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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce 

je rozdělena do několika částí. Teoretická část charakterizuje pohledávky z právního, 

účetního, daňového a ekonomického hlediska. Analytická část je věnována analýze 

pohledávek vybraného podnikatelského subjektu. Závěr práce obsahuje návrh na efektivnější 

způsob zajištění a vymáhání pohledávek.  

Klíčová slova 

pohledávka, závazek, věřitel, dlužník, zajištění pohledávek, vymáhání pohledávek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the issue of hedging instruments and debt collection. Thesis 

is divided into several parts. The theoretical part describes debt from legal, accounting, tax 

and economic point of view. The analytical part is devoted to the analysis of entrepreneur 

and evaluated his current state. The conclusion of the thesis contains a proposal of a more 

effective way of hedging instruments and debt collection of the entrepreneur.  

Key words 

debt, commitment, creditor, debtor, securing receivables, debt collection 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zajištění a vymáhání pohledávek. Ačkoliv 

se jedná o významné a aktuální téma, mnohdy mu ze strany podnikatelů nebývá věnována 

potřebná pozornost. Neuhrazené pohledávky mají na podnikatele negativní dopad. Finanční 

prostředky jsou vázané v neuhrazených pohledávkách, tím pádem nemohou být investovány 

a také je v ohrožení platební schopnost subjektu. Problematika pohledávek je složitá, proto 

se jí budu snažit co nejlépe objasnit a své znalosti aplikovat na příkladu vybraného 

podnikatele.  

Pro účely bakalářské práce byla vybrána nejmenovaná společnost ABC, s.r.o., která eviduje 

značné množství pohledávek po splatnosti. Na základě získaných informací je provedena 

analýza současného stavu pohledávek podnikatele a představen návrh, který přinese zlepšení 

správy pohledávek, jejich zajištění a vymáhání. Práce je rozdělena na tři hlavní 

části – teoretickou, analytickou a vlastní návrhy řešení. 

V teoretické části jsou pohledávky rozebrané z právního, účetního, daňového 

a ekonomického hlediska. Právní část definuje základní pojmy související s pohledávkami, 

jejich vznikem a zánikem, zajišťovacími a utvrzujícími instituty, a způsoby vymáhání. 

V rámci účetního a daňového hlediska jsou uvedeny způsoby tvorby opravných položek 

a odpisů. Ekonomické hledisko obsahuje vybrané finanční ukazatele včetně jejich 

optimálních hodnot. 

Analytická část zahrnuje základní informace o podnikateli, současný způsob správy 

pohledávek včetně jejich zajištění a vymáhání. Následně je provedena analýza pohledávek 

v letech 2017 až 2019 a vypočet vybraných ukazatelů finanční analýzy. 

Vlastní návrhy řešení obsahují podněty, které povedou ke zlepšení správy, zajištění 

a vymáhání pohledávek společnosti ABC, s.r.o. 
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CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Bakalářská práce je zaměřena na pohledávky vzniklé v letech 2017 až 2019. Cílem 

bakalářské práce je provedení analýzy pohledávek a předložení návrhu na zlepšení situace 

v oblasti správy pohledávek, jejich způsobu zajištění a v následném vymáhání. Mezi dílčí 

cíle patří definice pojmů, které s touto problematikou souvisejí, a to z hlediska právního, 

účetního, daňového a ekonomického. 

Vynaložené peněžní prostředky podnikatele jsou vázané v neuspokojených pohledávkách. 

Tento fakt výrazně ovlivňuje jeho finanční situaci. Další finanční zátěž přináší povinnost 

odvodu DPH a zaplacení daně z příjmů právnických osob. Neuhrazené pohledávky mají 

špatný dopad na cash-flow. Dochází k zhoršení likvidity, což může způsobit druhotnou 

platební neschopnost. Podnikatel také nemůže využít peněžní prostředky k investování 

a dalšímu rozvoji. Pokud by podnikatel neměl dostatek peněžních prostředků po delší dobu, 

tak se vystavuje obrovskému riziku, jelikož by mohla být v ohrožení celá jeho existence.  

Bakalářská práce obsahuje tři hlavní kapitoly – teoretickou část, analytickou část a vlastní 

návrhy řešení. V teoretické části je z právního hlediska vymezen vznik a zánik pohledávek, 

zajišťovací a utvrzovací instituty ve smlouvě a způsoby vymáhání pohledávek. V účetním 

a daňovém hledisku je zahrnuto účtování o pohledávkách a jejich ocenění. Tvorba odpisů 

a opravných položek k pohledávkám je řešena především z pohledu daňové uznatelnosti. 

Ekonomické hledisko obsahuje finanční analýzu, na základě které je možné zhodnotit 

finanční situaci podniku. Analytická část zahrnuje základní informace o podnikateli 

ABC, s.r.o. Obsahuje zpracování analýzy pohledávek v jednotlivých letech a její grafické 

zobrazení. Součástí jsou také tabulky s výpočty ukazatelů likvidity a aktivity. Na konci 

této kapitoly je uvedeno stručné shrnutí výsledků provedených analýz a následné zhodnocení 

aktuální situace. Poslední část je věnována návrhu na efektivnější zajištění a vymáhání 

pohledávek oproti současnému způsobu. Návrh je zpracován na základě informací 

uvedených v analytické části tak, aby bylo reálné jej aplikovat v praxi. 

Informace o podnikateli ABC, s.r.o., jež sloužily především k vypracování analytické části, 

byly poskytnuty jednatelem a finančním ředitelem. Podstatné dokumenty pro vypracování 
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bakalářské práce byly zaslány formou e-mailu. Jednalo se o interní dokumenty, výkazy zisků 

a ztrát za roky 2017, 2018 a 2019, rozvahy za roky 2017, 2018 a 2019 a výpis všech 

aktuálních pohledávek k 31. 12. příslušného roku. Účetní dopad je zachycen v rozvahách 

a ve výkazech zisků a ztrát. Daňový dopad se týká především daňově uznatelných a daňově 

neuznatelných nákladů, možnosti uplatnění opravných položek k pohledávkám a ovlivnění 

základu daně z příjmu právnických osob. Rozhovor a elektronická komunikace s finančním 

ředitelem a jednatelem vedly k objasnění správy a způsobu evidence pohledávek a k získání 

informací o tom, jak má věřitel pohledávky zajištěny a jak probíhá jejich vymáhání. 

K vypracování bakalářské práce byly využity metody literární rešerše, analýzy, abdukce, 

indukce a dedukce. Rešerše probíhá shromážděním a prostudováním odborné literatury 

k vybranému tématu. Slouží k utřídění základních poznatků, východisek a inspiraci 

pro tvorbu vlastní práce. Analýza se řadí mezi základní a nejpoužívanější vědecké metody. 

Je to proces, při kterém dochází k rozkladu pozorovaného objektu (jevu, situace) 

na jednotlivé části. Tyto části jsou předmětem dalšího zkoumání. Abdukce, indukce 

a dedukce jsou úsudky, vycházejí z výrokové logiky a představují tedy zjištěné závěry. 

Abdukce poskytuje nejlepší možné vysvětlení pro pozorovaný objekt. K indukci dochází 

při vyvozování obecného závěru platného pro pozorovaný objekt na základě poznatků 

jeho jednotlivých částí. Závěry indukce jsou subjektivně ovlivněny a mají tudíž omezenou 

platnost. Dedukce se využívá pro posouzení toho, zda vyslovený závěr vysvětluje 

zkoumanou skutečnost. Dedukce je pak opakem indukce a úzce spolu souvisejí (1), (2). 

Kromě výše popsaných metod byly pro zpracování práce použity informace z rozhovorů             

a e-mailové komunikace a sekundární analýza interních dokumentů. 

Práce byla zpracována následujícím způsobem. Prvním krokem bylo oslavení 

podnikatelského subjektu ohledně spolupráce. Následně byla zjištěna současná situace 

podnikatele, dále došlo k podrobnému rozebrání problémů, se kterými se subjekt potýká. 

Dalším krokem bylo zpracování teoretické části s pomocí oborné literatury, která tvoří základ 

pro analytickou část práce a vlastní návrhy řešení. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: POHLEDÁVKY Z 

PRÁVNÍHO, DAŇOVÉHO, ÚČETNÍHO 

A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá pohledávkami z několika hledisek, a to 

z právního, daňového, účetního a ekonomického. Z hlediska právního je rozebrán 

vznik a příslušenství pohledávek, zánik pohledávek, způsob vymáhání a zajištění 

pohledávek. Účetní a daňové hledisko je zaměřeno na způsob účtování, tvorbu 

odpisů a opravných položek. Ekonomické hledisko obsahuje informace potřebné 

pro výpočet a zhodnocení ukazatelů likvidity a aktivity v analytické části. Pojmy definované 

v této části budou použity při zpracování analytické části a vlastních návrhů řešení. 

1.1 Pohledávky z právního hlediska 

Přesnou definici pojmu pohledávka poskytuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále NOZ), kde jsou pohledávky definovány z pohledu dlužníka pod pojmem závazek. 

Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník 

má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit (3 § 1721). Ze závazku je dlužník povinen 

něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět a věřitel je oprávněn to od něho 

požadovat (3 § 1789).  

Subjektem závazkového vztahu může být jakýkoliv subjekt občanskoprávního vztahu 

(fyzická nebo právnická osoba, podnikající nebo nepodnikající osoba, nebo stát či jiná osoba 

s právní osobností). Předmětem rozumíme konkrétní plnění, resp. chování subjektů. Obsah 

závazku tvoří obecně závazné právní normy a pravidla, která si určily smluvní strany 

v souladu se zákonem (4, s. 166-168). 

1.1.1 Příslušenství pohledávky 

Pohledávky (věc hlavní) jsou věcmi nehmotnými a mají ze zákona příslušenství 

(věc vedlejší). Příslušenství pohledávky je právo, které k pohledávce náleží a je společně 
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s pohledávkou uplatňováno (3 § 496 (2), § 510). Příslušenstvím peněžité pohledávky 

jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním (3 § 513). 

1.2 Vznik pohledávek 

Z právního pohledu vzniká závazek ze smlouvy (tj. z právního jednání), z protiprávního činu, 

nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu způsobilá. Podnikateli 

v rámci jeho podnikatelské činnosti pohledávky vznikají nejčastěji ze závazkových 

smluvních vztahů (3 § 1723 (1)).  

1.2.1 Smlouva 

V obchodním vztahu vzniká závazek na základě smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem, 

ve které se určí den splatnosti. Účastníci mají právo zvolit si pro právní jednání libovolnou 

formu. Písemnou smlouvu vyžadují pouze určitá právní jednání (uvedená v NOZ § 560). 

Smluvním stranám je umožněno svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah, slučuje-li se 

obsah s právním řádem. Jakmile se smluvní strany shodnou na obsahu, je smlouva 

považována za uzavřenou. Aby smlouva, na základě které vzniká pohledávka, byla účinná, 

musí splnit minimálně náležitosti platného právního jednání (dle NOZ § 545). Cíl ochrany 

spotřebitele (slabší strany) zabezpečuje regulace v NOZ § 1810–1867. Smlouva o nájmu 

je obsažena v NOZ § 2201–2331, smluvními stranami jsou nájemce a pronajímatel. 

Smlouva o dílo plně podléhá právnímu ustanovení NOZ § 2586–2635, uzavírají ji zhotovitel 

a objednatel (3 § 1724, § 1725), (4, s. 175). 

1.3 Zajišťovací a utvrzovací instituty ve smlouvě 

Zajišťovací a utvrzovací instituty zlepšují hospodářské a procesní postavení budoucího 

věřitele. Umožňují věřiteli uspokojit pohledávku z náhradního zdroje nebo motivačně přimět 

dlužníka, aby svůj dluh skutečně plnil (zvyšují a mění kvalitu pohledávky věřitele). Zákon 

rozlišuje mezi zajištěním a utvrzením dluhů. Hlavním účelem a smyslem zajištění závazků 

je zvýšení věřitelovy jistoty, že jeho pohledávka bude splněna řádně a včas. Hlavním účelem 

a smyslem utvrzení závazků je poskytnout věřiteli určité výhody, kterými jsou navýšení 

původního dluhu (smluvní pokuta) nebo změna kvality dluhu (uznání dluhu). Vznik a trvání 
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zajišťovacích a utvrzovacích institutů jsou spjaty s existencí a splatností dluhu. Použijí se 

pouze v případě, nedošlo-li k řádnému uspokojení věřitele (princip akcesority a subsidiarity) 

(5, s. 210-213), (6, s. 101). NOZ výslovně stanoví instituty zajištění dluhu v § 2018–2047. 

Mezi další instituty, které díky jejich povaze může věřitel použít k zajištění pohledávky, jsou 

řazeny zástavní právo a zadržovací právo (3 § 1309-1394, § 1395-1399). 

1.3.1 Úrok z prodlení 

Úrok z prodlení může vzniknout pouze u peněžité pohledávky. Na úrok z prodlení má 

ze zákona věřitel nárok, pokud dlužník nesplní svůj dluh včas (dle NOZ § 1970). Zákonná 

sazba úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb. NOZ také připouští variantu 

sjednání úroku z prodlení mezi dlužníkem a věřitelem. Smluvní strany jsou povinné určit 

základ pro výpočet úroku z prodlení, dále přesně určit období, ve kterém se bude úrok 

z prodlení uplatňovat. Výše sjednaného úroku z prodlení musí respektovat zásadu 

přiměřenosti (3 § 1802, § 1970), (5, s. 290-297). 

1.3.2 Ručení 

„Ručení vzniká písemným prohlášením ručitele věřiteli, že uspokojí věřitele, pokud 

tak neučiní dlužník“ (7, s. 78). Ručení je zajišťovací vztah, který vzniká mezi věřitelem a třetí 

osobou (ručitelem). Pokud však věřitel tento závazek ručitele nepřijme, nemůže po něm nic 

žádat. Za jeden dluh se může zaručit více ručitelů, poté odpovídají za splnění závazku 

solidárně (tj. společně a nerozdílně). Ručitelský závazek má subsidiární povahu, to znamená, 

že primárně má plnit dlužník, ručitel nastupuje s plněním v případě, že dlužník selhal. Ručitel 

může vůči věřiteli uplatnit všechny námitky, které by mohl uplatňovat dlužník. Ručením lze 

zajistit jak peněžitý, tak nepeněžitý závazek, ručení se také může vztahovat na dluhy budoucí. 

Jedná se o poměrně spolehlivý institut zajištění, věřiteli poskytuje vysokou míru jistoty. Tam, 

kde se možnost ručitele nabízí, je vhodné ji využít. Ručitelem může být i banka formou 

bankovní záruky. Ručení ve vztahu k hlavnímu závazku do jisté míry sdílí jeho právní osud. 

Ručitelský závazek zaniká především zánikem hlavního závazku. Pokud by hlavní závazek 

zanikl pro nemožnost plnění dlužníka nebo pro zánik dlužníka (právnické osoby), může 
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věřitel splnění závazku po ručiteli nadále požadovat. Problematice se věnuje NOZ           

v § 2018–2028 (4, s. 248), (5, s. 218-221), (6, s. 102-103), (7, s. 78).  

1.3.3 Finanční záruka 

Finanční záruka představuje typický obchodněprávní zajišťovací institut. Je upravena 

v NOZ § 2029–2039. Zajištění formou finanční záruky vzniká prohlášením výstavce o tom, 

že uspokojí závazek věřitele do výše určité částky, jestliže dluh nesplní dlužník, anebo pokud 

dojde ke splnění jiných podmínek určených v záruční listině. V praxi se finanční záruka 

využívá při větších finančních operacích či dodávkách zboží (popř. služeb) velké majetkové 

hodnoty. Lze jí zajistit peněžitý i nepeněžitý závazek. Druhem finanční záruky je bankovní 

záruka, kterou vystavuje banka, zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrové družstvo                       

(4, s. 250-251), (5, s. 223-225). 

1.3.4 Zajišťovací převod práva 

Podstata zajišťovacího převodu práva spočívá v tom, že dlužník nebo třetí osoba převádí 

na věřitele dočasně své právo. Zajišťovací převod práva je převodem s rozvazovací 

podmínkou, že dluh bude splněn. Jakmile dlužník svůj zajištěný dluh splní, přechází 

automaticky převedené právo na dlužníka nebo třetí osobu, která toto právo poskytla           

(není-li ve smlouvě uvedeno jinak). Věřitel je povinen vydat této osobě vše, co z převedeného 

práva získal nebo co k němu přibylo, proti úhradě nákladů, které v souvislosti s výkonem 

zajišťovacího převodu práva účelně vynaložil. Ocitne-li se dlužník v prodlení se splněním 

dluhu, přeměňuje se zajišťovací funkce převodu práva na funkci uhrazovací. Převod práva 

se mění na nepodmíněný a právo trvale nabývá věřitel. Pokud je hodnota převáděného práva 

alespoň ve výši dluhu, dojde ke splnění dlužníkova dluhu. Převyšuje-li obvyklá cena 

převedeného práva výši zajištěného dluhu, dojde ke vzniku práva dlužníka na vyrovnání. 

Zákonná úprava tohoto zajišťovacího institutu podléhá ustanovení dle § 2040–2044 NOZ. 

Nejčastěji bude převáděno právo vlastnické. Smlouva, na základě které bude právo 

převáděno, musí vyhovovat náležitostem smluv o převodu práva, zejména pak práva 

vlastnického dle § 2055–2188 NOZ. Zajišťovací převod práva lze realizovat i formou 

finančního zajištění, tzv. finančním kolaterálem (8 § 5). Tato forma zajištění plně podléhá 
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právní úpravě zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění. (4, s. 251-252), (6, s. 104-105), 

(8).  

1.3.5 Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů 

Občanský zákoník výslovně řadí dohodu o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů 

do zajišťovacích institutů. Dohodu o srážkách ze mzdy doplňují pracovněprávní předpisy, 

konkrétně zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 145–150. Jedná se o dohodu 

mezi dlužníkem a věřitelem spočívající v zajištění srážek ze mzdy, platu nebo jiných 

opakujících se příjmů, např. starobní důchod, invalidní důchod, stipendium, peněžitá pomoc 

v mateřství (3 § 2045-2047), (4, s. 252), (5, s. 232-234). 

1.3.6 Jistota (kauce) 

Jistota není považována za samostatný způsob zajištění závazků. Závazek dát jistotu bývá 

spojen se základním závazkem. Vyplývá buď ze smlouvy, nebo z právního předpisu, který 

dává věřiteli právo požadovat poskytnutí jistoty. Nejčastěji se dluh zajišťuje sjednáním 

ručení nebo zástavním právem. Za jistotu lze považovat i závdavek. Jistota může být 

poskytnuta jak věřiteli, tak třetí osobě, která jí spravuje ve prospěch věřitele. Poskytnutí 

jistoty se řídí plně úpravou NOZ § 2012–2017 (3 § 2010), (5, s. 217), (6, s. 101-102),                 

(9, s. 102).  

1.3.7 Utvrzení dluhu formou smluvní pokuty 

Utvrzení závazku smluvní pokutou se řídí § 2048–2052 NOZ. Pro případ porušení povinnosti 

si mohou smluvní strany sjednat smluvní pokutu. Ta může mít peněžitou i nepeněžitou 

podobu. Výše smluvní pokuty není zákonem stanovena, ovšem v případě nepřiměřeně 

vysoké smluvní pokuty může soud, na základě návrhu dlužníka, smluvní pokutu snížit. 

Dlužník má povinnost zaplatit smluvní pokutu bez ohledu na to, zda svou povinnost porušil 

svou vinou, či nikoliv. Věřitel má právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na to, zda 

mu dlužník porušením své povinnosti způsobil škodu, či nikoliv. Smluvní pokuta 

není příslušenstvím pohledávky (resp. závazku) a nesdílí tak její osud, promlčuje se 
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samostatně. Je to prostředek, který závisí na solventnosti dlužníka, proto je na věřiteli si určit, 

kdy je vhodné smluvní pokutu použít (3 § 2048-2052), (6, s. 105-106), (9, s. 88).  

1.3.8 Utvrzení dluhu formou uznání dluhu (splátkový kalendář) 

Uznáním dluhu dlužník zakládá vyvratitelnou právní domněnku o existenci dluhu v době 

uznání. V soudním řízení uznání dluhu zlepšuje pozici věřitele, jelikož věřitel nese důkazní 

břemeno o existenci dluhu. Další výhodou je, že začíná běžet nová desetiletá promlčecí lhůta, 

přičemž obecná promlčecí lhůta trvá tři roky. Zákon uvádí, že uznání dluhu lze dosáhnout 

dvojím způsobem. Prvním způsob je písemné jednostranné prohlášení vymezené 

co do důvodu i výše dluhu. Druhý způsob je konkludentní uznání dluhu, čímž se rozumí 

placení úroků nebo částečné plnění dluhu. Konkludentní uznání dluhu nevyvolá účinky 

uznání dluhu, je-li pohledávka v okamžiku uznání dluhu promlčena                                            

(3 § 629, § 639, § 2053, § 2054), (5, s. 255-257). 

1.4 Zánik pohledávek 

Zánikem závazku se rozumí stav, kdy zaniká závazkový vztah zcela, nikoliv zčásti. Důvodem 

k zániku závazku může být jednostranné právní jednání (např. splněním, odstoupením, 

započtením), dvoustranné právní jednání (např. dohodou, prominutím, narovnáním, 

dohodou o započtení), tzv. kumulovaná právní skutečnost (např. neuplatněním práva, 

uplynutím lhůty – prekluzí), nebo rozhodnutí státního orgánu. Z hlediska uspokojení věřitele 

dochází k zániku závazku jeho splněním nebo zánikem nesplněného závazku 

(např. prominutím dluhu, nemožností plnění, odstoupením od smlouvy). Obecná úprava 

zániku závazků je obsažena v NOZ § 1908–2009. Ovšem některé závazkové vztahy 

mohou zaniknout dle zvláštní úpravy (3), (4, s. 285).  

1.4.1 Splnění 

Splnění je standartní a preferovaný způsob předpokládaného zániku závazku. Ke splnění 

dochází, jestliže je závazek řádně a včas splněn. Splnění je považováno za řádné, pokud 

je vykonáno požadovaným způsobem, bez vad a na příslušném místě. Jestliže bylo plněno 

vadně, vzniká příjemci právo z vadného plnění. Pokud dojde ke splnění závazku v době 
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určené pro jeho splnění, jedná se o včasné splnění. Nesplněním řádně a včas se dlužník 

dostává do prodlení. Osobou, která má povinnost plnit, je dlužník, avšak kromě dlužníka 

mohou splnit jeho závazek třetí osoby, například v případech uvedených v § 1309, § 2021, 

§ 2029, § 2040, § 2045 NOZ. Osoba, které má být plněno, je věřitel. Dlužník může 

v určitých případech plnit ve prospěch třetí osoby (NOZ § 1767, § 1939, § 2758). Věřitel 

je povinen na požádání dlužníka vydat potvrzení o splnění dluhu – kvitanci (v souladu 

s § 1949 odst.1 NOZ). Má-li věřitel dlužníkovo písemné prohlášení o uznání dluhu (či jiný 

dlužní úpis), musí dlužníkovi tento dlužní úpis při splnění dluhu vrátit nebo na dlužním úpise 

uvést, že bylo splněno částečně. Obdrží-li dlužník dlužní úpis bez vydání kvitance, má se 

za to, že dluh byl splněn (3 § 1908-1980), (4, s. 286-289). 

1.4.2 Narovnání 

Postup, při kterém si strany ujednáním upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporná 

nebo pochybná, se označuje narovnání. Narovnání vyžaduje písemnou formu, v obsahu 

se musí přesně vymezit, které závazky mají zaniknout a být nahrazeny. Pokud zajištění 

poskytla třetí osoba a nepřistoupila k narovnání, pak ručí nejvýše v rozsahu původního 

závazku a zůstávají jí zachovány všechny námitky (3 § 1903-1907), (10, s. 81) 

1.4.3 Novace 

Novací se dosavadní závazek ruší a je nahrazen novou dohodou (resp. novým závazkem). 

Pokud se smluvní strany dohodou, že obsah současné smlouvy pouze změní nebo doplní, 

vzniká dohoda dodatkem. Pro narovnání a novaci platí společná ustanovení  

dle NOZ § 1906–1907 (3 § 1902), (10, s. 80). 

1.4.4 Odstoupení od smlouvy 

„Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním jednáním, adresovaným druhé straně, 

jehož doručením zaniká závazek“ (10, s. 132). Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to 

strany, nebo stanoví-li tak zákon (3 § 2001). Jedním z důvodů stanovených ze zákona 

pro odstoupení od smlouvy je prodlení dlužníka. Pokud dojde k prodlení nebo k porušení 

povinnosti dlužníka jiným podstatným způsobem (v souvislosti s § 1977 nebo § 2002 NOZ), 
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může věřitel ihned od smlouvy odstoupit. Z výše uvedeného vyplývá, že odstoupení 

od smlouvy je jednostranné právní jednání věřitele (oprávněný subjekt) vůči dlužníku 

(povinný subjekt). Práva třetích osob nabytá v dobré víře nejsou tímto jednáním dotčena. 

Odstoupení od smlouvy neovlivní sankční ujednání, která ze smlouvy vzešla 

(tj. smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, 

zajištění dluhu) (3 § 2001-2005), (10, s. 132-134). 

1.4.5 Promlčení 

Promlčení spadá pod právní události, je upraveno v NOZ § 609–653. Cílem promlčení 

je pobízet věřitele (oprávněný subjekt), aby vykonal svá práva včas, tak, aby nemohl 

oddalovat požadavek splnění od dlužníka (povinný subjekt) donekonečna. Smyslem institutu 

promlčení je čelit vzniku a existenci dlouhotrvajících práv a povinností provázaných 

často i s jejich určitou nejistotou, nejasností a pochybností. Plní pobídkovou funkci 

vůči věřiteli, přispívá k tomu, aby dlužník nebyl po časově neomezenou dobu vystaven 

ze strany věřitele hrozbě podání úspěšné žaloby (11, s. 29).  

Uplynula-li obecná tříletá promlčecí lhůta a oprávněná osoba své právo u soudu nevykonala, 

vzniká osobě povinné oprávnění vznést námitku promlčení. Vznesení námitky promlčení 

v občanském soudním řízení má ten následek, že soud nemůže oprávněné osobě právo 

přiznat. Důsledkem vznesení námitky promlčení je pak zamítnutí žaloby oprávněné osoby. 

Oprávněná osoba se pak nemůže s úspěchem domáhat u soudu svého práva. Z výše 

uvedeného vyplývá, že účinky promlčení tedy nastanou splněním dvou podmínek, uplynutím 

zákonem stanovené promlčecí lhůty a zároveň vznesením námitky promlčení v soudním 

řízení (3 § 629), (11, s. 34-36).  

Promlčené právo se stává tzv. naturální obligací. Pro smluvní strany to znamená, že právo 

trvá dál, ale bez nároku. Po promlčení může dlužník svůj dluh splnit dobrovolně, věřitel 

je oprávněn toto plnění přijmout (12, s. 180). 
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1.4.6 Prekluze 

Prekluzí představuje právní událost, ve které nedošlo k uplatnění práva ve stanovené lhůtě. 

Uplynutím prekluzivní lhůty zaniká právo absolutně a dlužník nemůže svůj dluh dobrovolně 

splnit, jednalo by se o plnění na neexistující dluh. Soud k prekluzi přihlíží z moci úřední, 

existenci prekluze tedy nemusí namítnout žádný z účastníků (3 § 654), (6, s. 40),                    

(12, s. 187-188). 

1.4.7 Prominutí dluhu 

Věřitel se může svého práva na splacení dluhu vzdát a dlužníkovi jeho dluh prominout. 

Prominout lze dokonce i dluh, který ještě nevznikl. Forma prominutí dluhu může být vydání 

kvitance nebo dlužního úpisu, nebylo-li věřiteli poskytnuto protiplnění. Prominutím dluhu 

vzniká vyvratitelná právní domněnka, že dlužník s prominutím souhlasí (3 § 1995-1997),    

(6, s. 97-98), (13, s. 288).  

1.4.8 Započtení 

Mají-li strany v závazkových vztazích mezi sebou pohledávky, tak jim zákon (NOZ) 

dovoluje tyto pohledávky vzájemně započíst. Započtení může být provedeno jednostranným 

právním jednáním nebo dohodou. Jednostranné započtení lze provést u vzájemných 

pohledávek splatných, stejného druhu a způsobilých. Při započtení pohledávky dohodou 

musí být dodrženy zákonné podmínky v souladu s § 1981, § 1991 NOZ. Stranám je zde 

umožněno započíst jakoukoliv pohledávku, s výjimkou pohledávky na výživné         

(3 § 1981-1991), (7, s. 80), (10, s. 131). 

1.4.9 Odstupné 

Ujednají-li si strany, že jedna z nich může závazek zrušit zaplacením odstupného, 

ruší se závazek zaplacením odstupného obdobně jako při odstoupení od smlouvy. Právo 

zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění 

druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila (3 § 1992). Odstupné je alternativní plnění, 

které se v praxi využívá nejčastěji při termínovaných obchodech na investičním trhu. Setkat 
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se s ním můžeme také ve formě náhrady paušalizované újmy při výpovědi z nájmu 

(dle § 2223 NOZ) (10, s. 132). 

1.4.10 Splynutí 

V závazkově právních vztazích ke splynutí dochází například při převodu věřitelovy 

pohledávky dlužníkovi, když se dlužník stává dědicem svého věřitele. Na úrovni statutární 

pak dochází k splynutí formou fúze (3 § 178), povinnosti a práva jedné společnosti zanikají 

a přechází trvale na jinou společnost (3 § 1993-1994), (10, s. 130).  

1.4.11 Výpověď 

Výpověď je jednostranným právním jedním. Právní účinky výpovědi nastanou uplynutím 

výpovědní doby nebo okamžikem, kdy výpověď dostane druhá smluvní strana. Délka 

výpovědní doby je buď sjednaná, zákonná nebo speciální pro jednotlivé případy stanovené 

zákonem. Některé typy výpovědi jsou dále upraveny v NOZ, např. výpověď nájmu § 2288. 

Vypovědět nelze předmět jednorázového plnění (3 § 1995-1997), (10, s. 136).  

1.4.12 Následná nemožnost plnění 

Nemožnost plnění prokazuje dlužník (3 § 2006 (2)). K zániku závazku následnou 

nemožností plnění dochází, jestliže tato skutečnost vznikla až za trvání závazků a dluh nelze 

splnit ani za ztížených podmínek, s většími náklady, pomocí jiné osoby nebo po určité době. 

Tímto způsobem může zaniknout závazek z důvodu trvale zhoršeného zdravotního stavu 

dlužníka (objektivní poměr dlužníka plnění vylučující). Závazek nezaniká, pokud 

je nemožnost plnění subjektivní ze strany dlužníka (3 § 2006-2008), (13, s. 297). 

1.4.13 Smrt dlužníka nebo věřitele 

K zániku závazku může dojít v důsledku smrti některého z účastníků. Tato situace nastává 

pouze tehdy, jsou-li práva a povinnosti vázány svojí existencí na určitou fyzickou osobu 

(věřitele, dlužníka). Pokud tomu tak není, tak závazek nezaniká a splnění dluhu přechází 

na dědice (právní nástupce zesnulého) v plném rozsahu. Jednotlivé smluvní typy upravují 

zánik závazků smrtí věřitele (3 § 2009), (13, s. 298), (14, s. 127).  
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1.5 Způsoby řešení pohledávek po splatnosti 

Pozice věřitele může být při vymáhání pohledávky oslabena mnoha různými faktory. Mohou 

nastat situace, kdy se dlužník zbavuje svého majetku, kdy dlužník není schopen dostát svým 

závazkům a nadále se zadlužuje, dlužník (FO) zemřel, dlužník (PO) je v likvidaci nebo když 

se blíží uplynutí promlčecí lhůty (popř. prekluzivní lhůty) pohledávky. Především z těchto 

důvodů je potřeba, aby věřitel své dlužníky sledoval, a vedl si evidenci pohledávek, a na tyto 

okolnosti uměl vhodným a včasným způsobem reagovat (15, s. 20). Včasná reakce věřitele 

na nezaplacené pohledávky po splatnosti ovlivňuje celkovou výši uspokojení pohledávky. 

Věřitel své pohledávky může vymáhat soudním nebo mimosoudním způsobem (16, s. 27).  

1.5.1 Mimosoudní vymáhání pohledávek 

V případě, že se dlužník dostane do prodlení s úhradou svého dluhu, může věřitel využít 

k uspokojení pohledávky vhodně sjednaný zajišťovací institut. Jestliže ve smlouvě nebyl 

sjednán jakýkoliv zajišťovací institut, tak by se věřitel měl pokusit o smírné řešení. Jelikož 

vztahy mezi subjekty nemusí být v tuto dobu ještě narušeny a dlužník by mohl být ochoten 

vydat uznání závazku (7, s. 80).  

 Vymáhání pohledávek věřitelem 

Jestliže věřitel zjistí, že je dlužník v prodlevě s úhradou pohledávky, tak nejdříve zkontroluje, 

zda dlužník obdržel příslušný daňový doklad. Pokud dlužník příslušný daňový doklad 

eviduje a přesto ho neuhradil, přistoupí věřitel k druhému kroku, tzn. k upomínkovému 

řízení. Upomínání věřitel provádí telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. V upomínkách 

věřitel identifikuje nezaplacenou pohledávku po splatnosti, poukazuje na sjednané 

úroky z prodlení, smluvní pokuty k zvýšení motivace dlužníka zaplatit. Poslední, třetí 

upomínka bývá odeslána 35. den až 45. den po splatnosti pohledávky. Mimo jiné obsahuje 

sdělení o soudním způsobu vymáhání pohledávky (17). Náklady na vymáhání vlastními 

silami lze těžko odhadnout. Tyto náklady nejsou na první pohled vidět v účetnictví, 

jsou hromadně obsaženy v mzdových nákladech, poštovném a cestovném (18, s. 44).  
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 Vymáhání pohledávek inkasní kanceláří 

Inkasní kanceláře se specializují na vymáhání pohledávek mimosoudním i soudním 

způsobem, nikoliv na odkup pohledávek. Své klienty zastupují na základě plné moci, 

nebo příkazní smlouvy. Kvalitní inkasní kanceláře většinou nabízí kompletní správu 

pohledávek (vyplňují formuláře, zajišťují informace pro exekuci, jednají s právníky). Věřitel 

může inkasní kanceláři předat i ty pohledávky, u kterých došlo k částečnému plnění. 

Náklady, které vznikly zapojením inkasní kanceláře, jsou daňově účinným nákladem, 

protože jsou podloženy smlouvou. V praxi je možné se setkat i s případy, kdy inkasní 

kancelář obdržela od klienta předem finanční prostředky a následně nerealizovala žádný 

úkon k vymáhání pohledávek. V horším případě úhradu klientovy pohledávky inkasovala 

na vlastní účet. Z těchto důvodů by si věřitel rozhodně měl prověřovat inkasní kanceláře 

obdobně jako své odběratele (18, s. 44-45).  

 Postoupení pohledávek 

Postoupení pohledávek lze provést třemi způsoby, pomocí faktoringu, forfaitingu a eskontem 

směnek. Faktoring je způsob financování krátkodobých pohledávek, obvykle s dobou 

splatnosti do 90 dnů. Faktoringová společnost postoupením pohledávky poskytuje věřiteli 

finanční plnění, stará se o inkaso postoupené pohledávky a provádí další kroky, které vedou 

k uspokojení pohledávky dlužníkem. Stává se novým výhradním vlastníkem postoupené 

pohledávky včetně jejího příslušenství. Spolupráce mezi věřitelem (klientem) 

a faktoringovou společností vzniká na základě faktoringové smlouvy, kde si smluvní strany 

dohodnou období a podmínky postupování pohledávek za konkrétními dlužníky. 

Výše zálohy, poskytnutá věřiteli faktoringovou společností, je 70–90 % nominální hodnoty 

pohledávky. Jakmile dlužník pohledávku uspokojí, faktoringová společnost proplatí 

zbývající část hodnoty pohledávky (doplatek) po odečtení nákladů financování věřiteli 

(klientovi). Rozlišujeme regresní a bezregresní faktoring. V případě regresního faktoringu 

nese riziko nezaplacení postoupené pohledávky věřitel (klient). Pokud dlužník svůj dluh 

do určité doby nesplní, převede faktoringová společnost pohledávku zpět věřiteli. Ten ji poté 

vymáhá vlastními silami. Bezregresní faktoring je opakem regresního, riziko nezaplacení 
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přebírá faktoringová společnost včetně kompletního vymáhání pohledávky. Výhodou 

faktoringu je rychlost. Dále umožňuje zpřesnit plánování cash-flow, financování 

jednorázových a sezónních projektů, prodloužit dobu splatnosti pohledávek, což může vést 

ke zvýšení konkurenceschopnosti. Jeho využitím dochází ke snížení objemu krátkodobých 

bankovních úvěrů. Ačkoliv je faktoring moderní a v praxi často využívaný nástroj, bývá 

dražší než standardní bankovní úvěr, a proto není vhodný pro běžné či dlouhodobé 

financování (15, s. 238-239).  

Narozdíl od faktoringu se forfaiting zabývá financováním jednotlivých pohledávek s delší 

dobou splatnosti. Jedná se o postoupení bezpečně zajištěných střednědobých 

nebo dlouhodobých pohledávek splatných v budoucnosti bankou či forfaiterem bez postihu 

původního věřitele. Ve většině případů dochází k uzavření smlouvy mezi věřitelem 

a forfaitingovou společností před realizací dodávky dlužníkovi. Po dodání zboží 

je pohledávka odprodána forfaiterovi a věřiteli je jeho pohledávka ihned uhrazena. Forfaiting 

může být realizován na riziko bankovního subjektu nebo na riziko podnikatelského subjektu. 

Forfaiting na riziko bankovního subjektu se využívá například na zajištění obchodního 

případu směnkou s bankovním avalem, dokumentárním akreditivem nebo bankovní zárukou. 

Forfaitingová společnost se spoléhá na bonitu banky, ke dni splatnosti pohledávky dojde 

k úhradě pohledávky bankou dlužníka. Forfaiting na riziko podnikatelského subjektu spočívá 

v zajištění obchodního případu fakturou nebo se směnkou (vlastní, cizí) bez bankovního 

avalu. V tomto případě forfaitingová společnost spoléhá na bonitu dlužníka, ten má povinnost 

dostát svému závazku. Forfaiting se nejvíce využívá při exportu a je vhodným způsobem 

k zabezpečení hodnotově větších dodávek. Využitím této služby věřitel nejenže omezí 

měnové riziko a vyloučí rizika spojená s úhradou, ale hlavně získá provozní kapitál, na který 

by musel čekat relativně dlouho (15, s. 240-241). 

Poslední možnost postoupení pohledávek se nazývá eskont směnek. Pokud 

má podnikatelský subjekt ve svém obchodním majetku směnku (bez ohledu na dobu 

její splatnosti) a potřebuje rychle finanční hotovost, může se v takovém případě obrátit 

na bankovní instituci a směnku na ní pomocí rubopisu převést. Postoupení směnky probíhá 

s diskontem, což znamená, že podnikatelský subjekt dostane menší částku, než je nominální 
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hodnota směnky. Novému nabyvateli (bankovní instituci) zůstávají vůči původnímu věřiteli 

tzv. postižná práva. Ta spočívají v tom, že pokud směnečný dlužník směnku neuhradí v době 

její splatnosti, tak se nový držitel (bankovní instituce) obrátí na původního držitele směnky 

s žádostí o její úhradu (15, s. 242).  

1.5.2 Soudní vymáhání pohledávek 

Základním pramenem pro vymáhání pohledávek soudní cestou je zákon č. 99/1963, 

občanský soudní řád (dále OSŘ). Upravuje především postup soudů a účastníků soudního 

řízení a vzniklé právní vztahy. Mezi další důležité předpisy patří Ústava České republiky 

(hlava IV. Moc soudní), Listina základních lidských práv a svobod (hlava V. Právo na soudní 

a jinou právní ochranu), Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, 

zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 

zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád a další zákony a ustanovení vztahující se k občanskému 

soudnímu řízení (19, s. 123). 

Soud je orgán, který dbá na práva účastníků právních vztahů, obnovuje právní stav 

při jeho porušení a v neposlední řadě upevňuje autoritu zákona. Pokud mezi účastníky 

právního vztahu vznikne spor, obrací se k soudu. Tím začíná soudní vymáhání pohledávky. 

Soudní vymáhání pohledávky je časově náročné, a to především ze strany věřitele. 

Finanční a časové ztráty jsou v podnikatelské sféře obvykle nenahraditelné. Věřitel se může 

v tomto období dostat do finančních problémů, které končí likvidací či insolvencí věřitele. 

Další z nepříznivých důsledků pro věřitele, související s časově náročným soudním 

vymáháním pohledávky, je možnost ztráty uzavření finančně zajímavého kontraktu, 

možnosti získání úvěru nebo ztráta zákazníků (9, s. 120). 

Věřitelé nevyužívají dostatečně efektivně procesní instituty, často je to kvůli nevědomosti 

těchto institutů. Mnozí věřitelé neví, kdy se lze obrátit na soud (popř. k rozhodci), jaké 

náležitosti mají mít jednotlivé návrhy a podání, a jak se chovat při vlastním řízení (9, s. 121). 

Procesní postup vymáhání pohledávek se dělí na jednotlivá řízení. Mezi ně spadá řízení 

nalézací, vykonávací, rozhodčí a insolvenční, přičemž za základní se považují 

nalézací a vykonávací řízení (20). 
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 Nalézací řízení 

Smyslem nalézacího řízení je zjistit, co je právem a povinností. Soud o tomto vydává 

autoritativní rozhodnutí, které je vykonatelné prostřednictvím vykonávacího řízení. Nalézací 

řízení lze rozdělit na dva druhy, a to na sporné a nesporné. Smyslem nesporného řízení 

je úprava právních vztahů ve veřejném zájmu, takové řízení je zahájeno bez návrhu. 

Podnikatelů se zpravidla týká sporné řízení, jehož předmětem je spor o (ne)existenci 

vzájemných práv a povinností mezi účastníky hmotněprávních vztahů. Sporné řízení 

je možné zahájit na základě žaloby. Účastníci jsou žalobce a žalovaný, kteří mají opačný 

zájem na konečném výsledku sporu. Se sporným řízením je spojena zásada dispoziční, 

projednávací a formální pravdy. Ve sporném řízení se projednávají například žaloby 

o náhradě škody, o zaplacení dlužné částky a o splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy 

(19, s. 123-124).  

Sporné nalézací řízení je zahájeno dnem, kdy místně a věcně příslušnému soudu došla žaloba, 

přičemž forma podání a obsah žaloby musí být v souladu s § 42 OSŘ. Žaloba dále musí být 

doplněná o informace uvedených v § 79 OSŘ. Žalobce (věřitel) musí k žalobě připojit listiny, 

kterých se dovolává. Po zahájení řízení soud postupuje i bez dalších návrhů tak, aby 

projednání a rozhodnutí bylo co nejrychlejší. Soud se snaží o ukončení řízení soudním 

smírem. Účastníci řízení mají, mimo dalších procesních povinností uložených 

zákonem nebo soudem, povinnost tvrzení (břemeno tvrzení) a povinnost poskytnout důkazy 

k uvedeným tvrzením (břemeno důkazní). Jako důkaz lze využít například výslech svědků, 

výslech účastníků řízení, znalecký posudek a notářské nebo exekutorské zápisy. Rozhodnutí 

soudu může mít formu rozsudku, usnesení nebo platebního rozkazu (9, s. 129-130),               

(19, s. 134-135, 137-144), (20 § 125). 

Účastníci soudního řízení mají právo se domáhat přezkoumání soudního rozhodnutí pomocí 

opravných prostředků. Uplatnit mohou buď řádný, nebo mimořádný opravný prostředek. 

Jediný řádný opravný prostředek je odvolání, účastník jej využije na napadení 

nepravomocného rozhodnutí. Odvolání se podává proti rozhodnutí okresního nebo krajského 

soudu v řízení prvního stupně, a to ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného 

vyhotovení soudního rozhodnutí. Taxativní výčet případů, ve kterých nelze uplatnit odvolání, 
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je upraven OSŘ v § 202. Odvoláním se odkládá právní moc a zpravidla i vykonatelnost 

napadeného rozhodnutí, o rozsudku dále rozhoduje instančně vyšší soud. Mezi mimořádné 

opravné prostředky patří dovolání, žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost. 

Mimořádné opravné prostředky směřují proti rozhodnutí v právní moci. Dovolání slouží 

k přezkoumání pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu. Lze jej podat do dvou měsíců 

od doručení rozhodnutí soudu prvního stupně, ale nikoliv v případech uvedených 

v § 238 OSŘ. Dovolacím soudem v České republice je Nejvyšší soud se sídlem v Brně. 

Žaloba na obnovu řízení slouží ke zjednání nápravy ve skutkovém stavu věci, 

jenž nemohla být v původním řízení náležitě zjištěna. Důvody obnovy jsou uvedeny 

v § 228 OSŘ. Jakmile se účastník dozví o důvodu obnovy, začíná mu běžet tří měsíční 

subjektivní lhůta. Objektivní lhůta činí tři roky od právní moci rozhodnutí. Žaloba 

pro zmatečnost je prostředkem ke zrušení pravomocných rozhodnutí soudu trpícími vadami. 

Soud buď žalobu zamítne, nebo napadené rozhodnutí zruší (tzv. kasační systém)                          

(19, s. 145-149). 

 Rozhodčí řízení 

Rozhodčí řízení je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu 

rozhodčích nálezů (dále ZRŘ). Pro věřitele představuje rozhodčí řízení účinný nástroj, jehož 

využitím se dá vyhnout vleklým soudním sporům. Účelem rozhodčího řízení je úprava 

projednávání a rozhodování určitých majetkových sporů (9, s. 121). 

Rozhodčí řízení je alternativní způsob řešení obchodního sporu závislé na existenci rozhodčí 

smlouvy nebo rozhodčí doložky. Smlouva musí mít ze zákona písemnou formu. Strany 

si samy zvolí fyzickou osobu (v souladu s § 4 ZRŘ), tato osoba vystupuje v rozhodčím řízení 

jako nezávislý a nestranný rozhodce. Spor může projednávat jeden nebo více rozhodců, 

ovšem vždy v lichém počtu. Rozhodci mohou působit i v rámci stálých rozhodčích soudů. 

V ČR je pouze jeden stálý rozhodčí soud a jím je Rozhodčí soud při Hospodářské komoře 

ČR a Agrární komoře ČR sídlící v Praze (9, s. 123), (21 § 1-4, § 7, § 14, § 19 (4)),                  

(22, s. 60). 
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Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy žaloba došla stálému 

rozhodčímu soudu nebo rozhodci (21) § 14). Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí 

nález, jehož vydání vyvolá obdobné účinky jako rozsudek v občanském soudním řízení. 

Má podobné náležitosti jako soudní rozsudek. Soud má ze zákona povinnost rozhodčí nález 

doručit stranám. Dnem doručení je rozhodčí nález v právní moci a je soudně vykonatelný. 

Na žádost povinné osoby může soud vykonatelnost odložit v případě vážné újmy. Ačkoliv 

je majetkový spor projednán na základě souhlasu stran, je zde možnost přezkoumání. 

To přichází v úvahu pouze tehdy, pokud si to strany stanovily ve smlouvě. Přezkoumání 

rozhodčího nálezu musí být provedeno jinými rozhodci než těmi, kteří nález vydali. Zrušit 

rozhodčí nález lze jen na návrh jakékoliv strany, a to z důvodů zahrnutých v taxativním výčtu 

§ 31 ZRŘ. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem nemá odkladný účinek 

na vykonatelnost. (9, s. 121, 124), (21), (22, s. 85-87).  

Výhodou rozhodčího řízení jsou nižší náklady oproti řízení soudnímu, způsobené 

například zásadou jednoinstančnosti řízení, kratší dobou řízení, možností přesunu místa 

konání. Další výhodou jsou jednodušší procesní pravidla, flexibilita, adaptabilita, široká 

autonomie stran a rozhodců, neveřejnost jednání a neposlední výhodou je určitá jistota 

o budoucím uznání a výkonu rozhodčího nálezu. Určité potencionální nevýhody rozhodčího 

řízení lze eliminovat jeho znalostí (např. výběrem místa konání, dohodou v rozhodčí 

smlouvě, volbou určitého postupu). Podstatnou nevýhodou je, že rozhodci 

nemají donucovací pravomoci a řízení je ovlivněno ochotou stran spolupracovat. 

Dlužníkův zájem může být schválně protahovat řízení (23, s. 59-63).  

 Vykonávací řízení  

Vykonávací řízení je zahájeno v případě, jestliže nedojde k dobrovolnému plnění povinnosti 

po právní moci rozhodnutí. Dochází k realizaci toho, co bylo jako právo v nalézacím řízení 

stanoveno. Cílem vykonávacího řízení je vynucení nebo vymožení plnění dlužníka. 

Při vykonávacím řízení se postupuje buď dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

nebo dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád (19, s. 125), (20), (24). „Účastníky řízení 

jsou oprávněný a povinný. Věcně příslušný je okresní soud, místně příslušný je obecný soud 

povinného, popř. dlužníka povinného“ (19, s. 150), (20 § 255 (1)), (24 § 36 (1)). 
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Soudní výkon rozhodnutí 

Soudní výkon rozhodnutí je možné nařídit jen na návrh oprávněného. Návrh musí obsahovat 

jasnou identifikaci oprávněného a povinného, označení soudu, ke kterému návrh směřuje, 

způsob provedení výkonu, datum a podpis. K návrhu je třeba připojit stejnopis rozhodnutí, 

opatřený potvrzením o jeho vykonatelnosti (20 § 261). Náklady výkonu rozhodnutí 

jsou vyjmenovány v § 270 OSŘ, na náhradu veškerých účelně vyložených nákladů 

má oprávněný nárok. Výkon rozhodnutí může být proveden způsoby uvedenými 

v § 258 OSŘ. Peněžní plnění je možno vykonat například srážkou ze mzdy, přikázáním 

pohledávky nebo prodejem movitých či nemovitých věci. Výkon rozhodnutí ukládající 

jinou povinnost lze provést vyklizením, odebráním věci rozdělením společné věci, 

nebo provedením prací a výkonů (20 § 258). 

Exekuce dle exekučního řádu 

„Předpokladem pro exekuční řízení je exekuční titul, nesplnění povinnosti uložené exekučním 

titulem a návrh na zahájení řízení o exekuci“ (19, s. 149). Exekuční titul je listina vydaná 

oprávněným orgánem, splňující předepsanou formu, ukládající osobě povinnost v určité 

lhůtě něco plnit a opatřená doložkou o vykonatelnosti. Takovými listinami jsou dle § 40 EŘ 

například vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, vykonatelný rozhodčí nález, 

notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. (19, s. 149-150), (24 § 40). 

Exekuční řízení je zahájeno návrhem podaným ze strany oprávněného. V návrhu oprávněný 

uvede obecné náležitosti, identifikaci oprávněného a povinného, způsob provedení výkonu 

rozhodnutí u peněžitých plnění a k návrhu přiloží exekuční titul. Již z návrhu musí být jasné, 

že výtěžek z uskutečněného výkonu bude dostatečný. V opačném případě bude návrh 

soudem zamítnut. Náklady exekuce jsou uvedeny v § 87 EŘ a hradí je povinný. Jedná se 

především o odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených nákladů 

a náhradu za ztrátu času při exekuci. Mimo tyto náklady náleží exekutorovi náhrada hotových 

výdajů dle vyhlášky č. 330/2001 Sb., § 13 v paušální částce 3 500 Kč. Je-li prokázaná výše 

hotových výdajů vyšší než paušální částka, má exekutor nárok na náhradu hotových výdajů 

v plné výši (19, s. 150), (25 § 13). 
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 Insolvenční řízení 

Postup vymáhání pohledávky vůči dlužníkům, kteří jsou v úpadku, upravuje 

zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále IZ). Postavení insolvenčních správců 

je obsaženo v zákoně č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. V rámci insolvenčního 

zákona je potřeba vycházet i z dalších předpisů s vazbou na tuto problematiku, například 

z NOZ, z vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou 

se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona (3), (26), (27, s. 1). 

Subjekt se dostane do úpadku v případě, že má více věřitelů a není schopen dostát svým 

závazkům vůči nim. V hrozícím úpadku se osoba ocitne, jestliže vzhledem k aktuálnímu 

stavu lze předpokládat, že dlužník nebude v budoucnu schopen hradit své závazky 

řádně a včas (26 § 3 (1), (5)), (7, s. 112-113), (28, s. 180-181). 

Formy úpadku jsou dvě. První formou úpadku je platební neschopnost. Do té se dlužník 

dostane, pokud má více věřitelů, a peněžité pohledávky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě 

splatnosti a tyto závazky není schopen uspokojit. Podle IZ § 3 odst. 2 je v platební 

neschopnosti ten dlužník, který zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, 

nebo je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout 

uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí 

nebo exekucí, nebo nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou 

mu uložil insolvenční soud. Dalším formou úpadku je předlužení, do něj se mohou dostat 

pouze PO a podnikající FO, jestliže mají více věřitelů a celková hodnota závazků dlužníka 

převyšuje výši jeho majetku. Jedná se o nepříznivou situaci, do které se subjekt může dostat 

bez svého zavinění spoluprací s nesolventním dlužníkem. Nesolventní dlužníci přenášejí 

své finanční problémy na ostatní subjekty tím, že nehradí splatné závazky a jejich věřitelé 

potom nemají dostatek peněžních prostředků na úhradu svých závazků. V praxi se mluví 

o druhotné platební neschopnosti (26 § 3 (2), (4)), (7, s. 112-113), (28, s. 180-181),              

(29, s. 65). 

Procesními subjekty rozumíme insolvenční soud, insolvenčního správce, dlužníka a věřitele. 

Účastníky insolvenčního řízení jsou jen dlužník a věřitelé uplatňující svá práva (26 § 9),              
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(29, s. 66). Insolvenční řízení se zahajuje na základě návrhu podaného ke krajskému soudu, 

přičemž návrh může podat dlužník nebo věřitel. Insolvenční návrh z důvodu hrozícího 

úpadku podává pouze dlužník. Zákon ukládá povinnost podnikajícím subjektům podat návrh 

neprodleně, když zjistí, že jsou v úpadku. Insolvenční návrh musí splňovat zákonem 

stanovené náležitosti (dle IZ, OSŘ). Navrhovateli je dovoleno v obsahu návrhu uvést 

i preferovaný způsob řešení úpadku. Jakmile je insolvenční řízení zahájeno, nelze 

pohledávky vymáhat jinou cestou. Účinky insolvenčního návrhu nastanou po doručení soudu 

bez toho, aby došlo k soudnímu rozhodnutí Soud o zahájení řízení podá informaci příslušným 

orgánům a vyzve věřitele, aby své pohledávky přihlásily. K pozdě přihlášeným 

pohledávkám, tj. které nejsou podány na soud od zahájení řízení do uplynutí stanovené lhůty, 

soud nepřihlíží (7, s. 113-114), (26 § 97, § 109 (4), § 173), (29, s. 70). Existuje několik 

možností rozhodnutí. Soud může návrh zamítnout pro nedostatek majetku, odmítnout 

pro chyby v podání, rozhodnout o úpadku nebo rozhodnout, že subjekt v úpadku není            

(7, s. 114). 

Z pohledu insolvenčního zákona se rozlišují pohledávky zajištěných věřitelů, podřízené 

pohledávky, pohledávky společníků nebo členů dlužníka vyplývající z jejich účasti 

ve společnosti nebo v družstvu. Pohledávky za majetkovou podstatou (odměna správci, 

likvidátorovi) a pohledávky jim postavené na roveň (pohledávky státu, škoda na zdraví) 

se nepřihlašují do řízení. Pohledávky zajištěných věřitelů se uspokojují z majetkové hodnoty 

zajištění, pohledávky za majetkovou podstatou se uspokojují z veškerého majetku 

po rozhodnutí o úpadku dlužníka (7, s. 115), (26 § 168). Značná výhoda zajištěného věřitele 

oproti nezajištěnému v insolvenčním řízení spočívá v možnosti významně ovlivňovat průběh 

řízení určením způsobu řešení úpadku. Zajištěný věřitel má právo na uspokojení 

jeho pohledávky v rozsahu jejího zajištění. Zajištění věřitelé se uspokojují ze 100 % výtěžku 

zpeněžení sníženého o odměnu správce a o náklady spojené s pohledávkou (26 § 167 (1)), 

(30). Věřitelé své přihlášené pohledávky uspokojují na základě způsobu řešení 

úpadku – rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu, plněním při oddlužení. 

Jednotlivá ustanovení v IZ jsou provázaná a při jejich použití je nutné vycházet ze základních 

zásad insolvenčního řízení (7, s. 114), (27, s. 1-2), (26).  
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Důvěryhodný informační zdroj spravovaný Ministerstvem spravedlnosti je insolvenční 

rejstřík. Obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy. 

Každý dlužník je vymazán po 5 letech od nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení 

insolvenčního řízení. V průběhu řízení je využíván na doručování písemností. Insolvenční 

rejstřík je veřejně dostupný. Kdokoliv do něj může nahlížet, pořizovat kopie a výpisy             

(7, s. 120), (29, s. 66).  

1.6 Pohledávky z účetního a daňového hlediska 

Operace související s pohledávkami mají dopad na účetnictví subjektu i na daňovou 

povinnost. Správná evidence pohledávek poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace tak, jak to každé účetní jednotce ukládá 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v § 7. Daňové hledisko pohledávek upravuje 

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Kapitola je zaměřena na účtování o pohledávkách, jejich 

ocenění, tvorbu opravných položek a odpisy. Pro správný postup tvorby opravných položek 

je vhodné sledovat případné závěry KOOV a informace GFŘ, které by se touto 

problematikou zabývaly. 

1.6.1 Účtování o pohledávkách 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v plném rozsahu (31 § 9). V účetní rozvaze 

najdeme členění pohledávek na dlouhodobé (C.II.1.) a krátkodobé (C.II.2.). Dlouhodobé 

pohledávky mají dobu splatnosti delší než jeden rok, krátkodobé jsou splatné do 12 měsíců 

k okamžiku sestavení rozvahy (32, s. 103-105). Účetní jednotka účtuje na základě závazné 

směrné účtové osnovy (dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.), kde je systematicky utříděný seznam 

účtů. První číslice označuje účtovou třídu, druhá účtovou skupinu, třetí syntetický účet. Účty 

v osnově jsou trojmístné, popř. lze použít analytické členění přidáním čtvrté číslice. 

Analytické členění u pohledávek je dobré, jelikož vytváří rychlý přehled o tom, který dlužník 

nezaplatil a jak velkou částku věřiteli dluží (31 § 14), (33, s. 44).  

V účetnictví se okamžikem účetního případu rozumí den, kdy dojde ke splnění dodávky, 

splnění peněžitého dluhu, platbě závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, 

vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy a závdavku, převzetí dluhu, zjištění manka, 
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schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem 

vyplývající ze zákona, vyhlášky, ČSÚ a ze zvláštních právních předpisů nebo z vnitřních 

poměrů účetní jednotky (34, 2.4.3.).  

Zachycení vzniku pohledávek z dodavatelsko-odběratelských vztahů probíhá v rámci účtové 

třídy 3 – Zúčtovací vztahy. Obchodním pohledávkám náleží skupina 31 – Pohledávky 

(krátkodobé i dlouhodobé). Zaúčtování účetního případu musí probíhat dle obecně platných 

právních předpis. U pohledávek a závazků, nákladů a výnosů platí zákaz kompenzace 

(tzv. vzájemné vyrovnání). Tímto se rozumí skutečné používání účtů skupiny 

31 – pro pohledávky, 32 – pro závazky. Stejný postup je i pro náklady (účtová třída 5) 

a výnosy (účtová třída 6). Nelze na jednom účtu současně účtovat o vystavených a přijatých 

fakturách, také nelze na jednom účtu účtovat současně úroky přijaté a placené (35, s. 9-10).  

 Oceňování pohledávek 

Účetní jednotky mají povinnost oceňovat majetek a závazky v souladu se ZÚ. Účetní 

jednotka oceňuje majetek a závazky v českých korunách, pokud vlastní majetek a závazky 

v cizí měně, provede ocenění v cizí měně a současně v českých korunách. Majetek a závazky 

jsou oceňovány cenami, které stanoví zákon o účetnictví. Existují dva okamžiky, kdy účetní 

jednotka je povinna provést ocenění pohledávek. Ocenění jmenovitou hodnotou se provádí 

k okamžiku uskutečnění účetního případu (v souladu s § 25 ZÚ). Druhým okamžikem je den 

sestavení účetní závěrky (k rozvahovému dni), k němuž účetní jednotka provádí přecenění 

na reálnou hodnotu nebo ekvivalenci (v souladu s § 27 ZÚ). Pohledávky v cizí měně 

se přepočítávají aktuálním devizovým kurzem ČNB k rozvahovému dni. Obecně je důležité 

dodržovat zásadu opatrnosti. Ta spočívá v tom, že majetek uvedený v rozvaze má být oceněn 

reálnou hodnotou. Opravné položky se vykazují u konkrétní rozvahové položky v sloupci 

korekce (33, s. 80), (32, s. 42, 103), (31 § 24, § 25, § 27).  

1.6.2 Tvorba opravných položek k pohledávkám 

Tvorbou opravných položek dochází k dočasnému snížení pohledávek. Jedná se o přechodné 

řešení, než dojde k úhradě, postoupení nebo odpisu pohledávky. Opravné položky 

se uplatňují za období, za které se podává daňové přiznání. Komplikace s daňovým 
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uplatněním opravných položek k pohledávkám způsobují zejména časté změny v předpisech 

upravující problematiku pohledávek a nejasná pravidla pro některé účetní a daňové postupy 

vztahující se k pohledávkám (36, s. 127), (37, s. 123-124). 

Tabulka č. 1: Účetní dopad tvorby opravné položky k pohledávce v rozvaze 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 35, s. 47) 

Aktiva Brutto Korekce Netto 

Pohledávky 100 -20 80 

 Účetní opravné položky k pohledávkám 

Účetní opravné položky vznikají, pokud účetní jednotka provede inventarizaci majetku, 

a zjistí, že je její majetek nadhodnocen (zásada opatrnosti). V účetnictví dojde ke snížení 

hodnoty majetku nepřímo – korekcí (viz. Tabulka č. 1). Účetní úpravné položky mohou být 

vytvořeny ke všem majetkům s výjimkou peněžních prostředků a cenin v historických 

cenách. Tvorba účetních opravných položek musí být v souladu s § 26 odst. 3 ZÚ. Opravné 

položky vytvořené podle ZR jsou daňově účinné. Opravná položka je účtována na vrub 

nákladů, a jejím zaúčtováním je sníženo nejen její aktivum, ale také výsledek hospodaření. 

Snížení nebo zrušení účetních opravných položek probíhá na základě inventarizace 

a následným zaúčtováním na stranu Dal. Využitím opravných položek je majetek účetní 

jednotky oceněn v reálných hodnotách a vytváří věrný a poctivý obraz účetnictví                    

(33, s. 231-232), (31 § 55). 

 Zákonné opravné položky k pohledávkám 

Zákonné opravné položky se tvoří způsobem a k účelu stanoveným 

zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách (dále ZR). Takto vytvořené opravné položky jsou 

daňově účinné v souladu s § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

(dále ZDP). Mezi zákonné opravné položky patří opravné položky k nepromlčeným 

pohledávkám (ZR § 8a, § 8c), opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním 

řízení (ZR § 8), opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (38 § 8b),      

(37, s. 123-124).  
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Opravné položky k pohledávkám do 30 000 Kč podle ZR § 8c 

Zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám ve výši až 100 % neuhrazené 

rozvrhové základny může poplatník tvořit splní-li následující, taxativní výčet podmínek. 

„U pohledávek nejsou tvořeny OP podle jiných ustanovení ZR, rozvrhová základna 

nepřesáhne částku 30 000 Kč, od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo 

nejméně 12 měsíců a celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž 

dlužníkovi, u nichž uplatňuje postup podle ZR § 8c, nepřesáhne za období, za které se podává 

daňové přiznání, částku 30 000 Kč“ (36, s. 132). 

Nesmí se jednat o pohledávky účetně odepsané, pohledávky za členy obchodní korporace 

za upsaný kapitál a pohledávky mezi spojenými osobami vymezenými v ZDP. Pohledávky 

musí splnit podmínky podle § 2 a § 3 ZR. Poplatník je povinen sledovat odepsané 

pohledávky na podrozvahovém účtu, který musí obsahovat dostatečné informace 

pro případné vymáhání pohledávky, a neopomenout povinnou inventarizaci podrozvahového 

účtu podle ZÚ. ČÚS 005 bod 4.4.3 umožňuje odepsat pohledávku se 100 % vytvořenou 

OP dříve, než je promlčena (38 § 8c), (36, s. 132-134). 

Opravné položky k pohledávkám nad 30 000 Kč podle ZR § 8a 

Zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám se tvoří následujícím způsobem. 

Uplynulo-li více než 18 měsíců od konce sjednané doby splatnosti pohledávky, lze tvořit 

opravné položky až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. Jestliže 

od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 30 měsíců, lze tvořit 

opravné položky až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. 

U pohledávek nad 200 000 Kč bez příslušenství nabytých postoupení, se mohou OP tvořit 

dle ZR § 8a v případě, že bylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení, kterého 

se poplatník řádně účastní (38 § 8a). 

1.6.3 Odpis pohledávek 

K trvalému snížení hodnoty pohledávky dochází formou odpisu. Účetní pohled odpisu 

pohledávky není složitý, komplikovanější je posoudit, zda se jedná o daňový nebo nedaňový 

náklad. Tuto otázku řeší poplatníci při sestavení účetní uzávěrky, kdy dochází k inventarizaci 
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majetku a závazků, a ke stanovení daně z příjmů. Poplatníci, kteří vedou pouze daňovou 

evidenci, níže uvedeným způsobem pohledávky neodpisují (36, s. 147), (37, s. 114).  

Tabulka č. 2: Účetní dopad odpisu k pohledávce v rozvaze 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 35, s. 47) 

Aktiva Brutto Korekce Netto 

Pohledávky 80 0 80 

 Účetní a daňové hledisko odpisu 

Podle § 25 odst. 1 písm. z) ZDP je odpis pohledávky nedaňovým nákladem. Při zaúčtování 

odpisu pohledávky je vhodné dodržovat daňový přístup, například vytvořením analytických 

účtů. Zákon uznává rozvahovou hodnotu pohledávky jako daňový náklad jen při splnění 

několika kritérií uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Jedním z nich je, aby při vzniku 

pohledávky bylo účtováno ve zdanitelných výnosech. U pohledávek nabytých postoupením 

od fyzické osoby nebo právnické osoby z neziskového sektoru může vzniknout problém, 

protože postupník není schopen zjistit, zda postupitel vedl účetnictví, a pokud ano, tak 

jestli o pohledávce postupitel účtoval do zdanitelných výnosů. Ovšem zaúčtováním odpisu 

pohledávky pohledávka jako taková nemizí. ČÚS č.001 bod 2.3.2. ukládá podnikateli 

povinnost odepsané pohledávky sledovat na podrozvahových účtech. Odpis pohledávky bývá 

často spojen s následným rozpuštěním opravné položky k pohledávce (36, s. 147-149). 

Dlužník může svůj závazek splnit, i když je promlčen. Případné inkaso pohledávky 

se zaúčtuje na stranu Má dáti: 211 – Pokladna, 221 – Bankovní účty (účet peněžních 

prostředků) a souvztažně na stranu Dal: 646 – výnosy z odepsaných pohledávek 

(v analytickém členění 646.1. daňový výnos, 646.2. nedaňový výnos). Výnos je vyloučen 

ze základu daně podle § 23 odst. 4 písm. e) ZDP v hodnotě nedaňového odpisu pohledávky   

(36, s. 150), (39). 

1.7 Pohledávky z ekonomického hlediska 

Složkou finančního řízení podniku je finanční analýza. Finanční analýza zasahuje 

principiálně do tří funkcí finančního řízení, a to do financování, investování a dividendové 

politiky podniku. Finanční analýzou tedy rozumíme nástroj, který nám dovolí zhodnotit 
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finanční situaci podniku (40, s. 152-153). „Základní zdroj dat představují účetní výkazy 

podniku – rozvaha, výkaz zisků a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o peněžním 

kapitálu a příloha účetní závěrky“ (41, s. 18).  

Bakalářská práce obsahuje pouze některé ukazatele. Ukazatele likvidity je zvolen, jelikož 

se jedná o ukazatel platební schopnosti, která by mohla být při větším objemu nesplacených 

pohledávek ohrožena. Pokud by podnikatel pravidelně nesledoval svou platební schopnost, 

mohl by se dostat do druhotné platební neschopnosti. Ukazatel aktivity je zvolen, protože 

sleduje pohledávky a závazky v návaznosti na kapitál. 

1.7.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje platební schopnost podniku. Podstatou likvidity je vzájemný vztah 

oběžného majetku a krátkodobých závazků. Obecně rozlišujeme likviditu na dlouhodobou 

a krátkodobou. Dlouhodobou likviditu je možné ovlivnit jen v delším časovém horizontu 

využitím strategického finančního plánu. Dlouhodobá schopnost podniku hradit své závazky 

(dlouhodobá likvidita) se nazývá solventnost. Krátkodobá likvidita vyjadřuje aktuální stav 

podniku, strukturu oběžného majetku a krátkodobé závazky. Krátkodobou likviditu 

lze ovlivňovat na základě krátkodobého finančního plánování řízením oběžného majetku 

(zásoby, pohledávky, finanční hotovost) a řízením krátkodobých zdrojů financování 

(obchodní závazky, krátkodobé bankovní úvěry). Níže popsané ukazatele likvidity 

představují krátkodobý pohled na podnik, jsou měřítkem krátkodobého rizika. Doporučené 

hodnoty ukazatelů jsou všeobecně přijímány minimálně v Evropě a na severoamerickém 

kontinentu (40, s. 142, 157), (42, s. 3, 5). 

 Okamžitá likvidita (Cash Ratio) 

Okamžitá likvidita je likviditou 1. stupně. Představuje poměr finančního majetku 

ke krátkodobým závazkům. Vyjadřuje, kolik korun finančního majetku připadá na 1 Kč 

krátkodobých závazků. Jako doporučená hodnota ukazatele se uvádí hodnota 0,2–1,1. 

Pro vnitropodnikové účely a reálnější pohled na aktuální situaci podniku, je vhodné 

do krátkodobých závazků zahrnout jen ty aktuálně splatné závazky (zhruba do 30 dnů). 
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Pokud je hodnota ukazatele příliš vysoká, svědčí to o neefektivním využití finančních 

prostředků (41, s. 95), (42, s. 27). 

Okamžitá likvidita =  
krátkodobý finanční majetek + peněžní prostředky

krátkodobé závazky
 

Vzorec č. 1: Okamžitá likvidita 

(Zdroj: 41, s. 95) 

 Pohotová likvidita (Quick Ratio) 

Pohotová likvidita je likviditou 2. stupně. Je dána poměrem součtu krátkodobých pohledávek 

a finančního majetku ke krátkodobým závazkům. Vyjadřuje, kolik korun rychle likvidního 

majetku připadá na 1 Kč krátkodobých závazků. Doporučená hodnota ukazatele pohotové 

likvidity je v rozmezí 1–1,5. Při hodnotě menší než 1 se podnik spoléhá na případný prodej 

zásob (41, s. 95), (42, s. 28). 

Pohotová likvidita =  
krátkodobé pohledávky +  krátkodobý finanční majetek

krátkodobé závazky
 

Vzorec č. 2: Pohotová likvidita 

(Zdroj: 41, s. 95) 

 Běžná likvidita (Current Ratio)   

Běžná likvidita je likviditou 3. stupně. Vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají 

krátkodobé závazky, jinak řečeno, kolik korun krátkodobě likvidního majetku připadá 

na 1 Kč krátkodobých závazků. Při výpočtu běžné likvidity je dobré zvážit strukturu zásob 

(jejich ocenění k prodejnosti) a strukturu pohledávek, jelikož nepřispívají k likviditě podniku. 

Ukazatel běžné likvidity by měl nabývat hodnot 1,5–2,5. Je-li hodnota běžné likvidity nižší 

(rovna 1), je likvidita podniku značně riziková. Hodnota vyšší než doporučovaná poukazuje 

na drahé financování (41, s. 94), (42, s. 28).  

Běžná likvidita =  
oběžná aktiva

kr. závazky
 

Vzorec č. 3: Běžná likvidita 

(Zdroj: 41, s. 94) 
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1.7.2 Ukazatele aktivity 

Analýza ukazatelů aktivity slouží k vyhodnocení hospodaření podniku s jednotlivými 

položkami aktiv. Lze také zjistit, zda struktura aktiv splňuje současné a budoucí představy 

o vývoji podniku. Ukazatelé aktivity jsou úzce spojeni s likviditou a výnosností podniku, 

měří celkovou rychlost obratu aktiv a jeho jednotlivých položek, hodnotí vázanost kapitálu 

v aktivech. Jejich vyjádření je možné dvojím způsobem – v počtu obrátek nebo v době 

obratu. Pro podnik je důležité sledovat dobu obratu pohledávek a dobu obratu závazků, neboť 

dochází k časovému nesouladu od vzniku pohledávky a závazku až do doby jejich úhrady 

(32, s. 197), (41, s. 107-109). 

 Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje počet dní od uskutečnění prodeje po obdržení platby 

od odběratelů (kupujících). Hodnotu ukazatele je vhodné porovnat s odvětvovým průměrem. 

Srovnáním s dobou splatností faktur zjistíme, zda dlužníci platí včas. Ukazatel má velký vliv 

na platební schopnost podniku. Delší průměrná doba obratu pohledávek zvyšuje náklady 

podniku, které by za běžné situace vzniknout nemusely. Může vzniknout potřeba financování 

prostřednictvím úvěru (41, s. 108). 

Doba obratu pohledávek =  
 pohledávky

tržby
× 360 

Vzorec č. 4: Doba obratu pohledávek 

(Zdroj: 41, s. 108) 

 Doba obratu závazků 

Při výpočtu doby obraty závazků nastává otázka, které položky do závazků zahrnout. Podnik 

by měl závazky vymezit co nejpřesněji, aby zahrnul především závazky, které pravidelně 

vznikají a jsou hrazeny. Doba obratu závazků vyjadřuje dobu mezi nákupem zboží či služeb 

a jejich úhradou. Ukazatel by se měl rovnat době obratu pohledávek, ideálně být vyšší                

(41, s. 109). 
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Doba obratu závazků =
závazky

tržby
× 360 

Vzorec č. 5: Doba obratu závazků 

(Zdroj: 41, s. 109) 

1.8 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny pohledávky z právního hlediska, jejich 

vznik a způsoby zániku. Jsou zde také vymezeny zajišťovací a utvrzovací instituty, které 

lze aplikovat jako motivační stimul pro dlužníka k úhradě pohledávky. Dále jsou uvedeny 

vybrané způsoby vymáhání pohledávek. Následně je popsán účetní a daňový dopad 

pohledávek. Konec této kapitoly je věnován finanční analýze, která zahrnuje finanční 

ukazatele likvidity a aktivity. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Z PRÁVNÍHO, 

DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na současnou situaci a analýzu pohledávek věřitele 

ABC, s.r.o. Nejdříve jsou uvedeny základní údaje o obchodní společnosti a vymezení 

předmětu podnikání. Další část je zaměřena na současný postup při zajištění a vymáhání 

pohledávek a je zde popsán způsob vedení účetnictví. Poslední část je věnována analýze 

pohledávek za roky 2017 až 2019. Ke zpracování této části byly použity účetní výkazy 

za uvedené období. Informace vztahující se k vymáhání pohledávek byly získány osobní, 

telefonickou a elektronickou komunikací s finančním ředitelem a jednatelem společnosti.  

2.1 Charakteristika subjektu 

V této kapitole jsou shrnuty základní informace o obchodní společnosti ABC, s.r.o., 

její předmět podnikaní, organizační struktura, způsob vedení účetnictví, zajištění a vymáhání 

pohledávek. Vzhledem k tomu, že si subjekt přeje zůstat v anonymitě, jsou do předmětu 

podnikání uvedené jen některé body z obchodního rejstříku.  

2.1.1 Základní údaje 

Právní forma:       Společnost s ručením omezeným 

Den zápisu do obchodního rejstříku:   6. února 2012 

Sídlo:        Brno 

Základní kapitál:      200 000 Kč 

Předmět podnikání:  

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

•Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 

•Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 

•Zprostředkování obchodu a služeb 

•Pronájem a půjčování věcí movitých (43) 
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2.1.2 Organizační struktura 

Společnost vlastní jediný společník, který je zároveň statutárním orgánem. Ten jedná 

za společnost ve všech věcech v plném rozsahu. Je zde zaměstnaný finanční ředitel, jeho 

činnost spočívá ve vedení účetnictví, řešení daňových otázek společnosti a ve finančním 

řízení celé společnosti. Ve společnosti je dále zaměstnáno šest strojníků na HPP. 

2.1.3 Způsob vedení účetnictví 

V minulosti účetnictví zpracovávala pro subjekt externí účetní. Od roku 2017 věřitel 

pro vedení účetnictví využívá interní účetní (resp. finančního ředitele). Ten zaznamenává 

veškerou ekonomickou činnost do účetního programu Pohoda. Účetnictví je vedeno v plném 

rozsahu, účetním obdobím je kalendářní rok a rozvahovým dnem je 31. 12. příslušného roku. 

Dle ZÚ se podnikatel řadí mezi mikro účetní jednotky a nemá tedy povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem. Účetní závěrku sestavuje ve zkráceném rozsahu. Podnikatel 

je měsíčním plátcem DPH (31), (44). 

2.2 Vznik pohledávek 

U věřitele vzniká obchodní vztah uzavřením smlouvy o dílu nebo smlouvy o nájmu. Všechny 

smlouvy jsou uzavřeny písemnou formou. Případné nejasnosti a doplnění smluv 

jsou uskutečněny telefonicky nebo e-mailem odkazujícím se na danou smlouvu. 

K 31. 12. 2019 společnost eviduje 90 % pohledávek vzniklých na základě smlouvy o dílu 

(45). 

2.3 Stávající způsob zajištění pohledávek 

Věřitel si před uzavřením smluv neprověřuje dlužníka v Centrálním registru dlužníků České 

republiky. Smlouvy odkazují na všeobecné obchodní podmínky věřitele. V nich je uvedeno, 

že pokud nedojde k uhrazení pohledávky v den její splatnosti, tak si zhotovitel nárokuje 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové hodnoty pohledávky za každý započatý den 

prodlení. Podmínkou pro vznik obchodního vztahu je složení jistoty. Výše jistoty se odvíjí 

od hodnoty zapůjčeného stroje a podle obchodního vztahu. Věřitel jistotu využije 
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na případné opravy půjčeného stroje, jehož poškození zavinil dlužník. Dále na uspokojení 

pohledávky, byť by se jednalo jen o její částečné uspokojení. Jestliže nenastane žádná 

z uvedených skutečností, tak věřitel jistotu dlužníkovi vrátí v plné výši (46), (47). 

V případě smluv o nájmu je jistota stanovena na základě historie nájemce a od hodnoty 

zapůjčeného stroje. Nájemci, se kterými společnost ABC, s.r.o. obchoduje poprvé 

(dále jen „noví zákazníci“), skládají vratnou jistotu v plné výši dle platného ceníku. U stálých 

a solventních nájemců je výše jistoty stanovena ústní dohodou mezi věřitelem a dlužníkem. 

Jistota je vybíraná do výše zákonného limitu. Pronajímatel nabízí i alternativní formu 

zajištění, která spočívá v kombinaci jistoty a zástavní směnky nebo zástavy movité věci 

ve vlastnictví dlužníka. Dalším institutem zajištění je záloha, kterou platí všichni nájemci. 

Její výše je vyčíslena dle očekávané doby zapůjčení nebo výkonu. Vratná kauce a záloha 

se platí zvlášť. Platbu vratné kauce akceptuje věřitel v hotovosti nebo převodem na účet. 

Zálohu dlužník platí v hotovosti na místě předání stroje (46), (47). 

Zajištění pohledávek vzniklých na základě smlouvy o dílu probíhá formou jistoty ve výši 

zákonného limitu. U objemově větších zakázek zhotovitel využívá zajištění výběrem zálohy. 

Podle vnitropodnikové směrnice se objemově většími zakázky rozumí takové, u nichž 

odhadované náklady na dílo přesahují 100 000 Kč a zhotovitel na zakázce odpracoval 

nejméně 40 hodin. Právo na poskytnutí zálohy uplatňuje jak u stálých, tak u nových 

zákazníků. Částka je individuální – není určena hodnotově ani procentuálně, její výše 

je obvykle stanovena při ústním jednáním mezi objednatelem a zhotovitelem. Další instituty 

zajištění pohledávek nejsou ve smluvních podmínkách uvedeny (46), (47). 

2.4 Stávající způsob vymáhání pohledávek 

Splatnost dluhu z obchodního vztahu je stanovena různě – 7 dní, 14 dní nebo měsíc od vzniku 

pohledávky. Když nedojde k uspokojení pohledávky k datu její splatnosti, začíná věřitel 

vymáhat pohledávky pomocí vlastních sil. V letech 2017 a 2018 věřitel kontroloval úhradu 

pohledávek nepravidelně. Stávalo se tak velmi často, že dlužník byl vyzván k úhradě 

pohledávky až po třech měsících po splatnosti dané pohledávky. Od roku 2019 probíhá 

kontrola pohledávek průběžně. Finanční ředitel každý týden předá jednateli soupis 
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pohledávek po splatnosti. Jednatel tedy obvykle do týdne od prodlení s úhradou pohledávky 

urguje dlužníka, aby svůj dluh splatil. Upomínání úhrady probíhá osobně, telefonicky,                 

e-mailem nebo prostřednictvím SMS. Většinou dochází k úhradě takové pohledávky 

do několika dnů od upomenutí. V několika případech došlo k vzájemnému zápočtu 

pohledávek. Podnikatel nikdy nevymáhal pohledávky soudní cestou, a to hlavně z časových 

a nákladových důvodů a nejistoty uhrazení pohledávky i při soudním sporu (45).  

2.5 Správa pohledávek – účetní a daňové hledisko 

Pohledávky jsou vedeny ve výše zmiňovaném softwaru Pohoda. Tento program je vhodný 

pro mikro a malé účetní jednotky s nižším počtem zaměstnanců. Pohledávky jsou 

dle Českých účetních standardů evidovány na syntetickém účtu č. 311 a nejsou analyticky 

rozlišeny. Vzhledem k tomu, že program neumí vygenerovat sestavu, ze které by byly patrné 

dny po splatnosti pohledávek, jsou vymáhané pohledávky evidované v papírové formě 

seřazené podle doby vzniku. Podnikatel nevytváří opravné daňové položky k nepromlčeným 

pohledávkám v souladu se ZR. V účetnictví nejsou pohledávky po splatnosti odepsány 

do nákladů (48). 

2.6 Analýza pohledávek v letech 2017–2019 

Kapitola se zabývá analýzou pohledávek, které jsou evidované na účtu 311 – Pohledávky 

z obchodních vztahů, a to za období 2017–2019. Období bylo zvoleno kvůli možnosti 

sledování vývoje pohledávek, kterým ještě neuplynula zákonná promlčecí lhůta. Nejprve 

jsou pohledávky rozdělené na uhrazené a neuhrazené. Neuhrazené pohledávky jsou dále 

rozčleněné podle toho, zda již uplynula nebo neuplynula doba splatnosti. Pohledávky, kterým 

již uplynula doba splatnosti, jsou dále členěné podle počtu dní po splatnosti. Veškeré dělení 

pohledávek je znázorněné v tabulkách nebo procentuálně v grafech. 
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2.6.1 Analýza pohledávek v roce 2017 

V roce 2017 vykazuje věřitel krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů v hodnotě 

6 733 150 Kč. Z této hodnoty bylo k 31. 12. 2017 uhrazeno celkem 5 197 874 Kč (77,20 %) 

a 1 535 276 Kč (22,80 %) zůstalo neuhrazených (49). 

Tabulka č. 3: Dělení celkových pohledávek v roce 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 49) 

Pohledávky celkem Uhrazené pohledávky Neuhrazené pohledávky 

6 733 150 Kč 5 197 874 Kč 1 535 276 Kč 

 

 

Graf č. 1: Členění pohledávek v roce 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 49) 

Celkovou částku neuhrazených pohledávek ve výši 1 535 276 Kč tvoří pohledávky, kterým 

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

Pohledávky, kterým doba splatnosti neuplynula, dosahují výše 766 095 Kč (52,50 %). 

Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 769 181 Kč (52,71 %) (49). 

 

 

77,20 %

22,80 %
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Uhrazené pohledávky Neuhrazené pohledávky
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Graf č. 2: Členění pohledávek dle splatnosti k 31. 12. 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 49) 

Pohledávky po splatnosti jsou dále rozděleny podle počtu dní, které od jejich splatnosti 

uplynuly. Největší část neuhrazených pohledávek po splatnosti tvoří pohledávky s dobou 

prodlení 91–180 dní, které zaujímají 43,89 % z neuhrazených pohledávek, v peněžním 

vyjádření 337 590 Kč. Druhou největší část tvoří pohledávky po splatnosti nad 365 dní 

v hodnotě 279 131 Kč, tj. 36,29 % z neuhrazených pohledávek. Poslední část, představující 

19,82 % z neuhrazených pohledávek, tvoří pohledávky s dobou prodlení v rozmezí                

30–90 dní v hodnotě 152 460 Kč. Subjekt nevykazuje k 31. 12. 2017 pohledávky 

po splatnosti do 30 dní. Pohledávky po splatnosti s dobou prodlení 181–365 dní nejsou taktéž 

evidovány (49). 
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Graf č. 3: Členění pohledávek dle dní po splatnosti k 31. 12. 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 49) 

2.6.2 Analýza pohledávek v roce 2018 

V roce 2018 společnost ABC, s. r. o. evidovala pohledávky v celkové výši 5 392 480 Kč. 

K 31. 12. 2018 bylo uhrazeno 4 510 536 Kč (83,64 %), zbývající část tvoří neuhrazené 

pohledávky ve výši 881 944 Kč (16,36 %) (50). 

Tabulka č. 4: Dělení celkových pohledávek v roce 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 50) 

Pohledávky celkem Uhrazené pohledávky Neuhrazené pohledávky 

5 392 480 Kč 4 510 536 Kč 881 944 Kč 
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Graf č. 4: Členění pohledávek v roce 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 50) 

Celkovou částku neuhrazených pohledávek ve výši 881 944 Kč tvoří pohledávky, kterým 

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

Pohledávky, kterým doba splatnosti neuplynula, dosahují výše 240 600 Kč (27,28 %). 

Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 641 344 Kč (72,72 %) (50). 
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Graf č. 5: Členění pohledávek dle splatnosti k 31. 12. 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 50) 

Pohledávky po splatnosti jsou dále rozděleny podle počtu dní, které od jejich splatnosti 

uplynuly. Největší část neuhrazených pohledávek po splatnosti tvoří pohledávky s dobou 

prodlení delší než 365 dní, které dosahují hodnoty 59,43 % z neuhrazených pohledávek, 

v peněžním vyjádření 381 350 Kč. Druhou největší část tvoří pohledávky po splatnosti 

v rozmezí 91–180 dní v hodnotě 158 489 Kč, tj. 24,71 % z neuhrazených pohledávek. Další 

část, 17,60 % z neuhrazených pohledávek, tvoří pohledávky s dobou prodlení v rozmezí    

181–365 dní v hodnotě 112 863 Kč. Poslední část s procentuálním podílem 1,66 % 

z nehrazených pohledávek tvoří pohledávky s dobou prodlení do 30 dní a to ve výši 

10 622 Kč. Pohledávky po splatnosti s dobou prodlení 30–90 dní společnost k 31. 12. 2018 

neeviduje (50). 

 

 

 

 

27,28 %

72,72 %

Členění pohledávek dle splatnosti k 31. 12. 2018

Pohledávky před uplynutím doby splatnosti Pohledávky po uplynutí doby splatnosti



53 

 

Graf č. 6: Členění pohledávek dle dní po splatnosti k 31. 12. 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 50) 

2.6.3 Analýza pohledávek v roce 2019  

Celková výše pohledávek v roce 2019 činila 11 646 980 Kč. Společnost k 31. 12. 2019 

evidovala úhradu pohledávek ve výši 10 946 700 Kč (93,99 %). Zbývající část pohledávek 

ve výši 700 280 Kč (6,01 %) nebyla do 31. 12. 2019 uhrazena (51). 

Tabulka č. 5: Dělení celkových pohledávek v roce 2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 51) 

Pohledávky celkem Uhrazené pohledávky Neuhrazené pohledávky 

10 290 360 Kč 8 163 297 Kč 2 127 063 Kč 
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Graf č. 7: Členění pohledávek v roce 2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 51) 

Celkovou částku neuhrazených pohledávek ve výši 700 280 Kč tvoří pohledávky, kterým 

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

Pohledávky, kterým doba splatnosti neuplynula, dosahují výše 108 750 Kč (15,53 %). 

Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 591 530 Kč (84,47 %) (51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,99 %

6,01 %

Členění pohledávek v roce 2019

Uhrazené pohledávky Neuhrazené pohledávky



55 

 

Graf č. 8: Členění pohledávek dle splatnosti k 31. 12. 2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 51) 

Pohledávky po splatnosti jsou dále rozděleny podle počtu dní, které od jejich splatnosti 

uplynuly. Největší část neuhrazených pohledávek po splatnosti tvoří pohledávky s dobou 

prodlení nad 365 dní, které zaujímají 68,80 % z neuhrazených pohledávek, v částce 

406 980 Kč. Druhou největší část tvoří pohledávky po splatnosti 181–365 dní v hodnotě 

101 120 Kč, tj. 17,09 % z neuhrazených pohledávek. Třetí část, 8,32 % z neuhrazených 

pohledávek, tvoří pohledávky s dobou prodlení 91–180 dní v hodnotě 49 240 Kč. Další část 

s procentuálním podílem 3,70 % z neuhrazených pohledávek tvoří pohledávky po splatnosti 

do 30 dní ve výši 21 870 Kč. Poslední část představující 2,08 % z neuhrazených pohledávek 

tvoří pohledávky s dobou prodlení v rozmezí 30–90 dní v hodnotě 12 320 Kč (51). 
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Graf č. 9: Členění pohledávek dle dní po splatnosti k 31. 12. 2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 51) 

2.7 Pohledávky z ekonomického hlediska 

Pohledávky z ekonomického hlediska jsou analyzovány na základě ukazatelů finanční 

analýzy, konkrétně pomocí ukazatelů likvidity a aktivity. Následující výpočty se týkají 

pohledávek za roky 2017–2019. 

2.7.1 Analýza likvidity 

Pro výpočet běžné, pohotové a okamžité likvidity byly použity účetní výkazy společnosti 

ABC, s.r.o. za rok 2017–2019. Obecné vzorce, do kterých byly hodnoty dosazeny, jsou 

uvedeny v teoretické části bakalářské práce v kapitole 1.7.1. Potřebné údaje pro výpočty 

jednotlivých hodnot jsou uvedeny v Tabulce č. 6. 
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Tabulka č. 6: Údaje pro analýzu likvidity z rozvah společnosti ABC, s.r.o. v jednotlivých letech 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 49, 50, 51) 

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč 2017 2018 2019 

Oběžná aktiva 2 712 2 352 1 810 

Kr. pohledávky 2 154 1 330 1 527 

Kr. fin. majetek 0 0 0 

Peněžní prostředky 558 27 583 

Kr. závazky 3060 2 585 1 699 

Tabulka č. 7: Analýza likvidity v jednotlivých letech  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 49, 50, 51) 

 2017 2018 2019 

Okamžitá likvidita 0,18 0,01 0,34 

Pohotová likvidita 0,70 0,51 0,90 

Běžná likvidita 0,89 0,91 1,07 

Doporučené hodnoty pro okamžitou likviditu (0,2–1,1) společnost dosahuje ve dvou 

ze sledovaných období, a to v letech 2017 a 2019. V roce 2017 si podnikatel vzal úvěr, který 

z části využil na zaplacení svých dluhů a z části na financování podnikatelské činnosti (45). 

To je důvodem, proč došlo ve sledovaném období k takovému výkyvu výsledků okamžité 

likvidity. Společnost neměla finanční problém. 

Pohotová likvidita nedosahuje v žádném ze sledovaných období doporučenou hodnotu          

1–1,5. Dle mého názoru je to zapříčiněno neplacením vystavených faktur. Zmíněná situace 

způsobuje menší schopnost dostát svým krátkodobým závazkům, a to pro obchodní 

společnost rozhodně není dobré. 

Běžná likvidita v prvních dvou sledovaných letech dosahuje zhruba polovičních hodnot 

než je doporučeno. Znamená to, že společnost není schopna okamžitě uhradit své závazky. 

V roce 2019 se výsledek přibližuje k optimálním hodnotám pro běžnou likviditu (1,5–2,5). 

Jev je způsoben lepší správou pohledávek a logistikou zásob než v předchozích obdobích 

(48). 
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2.7.2 Analýza aktivity 

Obecné vzorce pro analýzu aktivity jsou v teoretické části bakalářské práce v kapitole 1.7.2. 

Údaje pro jejich výpočet jsou uvedené v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát společnosti 

ABC, s.r.o. 

Tabulka č. 8: Údaje pro analýzu aktivity z rozvah a výkazů zisků a ztrát v jednotlivých letech 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 49, 50, 51) 

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč 2017 2018 2019 

Pohledávky z obchodních vztahů 1 535 882 701 

Závazky z obchodních vztahů 1 915 1 280 616  

Tržby 6 733 5 392 11 647 

Tabulka č. 9: Analýza aktivity v jednotlivých letech 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 49, 50, 51) 

 2017 2018 2019 

Doba obratu pohledávek ve dnech 83 59 22 

Doba obratu závazků ve dnech 103 86 19 

Doba obratu závazků by měla být vyšší než doba obratu pohledávek, aby podnikatel 

předcházel druhotné platební neschopnosti. Toto pravidlo je zachováno v letech 2017 a 2018. 

Klesající tendence doby obratu pohledávek a závazků je zapříčiněna jednak změnou správy 

pohledávek ve sledovaném období, a také vlivem obchodování se stálými a solventními 

partnery (48). Pro společnost je tento trend dobrý, jelikož může dříve hospodařit s peněžními 

prostředky. 

2.8 Shrnutí analytické části 

Z analýzy současného stavu pohledávek vyplynulo, že společnost ABC, s. r. o. své odběratele 

dopředu neprověřuje. Následné vymáhání pohledávek provádí pouze svými silami. 

Vzhledem k výše uvedeným výsledkům analýzy by obchodní společnost rozhodně měla 

zapracovat na zlepšení systému zajištění a vymáhání pohledávek tak, aby dlužníci 

byli motivováni dostát dříve svým závazkům z obchodního vztahu. 

.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VČETNĚ EKONOMICKÉHO 

ZHODNOCENÍ 

Tato kapitola obsahuje návrhy řešení zajištění a vymáhání pohledávek, je zpracována 

na základě teoretické a analytické části. Nejdříve je uveden způsob přecházení vzniku 

problémových pohledávek pomocí informačních portálů, potom je doporučeno upravit 

smluvní podmínky o institut ztráty výhody splátek a sjednání promlčecí lhůty delší 

než zákonné. Kapitola dále zahrnuje vhodné utvrzovací a zajišťovací instituty. Následně 

je předloženo několik návrhů mimosoudního a soudního vymáhání pohledávek. Závěr 

kapitoly je zaměřen na ekonomický dopad koronavirové situace s ohledem na realizaci 

uvedených návrhů. 

3.1 Způsoby předcházení vzniku problémových pohledávek 

V kapitole jsou uvedeny možné způsoby prevence vzniku problémových pohledávek. Téma 

se týká všech podnikatelů, protože jenom díky efektivní prevenci se mohou vyhnout vzniku 

problémových pohledávek a následnému mimosoudnímu nebo soudnímu řízení.  

3.1.1 Informační portály 

Jak již je uvedeno v analytické části, věřitel si dopředu neprověřuje své budoucí dlužníky. 

Ačkoliv každý subjekt může získat podstatné informace z několika zdrojů. Společnosti 

ABC, s.r.o. doporučuji ověřovat nové dlužníky minimálně prostřednictvím bezplatných 

informačních portálů uvedených níže. 

 Obchodní rejstřík 

Jedním z hlavních informačních portálů je obchodní rejstřík vedený rejstříkovým soudem. 

Dostupný je na webové adrese https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Obchodní rejstřík 

je veřejný rejstřík, tudíž kdokoliv má právo do něj nahlížet a pořizovat z něj výpisy. 

V souladu se ZÚ a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob, mají zapsaní podnikatelé zákonnou povinnost zde uveřejňovat účetní závěrku, 

zakladatelskou listinu a výroční zprávu. (43), (52 § 1, § 42, § 45). Za nevýhodu považuji to, 
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že v rejstříku nejsou uvedeny některé podnikající fyzické osoby, neboť jim zákon tuto 

povinnost neukládá a nepožádali o zápis dobrovolně. Dalším nedostatkem je, že některé 

zapsané subjekty nezveřejňují veškeré své dokumenty. Také by bylo vhodné, kdyby 

na portálu byla možnost ověření platební schopnosti.  

 Živnostenský rejstřík 

Pro získání základních údajů o subjektech, jež vlastní živnostenské oprávnění, lze využít 

živnostenský rejstřík dostupný z http://www.rzp.cz. Web poskytuje informace týkající se 

případného konkurzu subjektu, uložených pokut nebo dalších překážek v provozování 

živnosti (53). Živnostenský rejstřík může věřiteli velice rychle napovědět, jestli je bezpečné 

s daným podnikatelem uzavřít obchodní vztah. Avšak neposkytuje účetní výkazy 

jako obchodní rejstřík, což se domnívám, že je značná nevýhoda.  

 ARES 

Dalším zdrojem veřejně dostupných informací je administrativní registr ekonomických 

subjektů (ARES). Jak již z názvu vyplývá, jedná se o hromadnou registraci veškerých 

ekonomických subjektů vykonávajících svou aktivitu na území České republiky. 

Tento systém je spravovaný Ministerstvem financí České republiky na internetové 

adrese https://www.info.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz. Komplexně zpřístupňuje údaje 

ze zdrojových registrů a zároveň umožňuje přímé přepnutí do webových aplikací orgánů 

veřejné správy (54). Nevýhodou programu ARES je, že výpis z uvedených dat má pouze 

informativní charakter, nikoliv úřední. Z tohoto titulu nemůže být výpis použitý 

jako průkazní materiál pro soudní řízení. Na druhou stranu oceňuji každodenní aktualizaci 

údajů, vlivem níž může být uvedený zdroj spolehlivým pomocníkem v prevenci proti vzniku 

problémových pohledávek. 

 CERD 

Spolehlivou kontrolu a prevenci před vznikem problémových pohledávek poskytuje 

Centrální registr dlužníků České republiky (CERD). Funkcí registru je zajištění správy 

nahlášených neuhrazených pohledávek od věřitelů. Má za úkol informovat širokou veřejnost 
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o nesplněných závazcích a tímto způsobem poskytnout dostatek informací o platební morálce 

osob a podnikatelských subjektů. Po registraci může přihlášený uživatel využít 

bezplatné i placené služby. Bezplatně je umožněno dohledat subjekty v konkurzu, 

obchodovat s pohledávkami na burze pohledávek, vyhledat další dlužníkovy věřitele, ověřit 

hledané osoby v pátrání a zjistit případnou registraci k DPH. Zdarma jsou pro věřitele dále 

zpřístupněny doplňkové služby Efektivní vymáhání pohledávek a Jak efektivně vymáhat 

pohledávky. K ostatním službám je uživatelům udělován přístup na základě tarifů uvedených 

v Tabulce č. 10 (55). 

Tabulka č. 10: Ceník tarifů CERD 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 56) 

Tarif Poplatek Povinnost uživatele 

Kredit 
50 Kč za jedno hledání v databázi CERD  

50 Kč za každý vklad dlužníka 

nabití kreditu min. 1 000 Kč 

Basic přístup na 1 rok formou splátek 1 000 Kč měsíčně žádná 

Full přístup na 1 rok za 10 000 Kč ročně žádná 

Promo přístup na 1 rok za 2 000 Kč ročně umístění loga CERD na své www stránky 

Reciprocal 
přístup na 1 rok za 1 000 Kč ročně vklad všech dlužníků s platbou po 

splatnosti delší než 30 dní 

CERD momentálně připravuje nové aplikace zaměřené na vyhledávání negativních článků 

a videí doplněné o informace z recenzních stránek o ekonomických subjektech vykonávající 

svou činnost na území České republiky (55). Dle mého názoru jsou takové aplikace důležité 

a podnikateli žádané. CERD za tento inovativní krok chválím. 

3.1.2 Návrh na předcházení vzniku problémových pohledávek  

Usuzuji, že společnost ABC, s.r.o. by měla v praxi uplatňovat jako prevenci vzniku 

problémových pohledávek minimálně systémy ARES a CERD. Jejich spojením může získat 

výborný přehled o zákaznících, se kterými chce podepsat smlouvu. ARES poskytuje aktuální 

údaje o subjektu, společnost si rovněž jeho využitím může subjekt prověřit v insolvenčním 

rejstříku a v registru plátců DPH. CERD bych doporučila alespoň v neplacené verzi.  

Postup by byl následující. Nejdříve si prověřit, jestli subjekt je v konkurzu. Spojit se 

s ostatními věřiteli se společným zájmem na podání návrhu na konkurz dlužníka. Následně 
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pro existující pohledávky po splatnosti využít rad uvedených na CERD pro jejich efektivní 

vymáhání soudní či mimosoudní cestou. Rozhodně by stála za zvážení placená verze CERD, 

jelikož společnost zhruba z 80 % spolupracuje s novými zákazníky. Doporučuji tarif 

Reciprocal nejen z důvodu nízkých nákladů pro věřitele, ale hlavně z důvodu povinnosti 

přihlášení všech svých dlužníků s platbou delší než 30 dní po splatnosti. Splněním této 

povinnosti může věřitel pomoci dalším potencionálním věřitelům dlužníka. 

3.2 Úprava smluvních podmínek 

Zajišťovací instituty, které společnost ABC, s.r.o. aplikuje v smluvních podmínkách, 

jsou uvedeny v analytické části v kapitole 2.3. Obchodní vztah vzniklý na základě smlouvy 

o nájmu je dle mého názoru dobře zabezpečen. Svědčí o tom tvrzení věřitele, že pohledávky 

po splatnosti jsou z takového vztahu evidovány v zanedbatelné výši. Věřitel po dlužníkovi 

vymáhá peněžitou částku jen v případě, že náklady na opravu stroje přesahují výši skládané 

vratné kauce (45). U smluv o dílo se stává, že zakázka je složitější, než se na první pohled 

zdálo. V případě, že dojde k navýšení počáteční nabídky, objednatel obvykle nedisponuje 

peněžními prostředky, neboť s takovou variantou nepočítal (45). Z tohoto titulu doporučuji 

věřiteli, aby nově vzniklé smlouvy o dílo doplnil o ujednání, že v případě požadavku 

na vícepráce je objednatel povinen složit zálohu ve výši 70 % z hodnoty vícepráce. Dále 

navrhuji začlenit do smluv o nájmu i o dílo rozhodčí doložku, aby případný spor mohl být 

řešen o rozhodčího soudu. 

3.2.1 Institut ztráty výhody splátek 

Jestliže dlužník není schopen uspokojit celou pohledávku, může se s ním věřitel domluvit 

na splátkovém kalendáři. Pro takový případ společnosti ABC, s.r.o. doporučuji, aby 

své smluvní podmínky doplnila doložkou o ztrátě výhody splátek podle § 1931 NOZ 

a uplatnila své právo na splacení celé částky pohledávky, jakmile dlužník nesplní řádně 

a včas některou splátku.  
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V dohodě o splátkách s uznáním dluhu by doložka mohla být uvedena následovně: 

„V případě prodlení dlužníka s úhradou splátky je věřitel oprávněn v souladu s § 1931 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, žádat dlužníka o zaplacení celé pohledávky. 

Toto právo může věřitel použít nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky“ (57) . 

3.2.2 Sjednání delší než zákonné promlčecí lhůty 

Dalším nástrojem, kterým si společnost ABC, s.r.o. může zlepšit postavení v rámci vymáhání 

pohledávek, je ve smluvních podmínkách sjednat delší promlčecí lhůtu než zákonnou. Délka 

sjednané promlčecí lhůty nesmí překročit patnáct let, aby nebyla v rozporu se zákonem (58). 

Navrhuji, aby společnost ve smluvních podmínkách sjednala desetiletou promlčecí lhůtu 

a zlepšila tak své postavení v rámci vymáhání pohledávek. 

3.3 Utvrzení pohledávek 

V teoretické části práce jsou uvedeny dva utvrzující instituty, jakými lze posílit právní 

postavení společnosti ABC, s.r.o. Avšak společnost využívá pouze smluvní pokutu, 

doporučuji zvážit i uznání dluhu. 

3.3.1 Smluvní pokuta 

Z rozhovoru s jednatelem společnosti vyplynulo, že nikdo z dlužníků není schopen hradit 

uplatňovanou smluvní pokutu (45). Což ovšem jenom potvrzuje uvedenou teorii k danému 

tématu, protože se jedná o prostředek závislý na solventnosti dlužníka. Jestliže dlužník 

nemá dostatek vůle a finančních možností uspokojit závazek, je možné předpokládat, že 

vlivem smluvní pokuty pouze vzroste celková pohledávka věřitele vůči dlužníkovi (9, s. 88). 

Smluvní pokuta společnosti ABC, s.r.o., ve výši 0,5 % z celkové hodnoty pohledávky 

za každý započatý den prodlení, se mi jeví jako nepřiměřeně vysoká. Navrhuji ji snížit 

na 0,01–0,08 % z celkové hodnoty pohledávky za každý započatý den prodlení a využít 

ji výlučně jako jeden z dalších prostředků uplatněných věřitelem v obchodním vztahu. 

Aby smluvní pokuta pro dlužníka plnila funkci motivační, je účelné výši smluvní pokuty 

odvíjet podle počtu dní po splatnosti pohledávky. 
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Tabulka č. 11: Návrh na výši smluvní pokuty pro společnost ABC, s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet dní po splatnosti pohledávky Výše smluvní pokuty 

Do 30 dní 0,01 % p. d. z hodnoty pohledávky 

Do 60 dní 0,02 % p. d. z hodnoty pohledávky 

Do 180 dní 0,04 % p. d. z hodnoty pohledávky 

Nad 180 dní 0,06 % p. d. z hodnoty pohledávky 

3.3.2 Uznání dluhu 

Na základě zmíněné teorie o uznání dluhu vyplývají pro věřitele následující skutečnosti. 

Jakmile dlužník v písemném projevu uzná věřiteli jeho nárok na splacení dluhu, dochází 

k založení vyvratitelné právní domněnky, že dluh v době uznání existoval. Posiluje se 

tak pozice věřitele pro případ soudního vymáhání pohledávky. Dalším účinkem 

je prodloužení promlčecí lhůty o deset let od okamžiku uznání dluhu nebo od okamžiku 

v něm uvedené lhůty splatnosti (9, s. 84). Ačkoliv uznání dluhu nedává věřiteli jistotu, že 

dluh bude uhrazen, je dobré jej v rámci správy pohledávek neopomenout. Společnosti 

ABC, s.r.o. bych doporučila uznání dluhu provést u neuhrazených pohledávek vzniklých 

v období mezi druhou polovinou roku 2017 až koncem roku 2018, a tímto způsobem 

prodloužit blížící se promlčecí lhůtu. Nespornou výhodou pro věřitele je, že pokud 

by přistoupil k soudnímu vymáhání pohledávky, má důkaz o existenci dluhu. 

Formulace o uznání dluhu, jenž by si věřitel měl nechat podepsat svými dlužníky, by mohla 

znít: „Účastníci této dohody činí nesporným, že [dlužník] ke dni podpisu této dohody dluží 

[věřiteli] částku [číselná částka] Kč, a to za [plnění poskytnuté věřitelem], na základě 

kterého byla vystavena [číslo faktury]. Dlužník tímto výše uvedený dluh uznává co do důvodu 

i výše a zavazuje se jej zaplatit.“ (59). Pokud se smluvní strany dohodnou v písemném uznání 

dluhu na splátkovém kalendáři, tak by jeho součástí měla být i doložka o ztrátě výhody 

splátek.  
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3.4 Zajištění pohledávek 

Zajišťovací instituty je důležité využít v případech uzavírání takových obchodních vztahů, 

kde hrozí vyšší riziko jejich neplnění, nebo kde je obchodní partner nový, neznáme jeho 

reakce a platební morálku (7, s. 76). Společnosti ABC, s.r.o. doporučuji aplikovat jen některé 

z nich, protože přílišné požadavky na zajištění pohledávky mohou vyvolat nedůvěru 

ze strany dlužníka (7, s. 76). Aktuálně společnost ABC, s.r.o. zajišťuje své pohledávky 

formou jistoty (vratné kauce) a zálohy. Rozhodně by bylo dobré tyto instituty doplnit o úrok 

z prodlení. 

3.4.1 Zálohové platby 

Analýzou účtů 324 – Přijaté provozní zálohy a 311 – Pohledávky z obchodních vztahů 

jsem zjistila následující informace. Přijatá záloha na pohledávku vzniklou na základě 

smlouvy o nájmu následně uspokojí 90–100 % z hodnoty pohledávky. Vzhledem k tomu, 

že tyto pohledávky tvoří pouze 10 % z celkového objemu pohledávek, stálo by za zvážení, 

zda zálohy nevybírat v nižší částce a to v první řadě kvůli dobrému jménu společnosti 

(tzv. goodwill) (60). Pokud by společnost ABC, s.r.o. k takovému kroku přistoupila, pak 

je nutné zohlednit i negativní dopad spočívající ve zvýšení nezaplacených pohledávek 

ze smluv o nájmu. Jak již je uvedeno v analytické části bakalářské práce, záloha 

na pohledávku vzniklou smlouvou o dílu je stanovena individuálně pro každou zakázku. 

Domnívám se, že by mohla nastat otázka mezi dlužníky, proč u jednoho byla inkasována 

vyšší záloha než u druhého. Jestliže by k takové situaci došlo, mohlo by to poškodit obchodní 

vztahy společnosti ABC, s.r.o. s jednotlivými dlužníky. Stávající systém se mi jeví 

nepřehledný, proto navrhuji, aby se zálohy nadále vybíraly u zakázek v hodnotě 

nad 100 000 Kč ve výši 30–70 % dle obchodních zkušeností se zákazníkem 

(viz. Tabulka č. 12). 
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Tabulka č. 12: Návrh na výši zálohy pro společnost ABC, s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Skupiny zákazníků Výše přijaté zálohy 

Noví zákazníci 50 % z celkové hodnoty nabídky 

Stálí a solventní zákazníci 30 % z celkové hodnoty nabídky 

Nespolehliví zákazníci 70 % z celkové hodnoty nabídky 

3.4.2 Úrok z prodlení 

Úrok z prodlení nastupuje zcela automaticky ze zákona i bez smluvního ujednání. Takový 

úrok odpovídá roční výši repo sazby vyhlašované Českou národní bankou pro první den 

kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. 

Například repo sazba platná od 3. 5. 2019 do 3. 11. 2019 činila 2,00 % p. a., tím pádem úrok 

z prodlení dle NOZ je ve výši 10,00 % p. a. (61). Zákonný úrok z prodlení doporučuji 

uplatňovat u již vzniklých neuhrazených pohledávek. 

Za úvahu jednoznačně stojí stanovení úroku z prodlení ve smluvních podmínkách 

společnosti ABC, s.r.o. Při určení výše úroku musí být zachována zásada dobrých mravů 

v souladu s NOZ. Sazba, která bude vzniklou škodu společnosti kompenzovat a na druhou 

stranu nepoškodí dlužníka, by se dle mého názoru měla pohybovat v rozmezí od 0,01–0,05 % 

z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

Tabulka č. 13: Návrh na výši úroku z prodlení pro společnost ABC, s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výše dlužné částky Výše úroku z prodlení 

Do 30 000 Kč 0,01 % p. d. 

Do 100 000 Kč 0,03 % p. d. 

Do 200 000 Kč 0,04 % p. d. 

Od 200 000 Kč a výše 0,05 % p. d. 

Úrok z prodlení by společnost ABC, s.r.o. mohla zahrnout do obchodních podmínek 

následujícím textem: „Dostane-li se [dlužník] do prodlení se zaplacením faktury 

[číslo faktury] dle této smlouvy, je povinen zaplatit [věřiteli] úrok z prodlení ve výši 

[xx,xx] % denně z dlužné částky za každý, i započatý dne prodlení“ (62). 
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3.5 Mimosoudní vymáhání pohledávek 

Může se stát, že i přes sebelepší prevenci vzniku problémových pohledávek a sjednání 

zajišťovacích institutů, nedojde k včasné úhradě pohledávky dlužníkem. Dle mého názoru, 

by si věřitel měl nejdříve zjistit, jaké důvody vedly k nezaplacení pohledávky. Pokud dlužník 

s věřitelem komunikuje, pak je vhodné pohledávku vymáhat mimosoudně, aby nedošlo 

k narušení obchodních vztahů. 

3.5.1 Vymáhání vlastními silami 

Jednatel společnosti mi potvrdil, že zavedený způsob vymáhání pohledávek vlastními silami 

v roce 2019 je účinný. Po upomenutí dlužníka s prodlením úhrady dojde v 90–95 % 

k zaplacení pohledávky do dvou dnů. Z rozhovoru dále vyplynulo, že nejvíce osvědčený 

postup je osobní kontakt přímo s dlužníkem. Pravidelná kontrola pohledávek po splatnosti 

a určení odpovědného zaměstnance se společnosti ABC, s.r.o. osvědčilo (45). Avšak formu 

upomínání dlužníků bych změnila jen na jeden způsob. Tímto krokem se zjednoduší 

administrativa ve společnosti, vytvoří se jasný přehled, o tom kolikrát došlo k upozornění 

dlužníka na úhradu. Jako nejméně časově náročný a nejhospodárnější způsob se mi jeví 

upomínání formou e-mailu. Poslední, 3. upomínku je vhodné, aby věřitel odeslal dlužníkovi 

doporučeně, nebo prostřednictvím datové schránky, je-li to možné. Takové upomínky 

by mohly mít níže uvedené znění: 

Upomínka č. 1 „Vážený [odběrateli], dovolujeme si vás zdvořile upozornit, že na základě 

[plnění poskytnuté věřitelem] jsme dne [dd. mm. rrrr] vystavili pod číslem [číslo faktury] 

fakturu na částku [číselná částka] Kč, se splatností dne [dd. mm. rrrr], kterou jsme zaslali 

na výše uvedenou adresu. Jelikož jsme do dnešního dne neobdrželi vyfakturovanou částku, 

žádáme vás o prověření, zda vám byla faktura doručena a zda byl dán pokyn k jejímu 

uhrazení. V případě nejasností nás kontaktujte na čísle [xxx xxx xxx]“ (59). 
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Upomínka č. 2: „Vážený [odběrateli], připomínáme, že ani přes naše upozornění nebyla 

do dnešního dne uhrazena faktura číslo [číslo faktury] na částku [číselná částka] Kč, 

se splatností dne [dd. mm. rrrr], vystavená na základě [plnění poskytnuté věřitelem] 

dne [dd. mm. rrrr]. Uhraďte tedy prosím částku [číselná částka] Kč do 7 dnů ve prospěch 

našeho účtu číslo [xxxxxxxxxx/xxxx]“ (59).  

Upomínka č. 3 (předžalobní výzva): „Vážený [odběrateli], upozorňujeme Vás tímto, že 

máte nyní poslední příležitost k zaplacení dlužné částky dle faktury č. [číslo faktury] 

ze dne [dd. mm. rrrr] v celkové výši [xx,xx] Kč, se splatností dne [dd. mm. rrrr] 

za [plnění poskytnuté věřitelem] na náš bankovní účet číslo [xxxxxxxxxx/xxxx], 

a to bezodkladně, nejpozději však do [dd. mm. rrrr]. V případě marného uplynutí této lhůty 

k úhradě dlužné částky jsme ihned připraveni podniknout veškeré nezbytné právní kroky“ 

(59). 

3.5.2 Vymáhání pohledávek pomocí inkasních agentur 

Jestliže vymáhání vlastními silami selže a věřitel nechce přistoupit k soudnímu vymáhání 

může využít služeb specializovaných inkasních agentur. Taková alternativa sice obnáší vyšší 

náklady ve srovnání s upomínáním dlužníka, na druhou stranu oproti vymáhání vlastními 

silami náklady na služby inkasní kanceláře jsou daňově uznatelné a upomínkami nemusí být 

pověřen zaměstnanec. V případě, že by pro podnikatele bylo výhodné využít služby 

inkasních agentur, doporučuji jejich ověření na stránkách CERD. V registru jsou uvedeny 

čestné a spolehlivé agentury. Podvedení a nespokojení zákazníci agentur mají možnost podat 

stížnost, kterou registr zveřejní (55). 

Vyhledat ceník se mi podařilo pouze u tří níže uvedených společností. Tabulka č. 14 obsahuje 

webové stránky vybraných společností, na které se může společnost ABC, s.r.o. obrátit. 

Dále je uvedena výše provizí, které si jednotlivé společnosti inkasují za vymáhání 

pohledávek. 
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Tabulka č. 14: Porovnání výše provize inkasních agentur 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 63, 64, 65) 

Název agentury Webové stránky Výše provize 

Aval Financial, s.r.o. www.avalfinancial.cz 20 % z vymoženého plnění 

Česká kreditní, a.s. 
www.ceskakreditni.cz 10–30 % z vymoženého plnění a náklady související 

s vymáháním  

SAFIN INVEST 

www.safin-invest.cz 6–30 % z vymoženého plnění v závislosti na výši a stáří 

pohledávky, u částek nad 200 000 Kč je výše provize 

stanovena individuální dohodou  

Většina inkasních agentur nemá zveřejněný ceník za své služby. Mezi takové se řadí 

i Atradius Collections, jedna z nejlépe integrovaných celosvětových společností v online 

vymáhání pohledávek v oboru. Výše poplatku je závislá na mnoha faktorech, 

například na hodnotě pohledávky, na počtu dní po splatnosti pohledávky, zda byla daná 

pohledávka zajištěna a jakým institutem. Inkasní společnosti snižují provizi, pokud 

má věřitel s dlužníkem sepsanou smlouvu nebo podepsané uznání dluhu (66). 

Jestliže by se společnost ABC, s.r.o. rozhodla využít služby inkasních agentur, doporučuji 

spolehlivé agentury kontaktovat a následně porovnat výši jednotlivých provizí. 

3.5.3 Faktoring 

Kdyby se zvýšilo množství evidovaných pohledávek ve společnosti ABC, s.r.o., může nastat 

situace spočívající v nedostatku peněžních prostředků. Východiskem z tíživé situace 

může být využití faktoringových služeb, zejména jsou poskytovány bankami. Pro porovnání 

nákladovosti faktoringu byly vybrány tři největší banky v České republice – Česká 

spořitelna, ČSOB a KB (67).  

Česká spořitelna nabízí plynulé profinancování tuzemských, vystavených faktur v rámci 

schváleného limitu. Do 48 hodin od postoupení pohledávky vyplatí banka až 90 % hodnoty 

postoupené pohledávky ve prospěch věřitele. Zbývající částka je vyplacena po obdržení 

platby od dlužníka. Česká spořitelna na sebe přebírá riziko nezaplacení postoupené 

pohledávky, zabezpečuje správu a inkaso faktur. Doplňkem k faktoringovým službám 

je moderní aplikace eFactoring, která poskytuje detailní online přístup k pohledávkám, 
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informace o platební morálce odběratelů a údaje o faktoringové spolupráci. Náklady 

na faktoring jsou složeny ze dvou částí. Hlavní část tvoří faktoringový poplatek v rozmezí 

mezi 0,3 až 1,5 % z hodnoty postoupené pohledávky, druhou částí je úroková sazba 

pohybující se na úrovni běžných bankovních sazeb (68).  

ČSOB nabízí dvě formy tuzemského faktoringu – regresní a bezregresní. Doporučila 

bych výběr regresního faktoringu, protože v něm přebírá banka riziko nezaplacení. 

ČSOB profinancuje 80–90 % z hodnoty pohledávky. Po inkasu postoupené pohledávky 

dlužníkem ve prospěch banky, je doplacena zbývající část hodnoty pohledávky věřiteli. 

Mezi další nabízené služby se řadí poskytování doplňkového financování a ověřování 

platební schopnosti odběratelů. Za službu regresního faktoringu věřitel hradí poplatek         

0,3–0,5 %z hodnoty postoupené pohledávky (69).  

Komerční banka také nabízí regresní a bezregresní faktoring. Doporučuji možnost 

faktoringu s pojištěním proti platební neschopnosti tuzemského dlužníka. Po obdržení 

příslušného daňového dokladu vyplatí KB do 24 hodin 70–90 % z nominální hodnoty 

postoupené pohledávky. Jakmile dlužník svůj dluh splní, je připsán na účet věřitele doplatek 

snížený o sjednané poplatky a úroky. Náklady spojené s faktoringem obsahují dvě hlavní 

složky, a to z faktoringový poplatek ve výši 0,3–1 % hodnoty pohledávky navýšeného 

o pojistné a z úroku se sazbou na úrovni krátkodobých bankovních úvěrů (70). 

Tabulka č. 15: Porovnání nákladů spojených s faktoringem 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 68, 69, 70) 

Název banky Náklady spojené s regresním faktoringem 

Česká spořitelna poplatek 0,3–1,5 % z hodnoty pohledávky a úrok 

ČSOB poplatek 0,3–0,5 % z hodnoty pohledávky 

Komerční banka poplatek 0,3–1 % z hodnoty pohledávky a úrok 

Uvedené náklady spojené s faktoringem se výrazně neliší. Ceníky služeb vybraných bank 

mají pouze orientační charakter, konečná výše poplatku je stanovena individuálně 

v závislosti na konkrétním případu. Vzhledem k tomu, že banky nabízí svým klientům 

lepší podmínky, doporučovala bych nejdříve kontaktovat ČSOB banku, u níž má společnost 

ABC, s.r.o. zřízený účet. 
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3.6 Soudní vymáhání pohledávek 

Jestliže vymáhání pohledávek vlastními silami věřitele není úspěšné, nastupuje soudní 

vymáhání. Společnost ABC, s.r.o. doposud nevymáhá pohledávky soudní cestou, věřitel tedy 

nemá žádné zkušenosti a není obeznámen se všemi variantami soudního vymáhání. 

3.6.1 Nalézací řízení  

Nalézacímu řízení je věnována kapitola 1.5.2.1. Věřiteli doporučuji místo klasického 

soudního řízení využít zkrácené civilní řízení, protože se jedná o rychlejší a méně nákladnou 

variantu. Výsledkem je pravomocné rozhodnutí formou platebního rozkazu či elektronického 

platebního rozkazu, přičemž elektronická varianta je přípustná pouze pokud požadované 

peněžní plnění nepřesáhne částku 1 mil. Kč (19, s. 143-144). 

Tabulka č. 16: Porovnání soudních poplatků za elektronický a listinný platební rozkaz 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 71) 

Požadované peněžní plnění 
Poplatek za elektronický platební 

rozkaz 

Poplatek za listinný platební 

rozkaz 

Do 10 000 Kč 400 Kč 1 000 Kč 

10 001 Kč – 20 000 Kč 800 Kč 1 000 Kč 

20 001 Kč – 1 000 000 Kč 4 % z požadovaného plnění 5 % z požadovaného plnění 

1 000 001 – 40 000 000 Kč - 5 % z požadovaného plnění 

Více než 40 000 000 Kč - 
2 mil. Kč a 1 % z částky přesahující 

40 mil. Kč 

Jestliže by byl případný spor společnosti ABC, s.r.o. směřován proti dlužníku disponujícímu 

datovou schránkou, doporučuji takový spor řešit elektronickým platebním rozkazem. 

Výhodou je rychlost vydání rozkazu soudem a nižší soudní poplatek. Navíc jej může věřitel 

online sledovat na stránkách www.justice.cz v aplikaci ePodatelna. Je-li dlužníkem 

nepodnikající fyzická osoba, musí být platební rozkaz vydán v listinné podobě. 
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3.6.2 Rozhodčí řízení 

V případě, že je v smlouvě sjednaná rozhodčí doložka mezi subjekty obchodního vztahu, 

může být eventuální spor řešen pomocí rozhodčího řízení. Společnosti ABC, s.r.o. 

doporučuji tuto doložku zařadit do všech nově uzavřených smluv, protože případné rozhodčí 

řízení má pro věřitele několik výhod. Výhodou rozhodčího řízení jsou nižší náklady než 

u soudního řízení a rychlost jednání, přičemž rozhodnutí má účinky jako pravomocný 

rozsudek. Další nepochybnou výhodou je možnost řešení rozporu on-line. Nevýhodou 

pro věřitele může být zvolení nezkušeného rozhodce. Pro srovnání poplatků jsem zvolila 

tři subjekty se zveřejněným ceníkem, které lze kontaktovat v rámci rozhodčího 

řízení – Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky (HK ČR a AK ČR), Rozhodčí soud při IAL SE a Sdružení rozhodců, a.s. 

Tabulka č. 17: Porovnání nákladů spojených s rozhodčím řízením 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 72, 73, 74) 

Název rozhodce Webové stránky Výše poplatku 

HK ČR a AK ČR soud.cz 5 % z celkové hodnoty předmětu sporu, min. 11 000 Kč 

IAL SE rozhodcisoud.net 4 % z celkové hodnoty předmětu sporu, min. 7 000 Kč 

Sdružení rozhodců, a.s. sdruzenirozhodcu.cz 3 % z celkové hodnoty předmětu sporu, min. 3 000 Kč. 

Na základě Tabulky č. 17 doporučuji společnosti ABC, s.r.o. využít služeb Sdružení 

rozhodců a.s. kvůli nejnižší výši z uvedených poplatků. 

3.6.3 Vykonávací řízení  

Jestliže dlužník nesplní uloženou povinnost vyplývající z nalézacího nebo rozhodčího řízení, 

může se věřitel rozhodnout mezi výkonem rozhodnutí v souladu s OSŘ nebo postupovat 

dle EŘ formou exekuce. Doporučuji společnosti ABC, s.r.o., aby v takovém případě zvolila 

možnost exekuce. Výhodou exekuce je její efektivnost, menší časová náročnost, možnost 

využití více způsobů vymáhání dluhu. Výhodou pro věřitele je, že nemusí platit žádné soudní 

poplatky, a že si může vybrat soudního exekutora. Dokonce je-li exekuce úspěšná, hradí 

povinný odměnu soudního exekutora. Tabulka č. 18 obsahuje náklady na exekuci 

dle vyhlášky č. 330/2001 Sb. V těchto nákladech není zohledněno DPH. 
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Tabulka č. 18: Odměna za exekuci peněžitého plnění 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25, § 6) 

Požadované peněžní plnění Výše odměny 

Do 3 000 000 Kč 15 % z požadovaného plnění (min. 2000 Kč) 

3 000 001 Kč–40 000 000 Kč 10 % z požadovaného plnění 

40 000 001 Kč–50 000 000 Kč 5 % z požadovaného plnění 

50 000 001 Kč–250 000 000 Kč 1 % z požadovaného plnění 

3.7 Pohledávky z účetního, daňového a ekonomického hlediska 

V analytické části je uvedeno, že nejsou tvořeny účetní ani daňové opravné položky 

k pohledávkám. Podnikateli rozhodně doporučuji začít tvořit zákonné opravné položky 

v souladu s ZR a tímto způsobem snížit výslednou daňovou povinnost. V účetnictví by byly 

pak zákonné opravné položky vedeny na účtu 558 – Tvorba a zúčtování zákonných položek 

v provozní činnosti. Při odpisu pohledávky navrhuji dodržovat daňový přístup. 

Pro podnikatele to znamená analyticky členit veškeré nově vzniklé pohledávky a splnit 

podmínky ZDP. Pokud daňový odpis nebude z jakéhokoliv důvodu možný, tak by podnikatel 

měl rozhodně odpisovat pohledávky účetně, aby byl zachován věrný a poctivý obraz 

účetnictví.  

Z ekonomického pohledu je nezbytně nutné se zabývat likviditou a dobou obratu pohledávek 

a závazků. Provedením analýzy likvidity bylo zjištěno, že doporučených hodnot dosahuje 

společnost ABC, s.r.o. jen v jednom případě, a to u okamžité likvidity v roce 2019. 

Doba obratu závazků je vyšší než doba obratu pohledávek v prvních dvou sledovaných 

obdobích.  Znamená to, že v letech 2017 a 2018 platební schopnost společnosti nebyla 

ohrožena. V roce 2019 je tento trend opačný, doba obratu závazků je téměř dvojnásobně nižší 

ve srovnání s dobou obratu pohledávek. Doba obratu závazků má klesající tendenci, což 

je dobré především pro věřitele společnosti ABC, s.r.o., protože je evidentní, že společnost 

disponuje peněžními prostředky. 
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3.8 Dopady koronaviru COVID-19 na společnost ABC, s.r.o. 

Jakmile koronavirus zasáhl Českou republiku, přišly rychlé, razantní změny, které se dotkly 

nejen ekonomického života, jehož součástí je podnikatelský sektor. Myslím si, že vzniklou 

situaci tuzemským podnikatelům neulehčila ani neustále se měnící nařízení vlády. 

Na základě e-mailové komunikace ze dne 8. 4. 2020 s finančním ředitelem společnosti 

ohledně dopadu koronaviru z podnikatelského hlediska vyplynuly jak pozitivní, tak bohužel 

i negativní skutečnosti. Aby uvedené návrhy mohly být následně realizovány v praxi je nutné 

zohlednit i důsledky vyplývající z toho nepříznivého stavu.  

Provoz společnosti probíhá na základě vydaných opatření státu, je dbáno na zvýšenou 

hygienickou ochranu zaměstnanců, do provozovny nemohou vstoupit žádní zákazníci. 

Půjčování strojů probíhá pouze s rozvozem a po každém zapůjčení je stroj vyčištěn parním 

čističem (75). 

Z počátku společnost ABC, s.r.o. spíše vyčkávala, jak se zachovají obchodní partneři 

a spotřebitelé, s nimiž měla rozjednané smlouvy. Prozatím to vypadá, že k prudkému snížení 

zakázek nedojde, jelikož od smlouvy odstoupili jenom 3 zákazníci. Důvodem k odstoupení 

byla ztráta zaměstnání nebo nemožnost vykonat některé úkony, které předcházejí 

zakázce – např. nákup materiálu v hobby marketech, pomoc od příbuzných. V obchodním 

vztahu se z pozice věřitele nebojí poklesu platební morálky dlužníků a následné možné 

druhotné platební neschopnosti (75). 

Co se zaměstnavatelského hlediska týče, společnosti se již v březnu zvýšil počet zájemců 

o práci v porovnání s minulým rokem. Jedná se o zájemce o hlavní pracovní poměr, kteří 

dostali výpověď v předchozím zaměstnání. Dále se hlásí zájemci na dohodu o provedení 

práce z důvodů snížení mzdy v období nouzového stavu v současném zaměstnání. Současná 

situace nemá vliv na ohodnocení práce zaměstnanců společnosti ABC, s.r.o. Zaměstnavatel 

na základě výše uvedené změny očekává zlepšení své pozice pro výběr nových zaměstnanců 

(75).  
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V souvislosti s koronavirem musela společnost k zachování bezpečného provozování 

činnosti vynaložit nemalé částky na ochranné pomůcky pro zaměstnance a na koupi parního 

čističe na stroje. Podnikatel nežádal o dotace z programů na kompenzaci (75). 

3.8.1 Úvěr COVID, záruční program COVID II, program Antivirus 

O provozní bezúročný úvěr COVID a na něj navazující záruční program COVID II 

podnikatelé žádají na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, je také 

uveden taxativní výčet pěti podmínek, jenž musí být kumulativně splněny (76). 

Pro společnost ABC, s.r.o. dotační program COVID a COVID II není vhodný, neboť 

nesplňuje dvě podmínky. Společnost nemusela omezit nebo zastavit provoz kvůli zavedeným 

preventivním opatřením v důsledku výskytu koronavirové infekce. Druhou nesplněnou 

podmínkou je nutnost profinancovat provozní výdaje (tj. zásoby, pohledávky, závazky, 

energie, nájemné, mzdy). 

Program Antivirus pomáhá kompenzovat podnikatelům mzdové náklady, poskytuje jim 

příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd. Zaměstnavatel ovšem musí odvést 

sociální a zdravotní pojištění zaměstnance a zaměstnavatele. Konkrétní opatření jsou poté 

realizována ve dvou režimech v závislosti na druhu překážky. Nárok na odškodnění vzniká 

splněním čtyř podmínek. Ačkoliv zaměstnavatel veškerým bodům pro refundaci vyplácení 

mezd vyhovuje, nespadá ani do jednoho typu bariér vyvolaných prevencí šíření koronaviru 

(77). Z tohoto titulu společnost ABC, s.r.o. nemůže být žadatelem v programu Antivirus.  

3.9 Zhodnocení návrhů a jejich realizovatelnost v praxi 

Veškeré návrhy byly předloženy jednateli společnosti. Byl jimi mile překvapen a o některých 

reálně uvažuje. S návrhem na kontrolu zákazníků pomocí informačních portálů souhlasí. 

Portály navštívil a vzhledem k jejich přehlednosti a jednoduchosti vyhledávání, uznal jejich 

vhodnost pro praktické využití, avšak placenou verzi v CERD zvažuje do budoucna. Jednatel 

shledává jako dobrý nápad doplnit smluvní podmínky společnosti o institut ztráty výhody 

splátek a s novými zákazníky sjednat promlčecí lhůtu delší než zákonnou. 

Smluvní podmínky nebudou doplněny o rozhodčí doložku, neboť jednatel nechce vymáhat 

pohledávky v rozhodčím řízení (78). 
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Co se týče smluvní pokuty, dojde k jejímu snížení v mnou navrhovaném rozsahu, avšak 

v jednotné výši, tj. bez ohledu na počet dní po splatnosti. Jednateli se nejvíce líbila varianta 

kombinace smluvní pokuty a úroku z prodlení, o které nevěděl. Úrok z prodlení chce 

využívat v zákonné výši i u nově vzniklých smluv. Jakmile to aktuální situace jednateli 

dovolí, osobně se sejde se zákazníky a pokusí se s nimi vykomunikovat podepsání uznání 

dluhu. S doporučeným návrhem na změnu výše zálohových plateb se jednatel neztotožňuje, 

přitom zároveň nevylučuje, že by k úpravě do budoucna nepřistoupil (78). 

Společnosti ABC, s.r.o. byl navržen kompletní a efektivní způsob vymáhání pohledávek 

vlastními silami včetně možné formulace upomínek 1–3. Jako další možnost mimosoudního 

vymáhání pohledávky jsou uvedeny faktoringové služby. Tabulka č. 17 obsahuje výši 

provize a webové stránky jednotlivých agentur, na které se může společnost obrátit. Jednatel 

souhlasí s mým návrhem pro vymáhání pohledávek vlastními silami, řešení problémových 

pohledávek prostřednictvím inkasních agentur bere v potaz pouze jako krajní variantu. 

Výhodu profinancování pohledávky pomocí faktoringu vidí především ve zlepšení cash-flow 

podniku. Pokud by nastala nepříznivá situace, kdy podnik není schopen financovat běžný 

provoz, jednatel by neváhal a využil služeb některé z uvedených bank. Případné soudní 

vymáhání pohledávek by jednatel řešil formou elektronického platebního rozkazu (78). 

Pro účely snížení ztrát z neuhrazených a nedobytných pohledávek a optimalizaci základu 

daně z příjmu právnických osob, se podnikatel rozhodl pro tvoru zákonných opravných 

položek dle ZDP. Tímto způsobem bude zachován věrný a poctivý obraz účetnictví 

společnosti ABC, s.r.o. (78). 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo předložení návrhu na zlepšení správy, zajištění 

a vymáhání pohledávek. Pro teoretickou část práce bylo dílčím cílem definování teoretických 

pojmů souvisejících s pohledávkami z právního, účetního, daňového a ekonomického 

hlediska. Z teoretického hlediska byl vymezen vznik a zánik pohledávky, její zajištění 

a vymáhání. Z účetního a daňového hlediska byly uvedeny právní předpisy, které se zabývají 

účtováním, odepisováním a tvorbou opravných položek, a jejich aplikace. Z ekonomického 

hlediska byly vysvětleny ukazatele likvidity a aktivity. 

V analytické části byla představena společnost ABC, s.r.o. a popsána současná správa, 

zajištění a vymáhání pohledávek. Dílčím cílem v analytické části byl rozbor pohledávek 

v letech 2017–2019. Dále na základě interních dokladů společnosti byla provedena finanční 

analýza. Na konci této části byl komplexně zhodnocen aktuální stav společnosti. 

Na základě teoretické a analytické části byl vytvořen návrh pro vhodnou správu, zajištění 

a vymáhání pohledávek společnosti. Společnost ABC, s.r.o. by se měla zejména zaměřit 

na prevenci vzniku problémových pohledávek a upravit smluvní podmínky. Bylo 

doporučeno snížení smluvní pokuty, podepsání uznání dluhu od dlužníků a další způsoby 

zajištění a utvrzení pohledávek. Následně byly navrženy možnosti vymáhání pohledávek 

pro společnost ABC, s.r.o. 
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