle platební morálky určit potencionální problémy dříve, než 

nastanou (6). Je tedy důležité uchovávat záznamy o veškeré platební historii firemních 

odběratelů, aby společnost v případě potřeby mohla určit jejich platební morálku a 

rozhodnout tak o poskytnutí obchodního úvěru (20).  

2.17.7 Platební podmínky 

Platba předem 

Platba předem se vyžaduje hlavně u: 

 unikátních výrobků na zakázku 

 odběratelů, kteří již měli problémy s platební morálkou 

 odběratelů, kteří jsou noví (20) 

Prodej za hotové 

Je to alternativa platby předem pro rizikové odběratele, malé odběratele, nepravidelné 

odběratele a nové odběratele. Tato metoda platby není vhodná u vyšších částek (20). 

Platební instrumenty 

Většina společností akceptuje jen platbu v hotovosti nebo bankovním převodem, avšak 

existuje mnohem více způsobů. Jsou to například: 
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 platba pomocí jiného zboží 

 platba pomocí směnky 

 platba pomocí inkasa 

 platba pomocí akreditivu 

 platba pomocí platebního příslibu (21) 

2.17.8 Vymáhání pohledávek 

V případě nezaplacení obchodního úvěru včas, má věřitel právo na odběrateli toto 

plnění vymáhat, a to mimosoudně či soudně (4).  

A. Mimosoudní vymáhání  

Může být provedeno vlastním pracovníkem (interní vymáhání) nebo specializovanou 

společností (externí vymáhání) (4).  

Vymáhání vlastním pracovníkem je založeno na výborné znalosti obchodních 

případů, zákazníků a na flexibilitě jednání. Může to být velmi efektivní v počátečních 

fázích vymáhání plateb. Čím více zkušeností s vymáháním, tím lepší výsledky. 

Efektivnost této metody závisí na velikosti tržeb a počtu dlužníků. Čím vyšší počet 

dlužníků, tím je tento způsob vymáhání méně efektivní, neboť se stává drahým a časově 

náročným. V takovém případě je lepší najmout specializovanou společnost (4).  

Telefonický kontakt 

Tento způsob má smyl pouze při začátcích zpoždění s placením či po dobu postupného 

splácení, jež je třeba kontrolovat. Hodí se u společností, jež mají větší množství 

zákazníků s podstatně malými objemy pohledávek. Je to málo nákladný způsob 

vymáhání pohledávek, ovšem nestačí na složitější případy (20).  

Osobní kontakt 

Tato metoda mívá větší úspěch než telefonický kontakt. Lidé mají větší respekt k plnění 

slibů, co dají někomu osobně než po telefonu. Oproti Telefonickému kontaktu je to však 

nákladnější metoda – zabere více času. Využívá se tady především u pohledávek většího 

objemu (20).  
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Písemné upomínky 

Předcházejí zahájení soudního řízení. Můžeme nastavit účetní systém, aby upomínky 

tiskl automaticky, nebo si to můžeme hlídat sami. Mají-li vhodnou formu a návrhy 

řešení a informují-li o dalším postupu při neuhrazení, mohou být tyto upomínky úspěšné 

– tak, že přispějí k inkasu pohledávek od dlužníka. Měly by se posílat doporučenou 

poštou (20).  

Upomínky také lze poslat elektronicky prostřednictvím faxu, emailu či sms (22).  

Specializovaná společnost 

Jinak nazývána inkasní společnost. Tyto společnosti zaměstnávají odborníky na danou 

problematiku a disponují informacemi o ekonomické situaci podniků. Tato metoda se 

nedoporučuje u společností s malým počtem odběratelů, protože by to byla dražší 

varianta vymáhání pohledávek (4). 

Tato metoda se doporučuje využít v případě, kdy veškeré snahy o domluvu s dlužníkem 

o splacení jeho dluhu selžou (20).  

Tyto společnosti pracují za provizi a jsou rychlejší než vymáhání soudní cestou (20).  

B. Soudní vymáhání  

K soudnímu vymáhání pohledávky se společnosti obvykle uchylují, pokud vyčerpají 

možnosti mimosoudního vymáhání a dlužník stále neuhradil dlužnou částku. Tento 

způsob je spojen se soudními poplatky za vydání platebního rozkazu a pro výkon 

rozhodnutí. Další náklady jsou spojené s právním zastoupením (22).  

Soudní řízení  

Soudní řízení je pro účely občanskoprávních (tedy i obchodních) sporů upraveno 

zákonem č. 99/1963 Sb. občanským soudním řádem. Jsou zde upravena práva a 

povinnosti účastníků soudního řízení a postupy soudu. Důležité je podat spor k věcně a 

místně příslušnému soudu – nepříslušný soud bude vždy postupovat věc soudu 

příslušnému a vzniknou tak průtahy. Vede se na základě žaloby (15). 

Věcná příslušnost určuje, jaký soud v rámci soudní soustavy je oprávněn o věci 

rozhodovat. Okresní soudy slouží k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni. 
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Krajské soudy vystupují jako soudy prvního stupně pouze v případech určené v § 9 

zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (15). 

Místní příslušnost určí, u kterého okresního nebo krajského soudu žalobu podat. Obecně 

platí, že místně příslušný soud je obecný soud žalovaného. Jde-li o fyzickou osobu, 

jedná se o soud, v jehož obvodu má bydliště či se pravidelně zdržuje. U právnické 

osoby je to soud, v jehož obvodu má sídlo (15). 

Žaloba musí obecně obsahovat: 

 označení soudu, kterému je žaloba určena 

 správné a celé označení účastníků řízení 

 vylíčení směrodatných skutečností 

 označení důkazů, na které se navrhovatel odvolává 

 petit žaloby – návrh, jak má být věc rozhodnuta  

 datum a podpis navrhovatele 

 pokud hradí navrhovatel soudní poplatek v kolcích, musí je vylepit na originále 

žaloby (pokud platí normálním způsobem – na účet soudu, musí vyčkat na 

sdělení potřebných údajů) 

 odpovídající množství stejnopisů – jeden stejnopis zůstává soudu a každý 

účastník řízení musí obdržet jeden stejnopis (15) 

Při soudním řízení se lze obrátit na specialistu (advokát či právník), aby společnost 

zastupoval. Společnost může zastupovat pouze jeden ze zvolených specialistů. Právní 

pomocí se rozumí právní porady, sepisování smluv a jiných listin a zastupování klientů. 

Mezi právním specialistou a klientem se uzavře smlouva o poskytnutí právní pomoci, 

kde mu klient udělí plnou moc k zastupování. Výše a způsob odměny advokáta a 

právníka je určena ve vyhlášce č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách 

advokátů za poskytování právních služeb. Právní zástupce se může s klientem domluvit 

na smluvní odměně (například hodinová odměna, paušální odměna) (15, 34). 
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Platí zde zásada úspěchu ve věci – kdo ve věci uspěl, tomu protistrana zaplatí náklady 

řízení. Jsou to například výdaje účastníků a jejich zástupců, soudní poplatek, náklady na 

provedení důkazů, odměna za zastupování (15). 

Také se zde musí zaplatit soudní poplatek, jenž hradí žalobce. Způsob zaplacení a 

stanovení jeho výše upravuje zákon č. 549/1997 Sb. o soudních poplatcích. Obecně se 

platí poplatek ve výši 4 % z ceny předmětu řízení, nejméně však 500 Kč. Soudní 

poplatek lze platit v kolcích, maximálně však do výše 5 000 Kč. Poplatek je splatný do 

tří dnů od doručení výzvy soudem, není-li zaplacen včas, je řízení soudem zastaveno 

(15). 

Soudní řízení je ukončeno rozhodnutím. Za rozhodnutí se považuje: 

 rozsudek, který se rozhoduje ve věci samé 

 usnesení, kterým soud rozhoduje ve všech případech, kdy nemá být o věci 

rozhodnuto rozsudkem nebo platebním rozkazem 

 platební rozkaz, kterým soud rozhoduje ve věci samé  

 schválení smíru (15) 

Proti rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání patří mezi řádné opravné prostředky a 

upravuje ho zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (15). 

Může dojít ke zkrácenému řízení, ve kterém soud rozhoduje vydáním platebního 

rozkazu či směnečným platebním rozkazem (15). 

Platební rozkaz 

Musí být odpůrci doručen do vlastních rukou a je nutné ho do 15 dnů od jeho doručení 

zaplatit či podat odpor ve stejné lhůtě k soudu, jež platební rozkaz vydal. Podá-li 

odpůrce odpor včas, je platební rozkaz zrušen (v plném rozsahu) a ve věci se nařídí 

ústní jednání (15). 

Rozhodčí řízení 

Spor rozhoduje jeden rozhodce či více rozhodců na základě dohody stran, která se 

prokáže na základě rozhodčí smlouvy, jež musí být písemná. Výsledkem řízení je 

rozhodčí nález a má stejnou hodnotu a vykonatelnost jako rozhodnutí soudu (15). 
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Řízení se zahájí na základě návrhu, který musí mít podobný obsah, jako žaloba u soudu. 

Musí zahrnovat označení stran, vylíčení věci, petit a důkazy o skutečnostech (15). 

Výsledkem tohoto řízení je rozhodčí nález, jež musí být odůvodněn. Řízení je jedno 

instanční, což znamená, že rozhodčí nález je konečný a nelze se proti němu odvolat. 

Soud je oprávněn zrušit rozhodčí nález pouze v případech vyjmenovaných v zákoně č. 

216/1994Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (15, 36). 

Výkon rozhodnutí  

Návrh na výkon rozhodnutí podává věřitel v případě, že dlužník nesplní povinnosti 

z rozhodnutí soudu ve stanovené lhůtě. Návrh na výkon rozhodnutí musí obsahovat 

označení soudu, jemuž je návrh podáván, správné a celé označení účastníků, vylíčení 

rozhodných událostí a petit (návrh rozhodnutí soudu) (15). 

Z návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí se platí soudní poplatek ve výši 2 % 

z vymáhaného nároku. Nelze-li nárok ocenit, je poplatek 250 Kč (15). 

Výkon rozhodnutí vedený na peněžní částky lze provést srážkami ze mzdy, přikázáním 

pohledávky, prodejem movitých věcí nebo prodejem nemovitosti. Při nepeněžních 

plnění se způsob výkonu rozhodnutí odvíjí od povahy věci – vyklizení či odebrání věci, 

rozdělení společné věci nebo provedení prací a výkonů (15). 

V obchodních záležitostech, je nejčastější způsob výkonu rozhodnutí přikázání 

pohledávky a to tak, že dlužník zaplatí na účet věřitele přiznanou částku (15). 

U vymáhání peněžité částky je na oprávněném (ten, v jehož prospěch má povinný plnit), 

aby v návrhu stanovil způsob výkonu a majetek, z něhož se domáhá uspokojení dlužné 

pohledávky. Soud pomáhá zjišťovat některé údaje o majetku, avšak po majetku 

povinného nepátrá. Zároveň také přezkoumá návrh oprávněného a výkon rozhodnutí 

nařídí pouze v takovém rozsahu, aby postačoval k uspokojení oprávněného, ale zároveň 

ochránil zájmy povinného. Soud má právo po slyšení oprávněného nařídit exekuci i 

jiným způsobem, než navrhl oprávněný. Soud také zvažuje, zda je vůbec nařízení 

exekuce účelné. Pokud je již z návrhu jasné, že by výtěžek exekuce nestačil ani ke krytí 

nákladů exekuce, je nutno návrh zamítnout. Proti návrhu o exekuci se lze odvolat (15). 
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2.18 Finanční analýza  

Finanční analýza má mnoho definic. Nejvýstižnější definice je ta, jež říká, že finanční 

analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které nalezneme především 

v účetních výkazech. Finanční analýza obsahuje hodnocení podnikové minulosti, 

současnosti a předpovídá budoucí finanční podmínky. Hlavním významem finanční 

analýzy je připravení podkladů pro kvalitní rozhodování o chodu podniku. Je úzce 

spjata s podnikovým řízením a v posledních letech se stala oblíbeným nástrojem při 

hodnocení reálné ekonomické situaci podniků (23).   

Finanční výsledky se stávají základním kritériem pro podnikové finance a ty tak 

získávají nové postavení a dostávají se do centra pozornosti. Jsou významné například 

pro strategické řízení společnosti v oblasti finančního managementu, při hodnocení a 

výběru obchodních partnerů (23).  

Finanční analýza nespadá pouze do finančního řízení, ale ovlivňuje společnost jako 

celek. Je například součástí marketingové SWOT analýzy a má vliv na mnoho 

rozhodovacích procesů ve firemním chodu. Má svůj význam uvnitř společnosti, ale i 

zvenčí (23).  

Obecným úkolem finanční analýzy je posouzení finančního zdraví společnosti a k tomu 

slouží tyty čtyři kroky: 

1. rámcové posouzení situace na základě vybraných ukazatelů 

2. podrobný rozbor, který má za cíl posouzení poznatků z předešlého kroku 

3. hlubší analýza negativních jevů, které byly objeveny v předchozích krocích 

4. návrhy na možná opatření a vyhodnocení rizik (23) 

Cílem finanční analýzy je: 

 určit finanční zdraví společnosti 

 posoudit současnou finanční situaci společnosti 

 určit slabiny společnosti, které by mohly vést k problémům 

 najít silné stránky společnosti, na které se může spolehnout 

 definovat budoucí cíle rozvoje (24)  
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K provedení finanční analýzy se vyžaduje získání dat, které tvoří základ pro kvalitní 

zpracování a dosažení odpovídajících výsledků. Základní zdroje dat představují účetní 

výkazy podniků, které obsahují rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních 

tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu účetní závěrky (25). 

Množství cenných informací lze také získat z výroční zprávy, ze zprávy samotného 

vrcholového podniku, ze zprávy vedoucích pracovníků, ze zprávy auditora, z firemní 

statistiky produkce, z poptávky a odbytu, ze zaměstnanosti, z oficiálních ekonomických 

statistik, z burzovního zpravodajství, z komentářů odborného tisku a z nezávislých 

hodnocení či prognóz (25). 

Výsledky finanční analýzy potřebují znát například manažeři podniku, investoři, 

vlastníci, obchodní partneři, státní instituce, zahraniční instituce, zaměstnanci, auditoři, 

konkurenti a burzovní makléři (25). 

Je důležité zvážit, pro koho se finanční analýza zpracovává, protože každá zájmová 

skupina preferuje jiné informace. Vlastníky zajímá především návratnost jejich 

prostředků vyjádřenou rentabilitou vloženého kapitálu. Věřitele bude zajímat likvidita 

obchodních partnerů a jejich schopnost splácet závazky. Státní instituce se budou 

zajímat o schopnost vytvořit zisk a o odvádění daní do státního rozpočtu. Konkurenty 

zajímají jednotlivé výsledky, aby se mohli inspirovat. Investory zajímá finanční zdraví 

podniku, které významně ovlivní jejich budoucí investiční záměry. Zaměstnanci by se 

měli zajímat o výši mzdy, ziskovost, likviditu (25).  

Ukazatele jsou hlavním nástrojem finanční analýzy. Ve statistice to často znamená údaj. 

Dále se ukazatel popisuje jako označení obecného jevu a jeho hodnotou je jeho číselná 

hodnota. K odvození ukazatelů z dat se využívá sčítání, odčítání, násobení, dělení nebo 

složitější postupy (26).  

Vypočítané ukazatele nám poskytnou například informace o: 

 míře solventnosti společnosti 

 míře likviditě společnosti 

 ziskovosti společnosti 

 přiměřenosti nároků na potencionální dlužníky 
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 potřebné míře finančních prostředků k expanzi společnosti (23)  

2.18.1 Ukazatele aktivity 

Ukazují, do jaké míry podnik efektivně hospodaří se svými aktivy. Má-li jich moc, 

vznikají mu nadbytečné náklady a tím i nízký zisk. Na druhou stranu má-li jich málo, 

připravuje se o mnoho potencionálních výhodných podnikatelských příležitostí a ztrácí 

tím možnost získat výnosy (27).  

Doba obratu pohledávek 

Je vyjádřena počtem dnů a udává průměrnou dobu splatnosti pohledávek. Tento 

ukazatel se používá při hodnocení účtu 311 - Pohledávky z obchodních vztahů. Je-li 

počet dnů, kdy společnost průměrně čeká na splacení pohledávek delší než běžná doba 

splatnosti faktur, měla by uvažovat o opatřeních na urychlení inkasa pohledávek (27).  

Vypočítá se jako:  
                             

                  
  (28) 

 

Doba obratu závazků 

Je vyjádřena počtem dnů a uvádí průměrnou dobu odkladu plateb. Uvádí tedy platební 

morálku společnosti oproti jejím dodavatelům. (27). 

Vypočítá se jako: 
                          

                 
  (28) 

2.18.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost určité složky rychle a bez velké ztráty změnit se na 

hotovost. Likvidita podniku tedy vyjadřuje schopnost podniku přeměnit krátkodobý 

likvidní majetek (oběžná aktiva) na peněžní prostředky. Je to nezbytný předpoklad 

společnosti pro schopnost splácet včas závazky. Nedostatek likvidity může vést 

k platební neschopnosti. Nadbytečná likvidita však představuje neefektivní vázanost 

zdrojů. Peněžní prostředky, zásoby a pohledávky zajišťují provozuschopnost 

společnosti, avšak negenerují žádný zisk (28).   
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Dělíme je na: 

 likvidita třetího stupně – běžná likvidita 

 likvidita druhého stupně – pohotová likvidita 

 likvidita prvního stupně – okamžitá likvidita (25) 

Běžná likvidita 

Udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Jinak řečeno nám 

tento ukazatel uvádí, kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, pokud by proměnil 

veškerá oběžná aktiva na peněžní prostředky. Hlavním smyslem tohoto ukazatele je 

zjistit, zda společnost hradí krátkodobé závazky ze složek aktiv k tomu určené nebo 

jinými (29). 

Uváděné optimum tohoto ukazatele je hodnota v rozmezí 1,8 a 2,5. Pro výrobní podniky 

je přijatelná hodnota i 1,5 (29).  

Pokud je společnost nelikvidní, nachází se v platební neschopnosti. Avšak příliš vysoká 

likvidita snižuje výnosnost podniku. Má-li volné peněžní prostředky, nedosahuje 

takových výnosů. Pro dobré výsledky je nutné stanovit optimální strukturu oběžných 

aktiv. To můžeme stanovit pomocí řízení zásob, pohledávek a peněžních prostředků 

(29).  

Vypočítá se jako: 
             

                  
  (28) 

 

Pohotová likvidita 

Z výpočtu vynechává zásoby, neboť ty jsou nezbytnou položkou pro chod společnosti a 

většinou není možné je hned přeměnit na peněžní prostředky. Společnosti, které se 

zabývají službami mívají pohotovou a běžnou likviditu téměř identickou. U výrobních 

podniků se tato hodnota může výrazně lišit. Optimální hodnoty tohoto ukazatele jsou 

mezi 1 a 1,5 (29).  

Vypočítá se jako: 
                    

                  
  (28) 
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Okamžitá likvidita 

Představuje nejužší vymezení likvidity. Obsahuje peněžní prostředky v hotovosti a na 

bankovním účtu, volně obchodovatelné cenné papíry a šeky. To vše se nazývá 

finančním majetkem. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou mezi 0,2 a 0,5 (29).  

Vypočítá se jako: 
                                              

                  
  (28) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část bakalářské práce se zabývá obchodní korporací, jež si nepřeje být jmenována, 

proto pro účely této práce bude označena názvem ABC, s. r. o. 

Informace pro tuto kapitolu byly poskytnuty přímo společností. 

3.1 Základní informace o společnosti 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 25. 11. 1993 se sídlem v 

Ostravě. Základní kapitál je 200 000 Kč a už byl celý splacen. Společnost nemá 

majetkový podíl v jiné obchodní společnosti. Majitel společnosti je současně jednatel 

společnosti. Celkem má společnost jednatele dva. Zaměstnává 25 lidí. Za rok 2018 

dosáhla obchodního obratu ve výši skoro 102 milionů Kč, což je skoro o 4 miliony Kč 

více než v roce 2017. 

Společnost je partnerem a prodejcem největších předních světových výrobců osobních, 

nákladních, zemědělských, stavebních a motocyklových pneumatik. Najdeme zde 

například značku Michelin, Kleber, Firestone, Barum, Continental a maximální sleva na 

pneu je 43 %. Dále je významným poskytovatelem servisních služeb pro motorová 

vozidla a ve svém regionu je považována za špičku v oboru. 

Společnost si zakládá na silném rodinném zázemí a na tvrdé a poctivé práci. To spolu 

s vírou ve vlastní schopnosti a s minimem vlastních prostředků vede ke snaze 

vybudovat firmu na velmi dobré úrovni bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat. 

Je držitelem certifikace ISO 9001:2008 Systémy managementu jakosti – Požadavky na 

systém. Tu získali na základě auditování schopnosti organizace plnit požadavky 

zákazníků, předpisů, vlastních požadavků v rámci efektivního fungování všech procesů 

a neustálého zlepšování systému managementu jakosti. 

Dále se společnosti daří plnit podnikatelské záměry vytyčené v roce 2014, a to 

vybudovat vlastní prodejnu na nákup a prodej zemědělských produktů. 

Oborové zařazení společnosti dle CZ NACE nalezneme v sekci G – velkoobchod a 

maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, oddíl 45, číslo 2 a 3.  
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3.1.1 Předmět podnikání 

Společnost se zabývá provozováním vlastních pneuservisů a konsignačních skladů. 

Dále prodejem pneumatik (všech značek), duší a vložek, hliníkových a ocelových disků, 

protektorů vyrobených technologií za tepla a za studena (některých značek), 

autokosmetiky, autodoplňků a příslušenství. A také opravami pneumatik a servisní 

činností. 

Předmětem podnikání podle obchodního rejstříku je: 

 zámečnictví a nástrojářství 

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí 

 provozování solární elektrárny 

3.1.2 Organizační struktura 

Společnost má jednoho majitele. Za společnost jednají dva jednatelé, přičemž jedním 

z nich je majitel. Oba jednatelé odpovídají za řízení společnosti, její chod, za její 

financování a rozvoj. Společnost zaměstnává 23 automechaniků. Dále si externě platí 

právního zástupce a účetní firmu na zpracování účetnictví i mzdové agendy.  

Tyto informace byly zpracovány na základě podkladů poskytnutých samotnou 

společností ABC, s. r. o. 
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Obrázek 3: Organizační struktura společnosti 

Zdroj: vlastní zpracování dle informací od společnosti 

3.2 Posouzení ekonomické situace společnosti 

Finanční analýza společnosti vychází z informací poskytnutých v účetní závěrce z let 

2015, 2016, 2017 a 2018. Jedná se konkrétně o rozvahy a výkazy zisků a ztrát, jež byly 

sestaveny v souladu s účetními postupy platnými v České republice. 

Veškeré výkazy byly poskytnuty přímo společností ABC, s. r. o. 

3.2.1 Analýza likvidity 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny ukazatele likvidity. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle oborového průměru CZ-NACE udává pro 

běžnou likviditu hodnotu 1,44, pro pohotovou likviditu hodnotu 0,96 a pro okamžitou 

likviditu hodnotu 0,22 (30). 

Srovnají-li se likvidity společnosti s oborovým průměrem, zjistí se, že běžná likvidita je 

ve všech čtyřech letech nad oborovým průměrem a v roce 2017 je rozdíl nejvyšší. 

Pohotová likvidita i okamžitá likvidita je také nad oborovým průměrem, nejvíce v roce 

2017. 

MAJITEL

JEDNATELÉ

VEDOUCÍ DÍLNY

AUTOMECHANICI

SEKRETÁŘKA



50 
 

Běžná likvidita vyšla nejlépe v roce 2017, protože společnost měla málo krátkodobých 

závazků. 

Pohotová likvidita vyšla nejlépe v roce 2017, protože společnost měla málo 

krátkodobých závazků a hodně krátkodobých pohledávek (téměř pětinásobek 

krátkodobých závazků).  

Vysoké hodnoty okamžité likvidity značí, že je společnost likvidní a neměla by problém 

včas uhradit své závazky.  

Údaje k výpočtu jsou uvedeny v tisících korunách českých.  

Tabulka 1: Běžná, pohotová a okamžitá likvidita 

V tis. Kč 2015 2016 2017 2018 

Zásoby 3 626 7 652 7 781 5 776 

Krátkodobé pohledávky 23 121 18 953 18 140 19 667 

Peněžní prostředky 13 933 7 644 6 608 13 279 

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 12 552 7 113 3 887 9 188 

Běžná likvidita 3,24 4,81 8,37 4,21 

Pohotová likvidita 2,95 3,74 6,37 3,59 

Okamžitá likvidita 1,11 1,07 1,70 1,45 
Zdroj: Vlastní zpracování dle informací od společnosti 

 

 

Graf 1: Běžná, pohotová a okamžitá likvidita 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací od společnosti 
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3.2.2 Doba obratu pohledávek a závazků 

V níže uvedené tabulce je spočítaná doba obratu obchodních závazků a obchodních 

pohledávek. Údaje k výpočtu jsou uvedeny v tisících korunách českých. Výsledky 

uvedené v tabulce a grafu jsou ve dnech. 

Lze vyčíst, že se doba obratu obchodních pohledávek snížila a následně zase zvýšila. 

Mezi rokem 2015 a 2016 je výrazný skok a to necelých 11 dnů. Mezi lety 2016 a 2017 

neproběhla téměř žádná změna hodnoty. Je to dáno tím, že se hodnoty pohledávek, 

závazků a tržeb za tyto dva roky nijak výrazně nezměnily. Mezi rokem 2017 a 2018 je 

opět nárůst, avšak pouze o necelé 4 dny. 

Doba obratu závazků také klesala a pak výrazně stoupla. U tohoto ukazatele lze 

pozorovat výrazné změny každým rokem. Společnost na tom byla nejlépe v roce 2017. 

Tabulka 2: Doba obratu pohledávek a závazků 

V tis. Kč 2015 2016 2017 2018 

Pohledávky z obchodních vztahů 21 320 17 987 17 373 19 074 

Závazky z obchodních vztahů 11 097 3 359 2 332 9 407 

Celkové tržby 100 619 98 982 95 556 99 828 

Doba obratu pohledávek 76,28 65,42 65,45 68,78 

Doba obratu závazků 39,70 12,22 8,79 33,92 
Zdroj: Vlastní zpracování dle informací od společnosti 

 

 

Graf 2: Doba obratu pohledávek a závazků 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací od společnosti 
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3.3 Řízení pohledávek ve společnosti 

Veškeré uvedené informace byly zpracovány na základě podkladů poskytnutých 

společností ABC, s. r. o. 

3.3.1 Hodnocení odběratelů 

Společnost si každého nového odběratele prověří v rámci dostupných možností. Nejprve 

si zjistí, zda je nebo není plátce DPH a pak zda je spolehlivý plátce. Ověří si také jeho 

internetové stránky. První dodávky jsou vždy za platbu předem či v hotovosti. 

3.3.2 Platební podmínky 

Splatnost faktur je zpravidla 14 dní, ale ve výjimečných případech může být až 30 dní. 

Po nových odběratelích je požadována záloha při prvních objednávkách. V případě, že 

odběratel má problémy s placením faktur, neposkytuje se mu možnost pořizovat služby 

nebo zboží na fakturu. Musí platit hotově, případně poslat zálohu. V případě, že 

odběratel není schopen splácet faktury déle, pozastaví se mu poskytování služeb nebo 

prodej zboží. Společnost uvedla, že toto pozastavení služeb je u každého zákazníka 

individuální, tudíž nemá pevně stanovenou částku či počet nezaplacených faktur. Výše 

zálohy je 50 % očekávané či skutečně fakturované částky. 

3.3.3 Vymáhání pohledávek 

Společnost pravidelně 1x měsíčně vyhodnocuje své pohledávky. Ohroženě dobytné 

pohledávky předá právnímu zástupci, který za společnost vystaví upomínky. Celkem 

posílá dvě upomínky. Jednu před vypršení doby splatnosti (v případě, že již doba 

nevypršela) a druhou po vypršení doby splatnosti. Pokud odběratel nereaguje a 

nezaplatí své pohledávky, přistoupí se k soudnímu vymáhání. 

Právní zástupce má také za úkol kontrolovat, zda odběratelé nevstupují do insolvence. 

Pokud ano, provede jejich přihlášení do insolvence.  

Dále vyhodnocuje stav pohledávek pro potřeby účetnictví. Podává také svoje stanovisko 

k možnosti odepsání pohledávek. To znamená, že na základě zjištění právního zástupce 
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se odepisuje nedobytná pohledávka, u níž se zjistí, že náklady s vymáháním jsou vyšší a 

odběratel již není schopen úhrady.  

Pokud chce dlužník uhradit svůj dluh, ale nemá dostatek financí, aby tak učinil, nabídne 

se mu možnost splátkového kalendáře. 

3.3.4 Odepisování pohledávek a tvorba opravných položek 

Společnost využívá systém odepisování pohledávek a tvorby opravných položek dle 

zákona o rezervách na zjištění základu daně, dle ustanovení § 8, § 8a, § 8b a § 8c tohoto 

zákona. Účetní opravné položky dle zákona o účetnictví netvoří.  

3.4 Pohledávky ve společnosti 

Tato část bakalářské práce se zabývá rozborem krátkodobých pohledávek z obchodních 

vztahů a opravných položek.  

Pohledávky jsou vykazovány v nominální hodnotě snížené o opravné položky. 

3.4.1 Přehled celkových pohledávek společnosti 

Z níže uvedené tabulky lze vyčíst, že společnost měla za rok 2015 pohledávky 

v celkové výši 23 121 tis. Kč. Z toho jsou 7 660 tis. Kč pohledávky do lhůty splatnosti 

(33 %) a 15 461 tis. Kč pohledávky po lhůtě splatnosti (67 %).  

V roce 2016 měla pohledávky v celkové výši 18 953 tis. Kč. Z toho jsou 6 819 tis. Kč 

pohledávky do lhůty splatnosti (36 %) a 12 134 tis. Kč pohledávky po lhůtě splatnosti 

(64 %). 

V roce 2017 měla pohledávky v celkové výši 18 140 tis. Kč. Z toho jsou 6 726 tis. Kč 

pohledávky do lhůty splatnosti (37 %) a 11 414 tis. Kč pohledávky po lhůtě splatnosti 

(63 %). 

V roce 2018 měla pohledávky v celkové výši 19 667 tis. Kč. Z toho jsou 10 658 tis. Kč 

pohledávky do lhůty splatnosti (54 %) a 9 009 tis. Kč pohledávky po lhůtě splatnosti 

(46 %). 

Údaje v tabulce a grafu jsou uvedeny v tisících korunách českých. 
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Tabulka 3: Pohledávky celkem 

V tis. Kč 2015 2016 2017 2018 

Pohledávky do lhůty splatnosti 7 660 6 819 6 726 10 658 

Pohledávky po lhůtě splatnosti  15 461 12 134 11 414 9 009 

Celkem 23 121 18 953 18 140 19 667 
Zdroj: Vlastní zpracování dle informací od společnosti 

 

 

Graf 3: Pohledávky celkem 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací od společnosti 

3.4.2 Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti 

V níže uvedené tabulce je podrobný přehled pohledávek po splatnosti.  

Lze vyčíst, že celkové pohledávky po splatnosti klesaly. V roce 2018 klesly na 

9 009 tis. Kč, což je o 6 452 tis. Kč méně, než v roce 2015. 

Z dílčích kategorií, jediné pohledávky po lhůtě splatnosti, které měly v roce 2018 

nejvyšší hodnotu za zkoumané období, byly pohledávky po lhůtě splatnosti 30 – 90 dnů. 

U pohledávek po splatnosti nad 360 dnů došlo k výraznému poklesu mezi lety 2016 až 

2018. Mezi lety 2016 a 2017 hodnota těchto pohledávek klesla o 2 175 tis. Kč a mezi 

lety 2017 a 2018 klesla o 2 671 tis. Kč. Úhrada přišla od dvou odběratelů za 

pohledávky, které byly zajištěné osobní směnkou. 
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Údaje v tabulce a grafech jsou uvedeny v tisících korunách českých. 

Tabulka 4: Pohledávky po lhůtě splatnosti 

V tis. Kč 2015 2016 2017 2018 

Po lhůtě splatnosti do 30 dnů 4 432 3 150 3 260 3 499 

Po lhůtě splatnosti 30-90 dnů 3 465 2 354 2 761 3 875 

Po lhůtě splatnosti 90-180 dnů 928 554 867 731 

Po lhůtě splatnosti 180-360 dnů 987 419 1 044 93 

Po lhůtě splatnosti nad 360 dnů 5 649 5 657 3 482 811 

Celkem 15 461 12 134 11 414 9 009 
Zdroj: Vlastní zpracování dle informací od společnosti 

 

 

Graf 4: Pohledávky po lhůtě splatnosti  

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací od společnosti 
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3.4.3 Opravné položky 

Ve zkoumaných letech společnost eviduje opravné položky k pohledávkám, které jsou 

splatné jak do 31.12.2013, tak i po 1.1.2014. 

V následující tabulce lze vidět rozdělení opravných položek za roky 2015, 2016, 2017 a 

2018. Údaje jsou uvedeny v korunách českých. 

Tabulka 5: Opravné položky 

V Kč 2015 2016 2017 2018 

Splatné do 31.12.2013 0 141 000 237 000 237 000 

Splatné po 1.1.2014 24 000 218 000 277 000 442 000 

Celkem 24 000 359 000 514 000 679 000 
Zdroj: Vlastní zpracování dle informací od společnosti 

 

 

Graf 5: Opravné položky 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací od společnosti 

3.4.4 Odepsané pohledávky 

 Za sledované období (rok 2015 až 2018) společnost vyřadila (tedy odepsala) pouze dvě 

pohledávky, a to v roce 2017 v celkové výši 133 479 Kč.  
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3.5 Shrnutí 

Běžná, pohotová i okamžitá likvidita jsou vysoce nad oborovým průměrem. Všechny 

likvidity vyšly nejlépe v roce 2017, protože společnost evidovala málo krátkodobých 

závazků. Běžná likvidita je v roce 2017 téměř trojnásobná oproti roku 2015, a pohotová 

likvidita je dvojnásobná. Mezi lety 2015 a 2017 hodnota zásob postupně rostla a poté 

v roce 2018 klesla, zatím co krátkodobé pohledávky, peněžní prostředky a krátkodobé 

závazky mezi lety 2015 a 2017 klesaly a v roce 2018 stouply. Ovšem krátkodobé 

závazky klesaly prudčeji než ostatní položky. Krátkodobý finanční majetek společnost 

za celé 4 roky nevlastnila. 

Z doby obratu pohledávek lze vyčíst, že společnost v roce 2015 čekala odběratelům 

v průměru 76 dní na zaplacení faktur. Tato hodnota v roce 2016 a 2017 klesla na 65 dní 

a v roce 2018 stoupla na 69 dní. Doba obratu závazků klesala, pak však zase stoupla. 

V roce 2015 společnosti trvalo v průměru 40 dní zaplatit své závazky dodavatelům. 

V roce 2016 to bylo 12 dní, v roce 2017 to bylo 9 dní a v roce 2018 to bylo 34 dní. 

Rostoucí hodnoty doby obratu pohledávek i závazků nejsou pro společnost optimální. 

Vysoký počet dnů u doby obratu pohledávek udává, že společnost čeká příliš dlouho na 

zaplacení od svých odběratelů. Čím déle čeká na zaplacení, tím více musí využívat své 

vlastní či cizí zdroje na financování své činnosti. Vysoký počet dnů u obratu závazků 

značí, že společnost odkládá platbu dodavatelům a tvoří tak dojem špatné platební 

morálky a příčinou může být právě dlouhá čekací doba na zaplacení od odběratelů.  

Celková hodnota pohledávek klesala a v roce 2018 zase vzrostla. Znatelný rozdíl lze 

pozorovat mezi roky 2015 a 2016 a také mezi roky 2017 a 2018. Zároveň stoupá podíl 

pohledávek do lhůty splatnosti a pohledávky po lhůtě splatnosti klesají. Největší rozdíl 

těchto hodnot je mezi rokem 2017 a 2018. 

Společnosti také výrazně roste tvorba opravných položek k pohledávkám a plně 

nevyužívá možnost odepsání nedobytných pohledávek. 

U pohledávek po splatnosti má daný postup, který dodržuje. Tyto pohledávky předá na 

starost právnímu zástupci. Ten vystaví dvě upomínky, a pokud odběratel nereaguje ani 

na jednu, přistoupí se k soudnímu vymáhání. Ve zmíněných upomínkách nabízí 
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odběrateli možnost splátek. Pokud jsou náklady na vymáhání takové pohledávky už 

příliš vysoké a odběratel není schopen ji uhradit, právní zástupce navrhne její odepsání.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato část bakalářské práce se zabývá vlastními návrhy v oblasti řízení pohledávek, jež 

by měly vést ke zlepšení současné situace společnosti ABC, s. r. o. Níže uvedené 

návrhy vycházejí z analýzy společnosti, která byla provedena v předešlé kapitole.  

Při analýze bylo zjištěno několik oblastí, ve kterých má společnost nedostatky a je 

nutno je vylepšit. Jedná se zejména o: 

 tvorbu opravných položek 

 zajištění pohledávek 

 odpis pohledávek 

 hodnocení odběratelů 

 peněžní prostředky 

Návrhy na zlepšení těchto oblastí jsou více rozepsány v podkapitolách níže. 

4.1 Opravné položky 

Při analýze pohledávek ve společnosti bylo zjištěno, že společnost tvoří pouze daňové 

opravné položky, což je velký nedostatek. To znamená, že společnost může snížit 

hodnotu pohledávky pouze do výše, jež umožní zákon o rezervách. Autorka tedy 

navrhuje, aby společnost tvořila i účetní opravné položky. 

Možná tvorba účetních opravných položek: 

 u pohledávek po lhůtě splatnosti do 30 dnů ve výši 0 % nominální hodnoty 

pohledávky 

 u pohledávek po lhůtě splatnosti 30-90 dnů ve výši 30 % nominální hodnoty 

pohledávky 

 u pohledávek po lhůtě splatnosti 90-180 dnů ve výši 50 % nominální hodnoty 

pohledávky 

 u pohledávek po lhůtě splatnosti 180-360 dnů ve výši 70 % nominální hodnoty 

pohledávky 
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 u pohledávek po lhůtě splatnosti nad 360 dnů ve výši 100 % nominální hodnoty 

pohledávky 

Účtování účetních opravných položek: 

Tvorba účetních opravných položek: 559/391.xx 

Rozpuštění účetních opravných položek: 391.xx /559. 

4.2 Zajištění pohledávek 

Společnost pro zajištění pohledávek využívá hlavně smluvní pokutu a výjimečně 

zajištění pomocí osobní směnky. Níže, autorka rozebere tyto možnosti zajištění a 

navrhne další varianty. 

4.2.1 Smluvní pokuta 

Sdělená výše smluvní pokuty ve výši 0,010 % denně za každý den prodlení, byla 

autorkou shledána malou, a tak i málo motivující. Proto autorka navrhuje, aby 

společnost výši smluvní pokuty navýšila – obecně by mělo platit, že čím vyšší smluvní 

pokuta (avšak adekvátní k výši pohledávky), tím větší motivace odběratelů zaplatit 

dlužnou částku. Autorka navrhuje navýšení smluvní pokuty na 0,025 % denně za 

prvních 30 dnů prodlení, dále pak 0,05 % za každý další den prodlení. 

4.2.2 Úrok z prodlení 

Další možností, která je podobná smluvní pokutě, je úrok z prodlení. Společnost může 

do smlouvy zařadit úrok z prodlení, kde stanoví jeho výši, způsob úhrady a podmínky, 

za kterých může společnost tento úrok na dlužníkovi požadovat. 

První varianta, jak lze stanovit výši úroku z prodlení je smluvně se na něm domluvit. 

Pokud však společnost zvolí nepřiměřeně nízký úrok z prodlení, uškodí jí to (malá 

motivace), a zároveň pokud zvolí vysoký úrok z prodlení, uškodí tak nejen dlužníkovi, 

ale i sobě, protože soud může nepřiměřeně vysoký úrok snížit a společnost by si 

nepřiměřeně vysokým úrokem z prodlení mohla poškodit pověst. 



61 
 

Druhou možností, jak stanovit úrok z prodlení je upravena zákonem. Tady platí 

pravidlo, že maximální výše ročního úroku z prodlení je 8 procentuálních bodů 

navýšených o výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den 

kalendářního pololetí, ve kterém k prodlení došlo.  

Pro první pololetí roku 2020 je zákonná výše úroku z prodlení maximálně ve výši 10 % 

z dlužné částky.  

Aby se společnost vyhnula možnému pochybení při stanovení smluvního úroku 

z prodlení, navrhuje autorka, aby společnost zvolila zákonem stanovenou výši tohoto 

úroku. Pro smlouvy vzniklé od 1.1.2020 do 30.6.2020 by tedy byl denní úrok z prodlení 

0,027 %. 

4.2.3 Směnka 

Pokud se společnost rozhodne využít zajištění pohledávky, tak u větších zakázek se 

vyplatí zvážení zajištění pomocí směnky. Nevýhodou této metody je, že si společnost 

bude muset prověřit bonitu nebo důvěryhodnost odběratele. Výhodou je však rychlejší 

vymáhání takto zajištěné a nezaplacené pohledávky. Autorka tedy navrhuje, aby tuto 

metodu zajištění pohledávky společnost využívala častěji, neboť se jí tato metoda již 

dvakrát vyplatila. 

4.2.4 Záloha 

Společnost vyžaduje platbu zálohy u nových zákazníků a u odběratelů, kteří mají 

problémy se splácením faktur. Autorka navrhuje společnosti zvážit zavedení záloh, 

které budou moci zákazníci platit dobrovolně. Mnoho společností má zavedené 

dobrovolné zálohy a jejich klienti této možnosti využívají. Ve spoustě případů je to pro 

ně úleva, že částku nemusí uhradit celou v jeden den a místo toho si platby rozdělí a 

snižuje se tak riziko nezaplacení pohledávky. Pokud však tato situace (nezaplacení 

pohledávky) nastane, společnosti vzniknou menší škody, protože část pohledávky je již 

uhrazena. 
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Výše dobrovolně placené zálohy: 

 pro zakázky do 30 000 Kč minimálně 15 % z částky  

 pro zakázky od 30 000 do 70 000 Kč minimálně 25 % z částky  

 pro zakázky od 70 000 do 100 000 Kč minimálně 35 % z částky  

 pro zakázky nad 100 000 Kč minimálně 50 % z částky  

4.2.5 Pojištění 

Dále autorka společnosti navrhuje zvážit pojištění velkých zakázek. Jak je již uvedeno 

v teoretické části, pokud společnost pojistí pohledávku a odběratel nám nezaplatí, 

dostane společnost zaplaceno od pojišťovací společnosti. 

Výhody spjaté s pojištěním pohledávek můžou být například zvýšení úvěrové bonity při 

jednání s bankou nebo získání komplexních informací o potencionálních či stávajících 

zákaznících. 

Pojištění pohledávek provádí například: 

 SMART CREDIT factoring finance 

 INSCOM-ICBA, s. r.o.  

Náklady na pojištění pohledávky od SMART CREDIT factoring finance, by společnost 

vyšly na 358 000 Kč v případě nejvyšší procentuální sazby pojistného stanoveného na 

základě obratu. Náklady na pojištění pohledávky od INSCOM-ICBA, s. r. o., by 

společnost vyšly na 511 000 Kč v případě nejvyšší procentuální sazby pojistného 

stanoveného na základě obratu. Pro společnost ABC, s. r. o. by tedy bylo vhodnější 

využít služeb společnosti CREDIT factoring finance, protože náklady by u této varianty 

byly nižší. 

4.3 Splátkový kalendář 

Splátkový kalendář společnost využívá až ve fázi, kdy je pohledávka po splatnosti a 

musí se po dlužníkovi vymáhat. Odběratel se může dostat do tíživé finanční situace a 

umožnění platby prostřednictvím splátkového kalendáře by společnosti mohlo zajistit 
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zaplacení pohledávky. Pokud by dlužník své povinnosti neplnil ani prostřednictvím této 

metody platby, přišlo by na řadu soudní vymáhání. 

Možnost platby prostřednictvím splátkového kalendáře by společnost mohla výjimečně 

nabídnout i zákazníkům, kteří ještě nemají pohledávku po lhůtě splatnosti, ale ví, že 

budou mít problém pohledávku uhradit včas a chtějí se vyhnout placení smluvní pokuty 

či úroku z prodlení. Tuto možnost by ale měla společnost nabízet pouze odběratelům, se 

kterými už obchodovala a kteří neměli problém s řádným placením svých závazků.  

O splátkovém kalendáři by měl věřitel s dlužníkem uzavřít smlouvu, ve které bude 

uvedeno: 

 přesné označení smluvních stran 

 na jak dlouho se splátkový kalendář poskytuje 

 celkovou hodnotu, na jakou se splátkový kalendář vystavuje 

 v jaké výši budou splátky hrazeny 

 kdy nejpozději mají být splátky uhrazeny 

 sankce při prodlevě s úhradami 

Pokud společnost zavede možnost prodeje na splátkový kalendář, vzniklo by jí tak více 

práce v oblasti administrativy a na to nemá dostatečný počet zaměstnanců. Z toho lze 

usoudit, že by musela najmout další pracovní sílu. Náklady s tím spojené autorka 

rozebere níže v samostatné podkapitole. 
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Obrázek 4: Splátkový kalendář 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4 Odpis pohledávek 

Společnost eviduje každý rok spoustu pohledávek, které jsou po splatnosti 180 až 360 

dnů a více jak 360 dnů. U takovýchto pohledávek je menší pravděpodobnost, že je 

dlužníci uhradí a společnosti tak vznikají zbytečné náklady na jejich vymáhání. Po 

konzultaci s účetní společnosti o výši těchto pohledávek a jejich negativním dopadu na 

společnost autorka navrhuje, odepsání těchto pohledávek. 

V případě, kdy společnost zavede tvorbu účetních opravných položek, a budou 

vytvořeny k těmto skupinám pohledávek, nebudou se takové pohledávky odepisovat.  

Odepíšou se pouze ty pohledávky, které jsou promlčené nebo nejsou soudně vymáhané. 

Dále autorka navrhuje, aby se zpřísnil přístup právníka a pohledávky, které mají vysoké 

náklady na vymožení a šance na jejich úhradu je minimální, aby zde soudní vymáhání 

zastavil. K těmto pohledávkám se zruší vytvořené opravné položky a odepíšou se. 

Odepsání bude probíhat pomocí analytických účtů, kde budou rozlišeny daňově 

uznatelné a neuznatelné náklady. Účet 546.1 – Odpis pohledávky (daňově uznatelný) se 

bude používat pro odepsání pohledávek, ke kterým byly tvořeny daňové opravné 

položky v souladu se zákonem o rezervách a účet 546.2 – Odpis pohledávky (daňově 

neuznatelný) se bude používat pro odepsání pohledávek, ke kterým byly tvořeny účetní 

opravné položky v souladu se zákonem o účetnictví. 

Pro lepší představu autorka znovu přikládá přehled pohledávek po splatnosti ve 

společnosti ABC, s. r. o., kde jsou hodnoty v tisících korunách českých.  

4.5 Rozhodnutí o poskytnutí obchodního úvěru 

Společnost se snaží využívat všechny možné zdroje, ze kterých lze získat informace o 

zákaznících. Může se ale stát, že informace, které by měly být zveřejněny, zveřejněné 

nejsou. V těchto případech by se společnost měla snažit kontaktovat danou osobu či 

společnost a o potřebné informace je přímo požádat. Pokud daná osoba (či subjekt) 

nebude ochotná požadované informace poskytnout, společnost by si měla dobře 

promyslet, zda chce s takovým zákazníkem spolupracovat. Neochota sdílet informace, 

totiž často vede k neplacení závazků. Pokud se i přes nedostatek poskytnutých 

informací společnost rozhodne pro spolupráci, měla by dodržet svůj stanovený postup a 
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trvat na záloze. Pokud by takoví zákazníci odmítli zaplatit zálohu, mělo by to být pro 

společnost alarmující a neměla by s nimi spolupracovat. 

4.6 Peněžní prostředky 

Okamžitá likvidita měla vysoké hodnoty, což je pro společnost dobré. Oproti 

oborovému průměru byly hodnoty této likvidity téměř šestinásobné. Znamená to, že by 

společnost byla schopná včas hradit své závazky. Avšak tyto vysoké hodnoty byly 

zapříčiněny tím, že společnost ponechává svůj peněžní kapitál na bankovním účtu. 

Zajisté je dobré mít finanční rezervu pro případ potřeby a její výši by si měla společnost 

stanovit sama. Tyto finanční prostředky může ponechat na běžném, spořícím či 

investičním účtu, kde bude možnost vybrat peníze v případě potřeby ihned. A protože 

při analýze doby obratu závazků vyšlo, že společnost odkládá placení svých závazků na 

nejzazší možný termín, tak by zbylý volný peněžní kapitál měla vynaložit na zaplacení 

svých závazků a vylepšit si tak platební morálku. 

4.7 Faktoring 

Společnost by mohla zvážit využití bezregresního faktoringu. Autorka doporučuje 

využití pouze bezregresního faktoringu, neboť u tohoto faktoringu přebírá riziko 

nezaplacení pohledávky faktoringová společnost. To znamená, že společnost ABC, s. r. 

o. by dostala zaplaceno od faktoringové společnosti i v případě, kdy by faktoringové 

společnosti dlužník nezaplatil. Regresní faktoring si vyhrazuje právo na vrácení 

takových pohledávek zpátky společnosti, a to by se jí nevyplatilo. 

Na základě pravidelného vyhodnocování pohledávek by se pohledávky, které jsou před 

uplynutím doby splatnosti a hrozí, že nebudou zaplaceny, nabídly faktoringové 

společnosti. Tak by měla společnost zaručeno, že dostane zaplaceno 70 až 90 % 

hodnoty pohledávky (záleží na faktoringové společnosti) a společnosti tak ubude 

administrativa ve smyslu posílání upomínek a předávání pohledávky po splatnosti 

právníkovi a také nebude muset vynaložit náklady na soudní vymáhání takové 

pohledávky. Dále jsou pro faktoring vhodné pohledávky, které mají splatnost 30 dní, 

která má společnost jen výjimečně. 
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Faktoringových společností je v dnešní době nespočet a společnost by si tedy měla 

vybrat tu společnost, která jí bude nabízet nejvýhodnější podmínky. Nejvyužívanější 

společnosti, které mají podobnou nabídku jsou: 

 Factoring KB, a. s. 

 ČSOB Factoring, a. s. 

 Factoring České spořitelny, a. s. 

 UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia a. s. 

 Raiffeisenbank, a. s 

 Bibby Financial Services, a. s.  

Autorka by společnosti doporučila využít Factoring KB, a. s., ČSOB Factoring, a. s. 

nebo Factoring České spořitelny, a. s. 

Pokud by byla nominální hodnota pohledávek k faktoringu 10 658 tis. Kč, při 

faktoringovém poplatku 1,5 % by byly náklady 159 870 Kč + úrok, jehož sazba se 

pohybuje se na obvyklé úrovni bankovních sazeb, kterou aplikují komerční banky při 

poskytování krátkodobých úvěrů. 

4.8 Vyhodnocení pohledávek 

Společnost má na administrativu pouze jednoho zaměstnance, proto své pohledávky 

vyhodnocuje jen 1x za měsíc, a to podle autorky není dostačující. Pohledávky jsou 

splatné v různé termíny (zaleží na době jejich vzniku) a pokud se kontrolují jen jednou 

měsíčně, můžou nastat případy, kdy budou některé pohledávky po splatnosti třeba i více 

než 14 dnů a jiné jen pár dnů či těsně před uplynutím doby splatnosti. Kdyby se tedy 

posílila administrativa zaměstnáním někoho na dohodu o provedení práce či na částečný 

úvazek a pohledávky by se kontrolovaly pravidelněji, mohlo by to předejít 

pohledávkám po splatnosti. Tato zaměstnaná osoba by sledovala, kdy končí splatnost 

pohledávek a sama by pomocí emailu či telefonu kontaktovala daného odběratele 

alespoň 4 dny před uplynutím doby splatnosti. Pokud by odběratel nereagoval, předala 

by tato osoba (podle pravidel společnosti) danou pohledávku právnímu zástupci a ten by 

zahájil dohodnutý postup. Právník by pak tedy zasílal jen jednu upomínku, a to po 

https://www.bibbyfinancialservices.cz/
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vypršení doby splatnosti pohledávky. Náklady spojené se zaměstnáním nového 

pracovníka na administrativu budou níže rozebrány v samostatné podkapitole. 

4.9 Administrativa 

Jak již bylo zmíněno v podkapitole zabývající se splátkovým kalendářem a 

vyhodnocením pohledávek, pokud společnost tyto možnosti zavede, bude muset 

zaměstnat dalšího pracovníka na administrativu, protože současný počet zaměstnanců 

na to nestačí. Po zhodnocení situace, se autorka domnívá, že při zavedení obou návrhů 

bude stačit jeden zaměstnanec. Nabízí se možnosti zaměstnání pracovníka na dohodu o 

provedení práce, dohodu o provedení pracovní činnosti, na částečný úvazek nebo na 

hlavní pracovní poměr. Autorka společnosti doporučuje zaměstnat pracovníka na 

částečný úvazek, neboť nepředpokládá, že by se počet plateb prostřednictvím 

splátkového kalendáře rapidně zvýšil a v rámci prozkoumání konkurence a celkového 

počtu zakázek z minulých let, neočekává ani rapidní zvýšení objemu zakázek. Pokud by 

tato situace nastala, bylo by potřeba pracovní sílu doplnit, případně částečný úvazek 

změnit za hlavní pracovní poměr. 

Roční náklady zaměstnance na částečný úvazek by při hrubé mzdě 8 500 Kč/měsíc 

činily 137 000 Kč. 

Roční náklady zaměstnance na hlavní pracovní poměr by při hrubé mzdě 21 000 Kč/ 

měsíc činily 337 176 Kč. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo, vybrat obchodní společnost a zanalyzovat její přístup 

k řízení pohledávek z obchodních vztahů a na základě provedené analýzy navrhnou 

nový přístup řízení těchto pohledávek, případně upravit stávající systém.  

Práce byla rozložena na tři části, které na sebe navazují, a díky tomu bylo možné se lépe 

v problematice orientovat.  

První část byla zaměřena na teorii související s pohledávkami, jejich řízením a 

vymáháním. Tyto informace byly nezbytné pro pochopení problematiky pohledávek. 

V této části nám autorka představila pojem pohledávka, jak se pohledávky člení, jak 

můžou vzniknout a zaniknout. Dále nám ukázala systém řízení pohledávek a na co si dát 

pozor. Taky nám ukázala, co dělat, když systém řízení pohledávek selže, a společnosti 

vzniknou pohledávky po splatnosti. A nakonec nás seznámila s ukazateli, které jsou 

vhodné pro analýzu pohledávek z obchodních vztahů. 

Druhá část práce byla zaměřena na analýzu společnosti a její pohledávky. Autorka 

nejprve společnost představila, pak na základě poskytnutých účetních výkazů udělala 

finanční analýzu za pomoci ukazatelů aktivity a likvidity. To umožnilo zjistit současný 

ekonomický stav společnosti. Pak autorka provedla analýzu pohledávek. Dále zjistila, 

kolik měla společnost pohledávek celkem, kolik z toho bylo pohledávek do lhůty 

splatnosti a kolik po lhůtě splatnosti. A v neposlední řadě zjišťovala, jak společnost 

postupuje u pohledávek neboli, jak přistupuje k jejich řízení. 

Třetí část práce byla zaměřena na návrhy nového přístupu k řízení pohledávek či na 

úpravu stávajícího systému. Návrhy byly tvořeny na základě výsledků analytické části a 

autorka zde využila i znalosti představené v první, a to teoretické části této práce.  

V rámci provedené analýzy byly zjištěny nedostatky. 

V rámci analýzy likvidity autorka zjistila, že má společnost mnoho nevyužitých zdrojů a 

v návrhové části uvádí, jak lze tyto zdroje využít. 

Dále zjistila, že společnost čeká průměrně více jak 60 dnů na splacení pohledávek, a to 

je příliš dlouho. Také zjistila, že společnost odkládá splacení svých závazků, na co 
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nejzazší termín, což může být způsobeno dlouhým čekáním na zaplacení od odběratelů. 

Návrhová část tedy obsahuje návrh, jak zajistit, aby odběratelé platili včas.  

Také zjistila, že společnost využívá pouze daňové opravné položky a proto navrhla, aby 

tvořili i účetní opravné položky. Tím, že společnost tvoří pouze daňové opravné 

položky, nevyjadřuje riziko neuhrazení pohledávek a nezobrazuje tak věrný a poctivý 

obraz o své finanční situaci. 

Dále zjistila, že společnost eviduje velké množství pohledávek, které jsou po splatnosti 

180 až 360 dnů a více jak 360 dnů. U těchto pohledávek je malá pravděpodobnost 

úhrady a společnosti vznikají vysoké náklady na jejich vymáhání. Autorka tedy navrhla, 

aby byly tyto pohledávky odepsány. 

A v neposlední řadě zjistila, že systém vymáhání pohledávek má společnost nastavený 

v rámci jejích možností správně, avšak systém řízení pohledávek nikoli. Nové 

odběratele sice prověřuje v rámci dostupných systémů a možností, avšak uzavírá 

smlouvy i s odběrateli, o kterých nic nezjistili, a to je vysoce rizikové, obzvlášť při 

hodnotných zakázkách. Pro předcházení pohledávkám po lhůtě splatnosti je také 

důležité mít dobrý přehled o pohledávkách ve společnosti a pravidelně jejich stav 

sledovat. Společnost své pohledávky vyhodnocuje pouze jednou za měsíc z důvodu 

malé pracovní kapacity, což je nedostačující. Pravidelné sledování stavu pohledávek 

může zabránit jejich nesplacení, a proto by společnost měla investovat do nové pracovní 

síly, která by se tím zabývala.  

Výše uvedené problémy pro společnost zatím neznamenají existenční problémy, ale 

návrhy na jejich zmírnění případně vyřešení by mohly přispět ke snížení počtu 

neuhrazených pohledávek či pohledávek hrazených po termínu splatnosti a k snížení 

nákladů na jejich vymáhání. 
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