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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zaistenia a vymáhania pohľadávok. Práca je 

rozdelená na niekoľko častí. Teoretická časť charakterizuje pohľadávky z právneho, 

účtovného, daňového a ekonomického hľadiska. Analytická časť pozostáva z analýzy 

aktuálneho spôsobu zaistenia a vymáhania pohľadávok podnikateľa. Záver práce 

obsahuje návrh na zlepšenie systému vymáhania pohľadávok podnikateľa a ekonomické 

zhodnotenie návrhu. 

Kľúčové slová 

Pohľadávka, záväzok, veriteľ, dlţník, zaistenie pohľadávok, vymáhanie pohľadávok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the issue of securing and collecting debts. The thesis is 

divided into several parts. The theoretical part describes debts in legal, acconting, tax 

and economic aspect. The analytical part analyses current state of securing and 

collecting debts. The conclusion of the thesis contains a proposal of improved system of 

securing and collecting debts of the entreoreneur and an economic evaluation of the 

proposal. 
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Debt, commitment, creditor, debtor, securing debts, debt collection 
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ÚVOD 

Bakalárska práca sa bude zaoberať problematikou zaistenia a vymáhania pohľadávok 

z niekoľkých hľadísk- právneho, ekonomického, účtovného a daňového. Problematika 

pohľadávok je veľmi aktuálna téma, rieši ju mnoţstvo podnikateľov. Je zloţitá 

a častokrát jej nie je venovaná dostatočná pozornosť zo strany podnikateľov. Preto sa ju 

budem v mojej práci snaţiť objasniť a následne znalosti aplikovať na príklade 

vybraného podnikateľa.  

V teoretickej časti bakalárskej práce budú vysvetlené dôleţité pojmy, ktoré sú 

nevyhnutné pre správne pochopenie tejto problematiky. Medzi ne patrí pojem 

pohľadávka, ktorá je chápaná z rôznych hľadísk- právneho, ekonomického, účtovného 

a daňového, a ďalej pojmy ako dlţník a veriteľ. Potrebné je aj vysvetlenie moţností 

zaistenia a vymáhania pohľadávok. 

Analýza súčasného stavu pohľadávok podnikateľa bude opäť spracovaná z právneho, 

daňového, účtovného a ekonomického hľadiska. Ďalej zachycuje súčasné spôsoby 

zaistenia a vymáhania pohľadávok. 

Po analytickej časti práce sú predloţené vlastné návrhy zlepšenia systému vymáhania 

pohľadávok podnikateľa, ich realizovateľnosť v praxi a ekonomické zhodnotenie 

návrhov. 
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Cieľom bakalárskej práce je na základe spolupráce s nemenovaným subjektom XYZ, 

spol. s r.o. spracovať analýzu jeho pohľadávok za roky 2016, 2017 a 2018. Ďalej opísať 

spôsob ich súčasných spôsobov zaistenia a vymáhania, a navrhnúť riešenie na zlepšenie 

systému zaistenia a vymáhania pohľadávok.  

Pre potreby bakalárskej práce som oslovila českého podnikateľa v postavení veriteľa 

z oblasti strojárskeho priemyslu. Na trhu pôsobí skoro 30 rokov. Aj napriek tomu, ţe má 

podnikateľ stabilné zázemie a dlhoročné skúsenosti, má dočinenia s problémovými 

pohľadávkami, na ktoré je nútený vynakladať určité prostriedky na ich správu 

a vymáhanie. Tieto prostriedky by však mohol vyuţívať napríklad na investície do 

svojej podnikateľskej činnosti. 

Cieľom tejto práce je predloţenie návrhu na efektívnejší systém zaistenia a vymáhania 

pohľadávok podnikateľa.  

Čiastkové ciele bakalárskej práce sú nasledujúce: 

 vypracovať teoretickú časť pomocou rešerše odbornej literatúry, ktorá bude 

obsahovať vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa problematiky 

pohľadávok, 

 v analytickej časti bude na základe finančnej analýzy, účtovných výkazov 

a informácií od zamestnancov zistené, či sa podnikateľ snaţí predchádzať 

vzniku problémových pohľadávok, 

 zistiť systém zaistenia a vymáhania pohľadávok u podnikateľa, 

 pomocou získaných teoretických poznatkov a vypracovanej analýzy budú 

spracované návrhy na zlepšenie systému zaistenia a vymáhania pohľadávok, 

 návrhy budú predloţené podnikateľovi a zhodnotené, či sú realizovateľné aj 

v praxi 

V prvom rade bol oslovený podnikateľ, ktorý poskytol základné informácie o subjekte a 

o problémoch s pohľadávkami. Následne bola zaobstaraná vhodnú odborná literatúra 

a právne predpisy, a na ich bola spracovaná teoretická časť bakalárskej práce. Pre 

potreby analytickej časti bola vedená e-mailovú komunikácia s niekoľkými 

zamestnancami podnikateľského subjektu, od ktorých boli poskytnuté interné 
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dokumenty. Získané podklady boli pouţité na analýzu súčasných spôsobov zaistenia 

a vymáhania pohľadávok podnikateľa. Po spracovaní analytickej časti práce boli 

predloţené vlastné návrhy na efektívnejší systém vymáhania pohľadávok podnikateľa 

a návrhy boli ekonomicky zhodnotené. 

Bakalárska práca je vytvorená pomocou rešerše odbornej literatúry, analýzy, syntézy, 

pozorovania, porovnávania, dopytovania a indukcie. V teoretickej časti bakalárskej 

práce je najviac vyuţitá metóda rešerše. V analytickej časti je vyuţitá analýza, napríklad 

v ekonomickej časti práce. V návrhoch práce je vyuţitá syntéza tam, kde sú uplatnené 

teoretické východiská práce a výsledky analýzy súčasného stavu riešeného problému 

u podnikateľa (Široký, 2011, s. 30-33). 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE: ZAISTENIE 

A VYMÁHANIE POHĽADÁVOK Z PRÁVNEHO, 

DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO HĽADISKA 

Obsahom tejto časti bakalárskej práce sú definície základných pojmov, ktorých znalosť 

je nevyhnutná pre pochopenie problematiky pohľadávok. Pohľadávky sú vysvetlené 

z právneho, ekonomického, účtovného a daňového hľadiska.   

1.1  Právne hľadisko pohľadávok 

Podľa ustanovenia §1721 Občanského zákoníka (ďalej len OZ) vznik záväzku dáva 

veriteľovi voči dlţníkovi právo na určité plnenie (pohľadávka) a povinnosťou dlţníka je 

toto právo uspokojiť splnením dlhu. Podľa §1722 OZ plnenie musí mať majetkovú 

povahu a byť v súlade so záujmom veriteľa aj v prípade, ţe tento záujem nemá len 

majetkovú podstatu.  

Podľa ustanovenia §1723 OZ záväzok vzniká na základe zmluvy, z protiprávneho činu 

alebo inej právnej skutočnosti, ktorá je k tomu podľa právnych nariadení spôsobilá. Za 

najčastejší povaţujeme vznik, ktorý je podmienený zmluvou uzatvorenou medzi 

dlţníkom a veriteľom (Pelikán, 2017, s. 23). 

Na záväzok je moţné prihliadať z dvoch rôznych strán, z pohľadu veriteľa znamená 

záväzok jeho pohľadávku a z pohľadu dlţníka sa záväzok rovná dlhu (Janků, 2014, s. 

131). 

Právne predpisy, ktoré upravujú pohľadávky 

Pohľadávky z právneho hľadiska upravuje niekoľko rôznych právnych noriem: 

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

- Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (skratka ZOK) 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o učetnictví (skratka ZÚ) 

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (skratka ZoDP) 

- Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách (skratka ZoR) 

- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (skratka OSŘ) 

- Zákon č. 216/1964 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (skratka 

ZoRŘ) 
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- Zákon č. 120/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (skratka IZ) 

- Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (skratka EŘ) 

- Vyhláška č 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému učetnictví  

- České účetní standardy (skratka ČÚS) 

Príslušenstvo pohľadávok 

V súvislosti s pohľadávkami je dôleţité vymedziť aj pojem „príslušenstvo pohľadávok“, 

ktorý znamená práva, ktoré k pohľadávke náleţia a sú spoločne s ňou uplatňované. 

Veriteľ si teda môţe spoločne s plnením pohľadávky nárokovať aj na príslušenstvo, 

ktoré k nej náleţí (Janků, 2014, s. 130). Konkrétne to zahŕňa úroky, úroky z oneskorenia 

a náklady spojené s uplatnením pohľadávky, čím rozumieme aj výdaje  právneho 

zástupcu ţalujúceho zaplatený dlh (Janků, 2014, s. 130). 

1.2  Zaistenie a utvrdenie pohľadávok 

Zaisťovacie a posilňovacie prostriedky umoţňujú veriteľovi lepšie domáhanie sa 

svojich práv (Pelikán, 2017, s. 4).  Právna úprava záväzkového právneho vzťahu 

s porušeniami niektorých ustanovení záväzkovej povinnosti spája určité sankcie, 

náhrady škody, vydanie bezdôvodného obohatenia sa, atď (Šíma, 2015, s. 139). 

K ochrane práv veriteľa v záväzkových vzťahoch na základe občianskeho práva slúţia 

aj špecifické prostriedky k lepšiemu zabezpečeniu postavenia veriteľa a k zníţeniu 

rizika nesplnenia povinnosti dlţníka riadne a načas, prípadne vôbec. Z tohto titulu 

vzniká ďalší záväzkový vzťah, ktorý je však vedľajší (akcesorický). Takýmito 

zaisťovacími prostriedkami je napríklad ručenie, dohoda o zráţkach zo mzdy a iných 

príjmov, zaistenie záväzku prevodom práva, postúpením pohľadávky, istotou 

a finančnou zárukou. Môţeme sem zaradiť aj záloţné a zádrţné právo. Medzi 

prostriedky, ktorý dlh posilňujú, patrí zmluvná pokuta a uznanie dlhu (Šíma, 2015, s. 

139, 140). 

Vymenované prostriedky majú zaisťovaciu a uhradzovaciu funkciu. Zaisťovacou 

funkciou sa rozumie zabezpečenie včasného a riadneho splnenia dlţníkovej povinnosti. 

Uhradzovacou funkciou sa rozumie, ţe pohľadávka veriteľa môţe byť splnená priamo 

z majetku dlţníka alebo dokonca z majetku ďalšej osoby (Šíma, 2015, s. 140). 
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1.2.1 Spôsoby zaistenia pohľadávok 

Zaistenie pohľadávky je veľmi dôleţitý úkon, ktorý by mal zváţiť kaţdý podnikateľský 

subjekt, pokiaľ chce predísť zbytočne spôsobeným problémom vedúcim aţ 

k nezaplateniu jeho pohľadávky v prípade, ţe dlţník neplní včas. 

V OZ je uvedený len demonštratívny výpočet zaisťovacích inštrumentov. Patrí sem 

ručenie, finančná záruka, prevod práva a dohoda o zráţkach zo mzdy alebo iných 

príjmov (Pelikán, 2017, s. 6) 

V nasledujúcich odsekoch a podkapitolách sú uvedené niektoré moţné spôsoby 

zaistenia, hlavne tie, ktoré sú najviac pouţívané (Šíma, 2015, s. 140). 

Ručenie je upravené v §2018 – 2028 OZ. Slúţi na zaistenie záväzkov a je pomerne 

časté. Ručiteľom je vţdy odlišná osoba od dlţníka. Za jednu pohľadávku môţe ručiť 

jeden alebo viac ručiteľov, a to za pohľadávku v plnej hodnote alebo len za jej časti. 

Právny vzťah potom vzniká medzi veriteľom a ručiteľom, ktorého obsahom je splnenie 

pohľadávky dlţníka ručiteľom v prípade, ţe pohľadávku neuspokojí dlţník sám. Právo 

výberu ručiteľa má veriteľ, čo znamená, ţe ručiteľa, ktorého si zvolil dlţník, môţe 

odmietnuť (Šíma, 2015, s. 140).  

Ručenie vzniká na základe zmluvy, v ktorej ručiteľ písomne prehlasuje, ţe na seba 

preberá povinnosť splnenia dlhu namiesto dlţníka v prípade, ţe dlţník svoj dlh nesplní 

riadne a včas. Pokiaľ ručenie nemá písomnú formu, povaţuje sa za neplatné. (Šíma, 

2015, s. 140). 

Veriteľ dlţníka k plneniu vyzýva, v prípade, ţe neplní, veriteľ má právo poţadovať 

plnenie od ručiteľa. Výhodou veriteľa je moţnosť dosiahnutia uspokojenia svojej 

pohľadávky z celého majetku ručiteľa, pretoţe ručí celým svojim majetkom a nie len 

jeho časťou. Ručenie zaniká hlavne na základe splnenia dlhu (Šíma, 2015, s. 140, 141). 

Ručiteľský záväzok má subsidiárnu povahu, čo znamená, ţe ručiteľ s plnením dlhu 

nastupuje aţ vtedy, keď dlţník neuspel (Novotný, 2017, s. 102-103). 

Finančná záruka je upravená v OZ §2029 - §2039. Podľa §2029 vznik finančnej 

záruky je na základe záručnej listiny, ktorá má písomnú formu. Princípom finančnej 

záruky je vyjadrenie vystaviteľa v záručnej listine, ţe takýto záväzok voči veriteľovi 

splní v prípade, ţe dlţník svoj záväzok voči veriteľovi nesplní. V prípade, ţe je 

vystaviteľom banka, sporiteľné alebo úverové druţstvo, jedná sa o bankovú záruku. 
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Výhrada vlastníckeho práva je upravená v §2132 – 2134 OZ.  Je zjednaná v kúpnej 

zmluve.  Princíp spočíva v tom, ţe kupujúci sa stane vlastníkom aţ v okamihu 

zaplatenia plnej hodnoty kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na veci však na 

kupujúceho prechádza uţ v momente prevzatia veci.  

Záloţné právo (česky zástavní právo) je upravené v §1309 – 1394 OZ. V prípade 

splnenia podmienok stanovených zákonom vzniká subjektu, ktorý je oprávnený, právo 

na danú vec, aj napriek tomu, ţe nie je jej skutočným vlastníkom. Záloţné právo sa 

veľmi často pouţíva z titulu zaistenia pohľadávok. Dlţník má v prípade uzavretia 

zmluvy o pôţičke s veriteľom povinnosť plnenia včas, tak ako sa účastníci danej 

zmluvy dohodli. Pokiaľ veriteľ dôveruje dlţníkovi a svoju pohľadávku si nezaistí 

ţiadnym zo spôsobov zákonného zaistenia pohľadávky (napr. ručenie, dohoda 

o zráţkach zo mzdy), je moţné, ţe v čase plnenia podľa zmluvy uţ dlţník nebude mať 

ţiaden majetok a pre veriteľa bude nemoţné úspešne si takúto pohľadávku vynútiť. 

V prípade, ţe veriteľ postupuje tak akoby mal vzhľadom na riadne a včasné splatenie 

svojej pohľadávky, zaistí si ju, a to hlavne v prípadoch, v ktorých sa jedná o vyššiu 

čiastku tak, aby sa mu dostalo náhradného plnenia, na čo slúţi záloţné právo (Šíma, 

2015, s. 110,111), (Kindl, 2016, s. 99-100). 

Jeho výhodou je práve existencia zálohu (česky zástava), pretoţe napríklad pri ručení sa 

môţe stať, ţe ručiteľ je taktieţ nemajetný alebo pri dohode o zráţkach zo mzdy nemusí 

byť z čoho zráţať, pretoţe ručiteľ je nezamestnaný (Šíma, 2015, s. 111). 

Pri záloţnom práve je dôleţité spomenúť aj princíp priority, ktorý spočíva v tom, ţe 

v prípade, ţe má dlţník viacerých veriteľov, musí byť zo speňaţenia zástavy v prvom 

rade uspokojený záloţný veriteľ, ostatní veritelia prídu na rad aţ po ňom, čo znamená, 

ţe ich pohľadávky uţ vôbec nemusia byť uspokojené, alebo aspoň nie v plnej výške 

(Šíma, 2015, s. 111). 

Záloţné právo vzniká najčastejšie zmluvou. Zmluva medzi záloţným veriteľom 

a dlţníkom (záloţcom) musí mať písomnú formu, výnimkou je ručný záloh. Musí 

obsahovať dlh, pre ktorý je vytvorené záloţné právo a záloh, z ktorého speňaţenia bude 

v prípade nesplnenia dlhu dlţníkom uspokojený záloţný veriteľ  (Šíma, 2015, s. 111). 

Záloţný veriteľ je ten, kto poskytol peňaţné prostriedky a záloţcom je vo všeobecnosti 

dlţník, ktorý tieto peniaze dlţí. Avšak, sú aj prípady, v ktorých sa záloţcom stane aj iná 
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osoba ako dlţník. V tom prípade sú účastníkmi záloţný veriteľ, dlţník a záloţca (Šíma, 

2015, s. 111). 

Je moţný aj zánik záloţného práva, ktorý sa uskutoční v prípade zániku zaisteného 

dlhu- napr. jeho splatenie. Zánik môţe byť spôsobený aj na základe dohody strán (Šíma, 

2015, s. 112). 

Zádrţné právo je upravené v §1395 – 1399 OZ. Nazýva sa aj retenčné právo. Patrí do 

kategórie vecného práva a slúţi na zaistenie splatnej peňaţitej pohľadávky. Ak niekto 

drţí vec na základe zádrţného práva oprávnene, má právo na ochranu pred kaţdým, kto 

do tohto práva zasahuje bez oprávnenia (Šíma, 2015, s. 115). 

Zádrţné právo spočíva v tom, ţe pokiaľ dlţník odmietne svoj dlh plniť, veriteľ môţe 

odmietnuť vydať dlţníkovi zadrţanú vec, pokiaľ mu tento dlh nesplatí. Podmienkou je, 

ţe  vec musí byť len hnuteľná. Nie je moţné aby sa veriteľ zmocnil veci dlţníka 

a zadrţoval ju násilne alebo z pomsty, rovnako ako veriteľ nemá právo túto vec 

speňaţiť z dôvodu uspokojenia svojej pohľadávky (Šíma, 2015, s. 115). 

Vznik zádrţného práva je spojený so zadrţaním dlţníkovej veci, o ktorom veriteľ 

dlţníka musí informovať. Dlţník ako vlastník veci môţe na veriteľa podať ţalobu na 

príslušnom súde,  ktorý síce veriteľovi môţe udeliť povinnosť, aby danú vec vydal, ale 

zároveň udelí dlţníkovi povinnosť dlh splatiť (Šíma, 2015, s. 115). 

Zánik zádrţného práva nastáva vtedy, ak dlţník zaplatí svoj dlh, dlh zanikne iným 

spôsobom (napr. započítaním), zanikne zadrţovaná vec, prípadne sa veriteľ dobrovoľne 

vzdá zádrţného práva (Šíma, 2015, s. 115), (Kindl, 2016, s. 70-75). 

Dôvodom zániku zádrţného práva je poskytnutie istoty pri zaistení pohľadávky, napr. 

záloţnou zmluvou alebo zmluvou o ručení (Šíma, 2015, s. 115). 

1.2.2 Spôsoby utvrdenia pohľadávky 

Utvrdenie dlhu veriteľovi nedáva istotu uspokojenia jeho pohľadávky, pretoţe na 

rozdiel od zaistenia tu nie je moţnosť uspokojenia pohľadávky z náhradného zdroja 

plnenia. Aj napriek tomuto faktu je utvrdenie veľmi uţitočnou prevenciou pred 

problémovými pohľadávkami (Janků, 2014, s. 148).  
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Zmluvná pokuta je upravená v §2048 – 2052 OZ. Dlh sa posilňuje práve zmluvnou 

pokutou, ktorá označuje záväzok zaplatiť určitú čiastku (pokuta) v prípade porušenia 

povinnosti, ktorá vyplýva zo zmluvy. Nie je podstatné či porušením povinnosti vznikla 

škoda, dostačujúci je fakt, ţe účastník zmluvy nesplnil to, čo na základe zmluvy splniť 

mal. Zmluvná pokuta slúţi ako donucovací prostriedok, má teda donútiť dlţníka aby 

pod hrozbou pokuty plnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas (Šíma, 

2015, s. 143), (Janků, 2014, s. 152). 

Nie je nutné zjednať pokutu písomnou formou, avšak jej výška musí byť stanovená 

priamo v zmluve, a to buď ako presná čiastka alebo spôsobom jej výpočtu. Zaplatením 

pokuty však nezaniká právo veriteľa na splnenie povinnosti, ktorá bola zmluvnou 

pokutou zaistená, dlţník ju musí stále splniť (Šíma, 2015, s. 143). 

Súd rozhodujúci o povinnosti dlţníka zaplatiť zmluvnú pokutu má moderačné právo, 

ktoré mu dovoľuje zníţiť pokutu do hodnoty škody, ktorá vznikla z porušenia 

povinnosti. (Šíma, 2015, s. 143) 

Uznanie dlhu je jedným z prostriedkov, ktoré posilňujú dlh a jeho podstata spočíva 

v dlţníkovom písomnom prehlásení veriteľovi, ţe svoj dlh, jeho výšku a dôvod uznáva, 

a ţe ho splatí, ide teda o jednostranné jednanie dlţníka-  toto písomné prehlásenie má 2 

významy, prvým je, ţe dlh v dobe prehlásenia skutočne existoval (právna domnienka- 

platí ak nie je dokázaný opak). A druhým dôsledkom je prerušenie behu premlčacej 

lehoty, pretoţe od uznania dlhu začína beţať nová premlčacia lehota, ktorá trvá 10 

rokov (Šíma, 2015, s. 143, 144), (Pelikán, 2017, s. 315). 

1.3  Zánik pohľadávok 

Zánik pohľadávok je upravený v §1908 - §2009 OZ. Pohľadávka zaniká rôznymi 

spôsobmi. Konkrétne sa jedná o splnenie, dohodu, započítanie, odstupné, splynutie, 

odpustenie dlhu, výpoveď, odstúpenie od zmluvy, následnú nemoţnosť plnenia a smrť 

jednej zo zmluvných strán- smrť dlţníka alebo veriteľa (Zákon č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, §1908-2009). 

Splnenie pohľadávky znamená situáciu, kedy veriteľ od dlţníka prijme plnenie 

(Novotný, 2017, s. 83). 
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Dohodou sa rozumie dohodnutie sa na zrušení pôvodného záväzku bez vzniku nového 

záväzku (Novotný, 2017, s. 95). 

O započítanie sa môţe jednať v prípade, ţe veriteľ a dlţník majú voči sebe vzájomné 

pohľadávky. K započítaniu môţe dôjsť taktieţ aj jednostranným jednaním zmluvnej 

strany (Novotný, 2017, s. 95). 

Uţ priamo v zmluve môţe byť dohodnutá určitá čiastka, ktorá sa nazýva odstupným, 

pre prípad, ţe by sa jedna zo strán rozhodla zmluvu ukončiť. Práve zaplatením 

odstupného pohľadávka zaniká (Novotný, 2017, s. 96, 97) 

Splynutím pohľadávka zaniká v prípade splynutia práva a povinnosti v jednej osobe. 

K tejto situácií dochádza prirodzene pri dedení, kedy sa dlţník stáva dedičom svojho 

veriteľa. Splynutie nastáva aj pri fúzií právnických osôb (Novotný, 2017, s. 97).  

Ak si dlţník a veriteľ zjednajú moţnosť ukončiť záväzok výpoveďou alebo tak stanoví 

zákon, pohľadávky zaniká uplynutím výpovednej lehoty (Novotný, 2017, s. 99).  

Ak nastane situácia, ţe vec, ktorá je predmetom plnenia je zničená, nastáva dodatočná 

nemoţnosť plnenia čím pohľadávka zaniká (Novotný, 2017, s. 99, 100). 

Smrťou dlţníka pohľadávka zaniká za predpokladu, ţe pohľadávka mala byť plnená 

osobne týmto dlţníkom (Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, §2009(1)). 

1.4  Problémové pohľadávky a spôsoby ich riešenia 

Pohľadávky, pri ktorých nie je isté, či dôjde k ich úhrade, nazývame problémové. 

Z definície problémových pohľadávok je jasné, ţe pre podnikateľa je vhodné sa 

takýmto pohľadávkam vyhýbať, pretoţe problémové pohľadávky predstavujú riziko 

ušlého zisku, a tieţ znamenajú vynakladanie prostriedkov na ich riešenie a správu 

(Perthen, 2015, s. 8). 

Podľa miery rizikovosti úhrady sa problémové pohľadávky delia na neštandardné, 

pochybné a stratové. U neštandardných pohľadávok je vysoko pravdepodobné, ţe dôjde 

aspoň k ich čiastočnej úhrade. Pri pochybných pohľadávkach je nízka 

pravdepodobnosť, ţe dôjde k ich čiastočnej úhrade a pri stratových pohľadávkach je 

pravdepodobnosť čiastočnej úhrady minimálna aţ ţiadna (Perthen, 2015, s. 7, 8).  
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1.4.1 Predchádzanie vzniku problémových pohľadávok 

Ako prevencia vzniku problémových pohľadávok slúţi systém hodnotenia dlţníkov,  je 

teda potrebné zváţiť, komu je tovar dodaný alebo sluţba poskytovaná. Sú to vysoko 

príjmové majetné skupiny alebo rôzne sociálne štruktúry spoločnosti, zákazníci noví 

alebo tí s obchodnou históriou, fyzické verzus právnické osoby, atď (Perthen, 2015, s. 

9). 

Preto sú dôleţité informácie, na základe ktorých je moţné dlţníka hodnotiť. K histórií 

potenciálneho dlţníka, k jeho príjmom, prípadným výsledkom hospodárenia sa je vţdy 

moţné dostať priamo po vyţiadaní od dlţníka, je však nutné si tieto informácie overiť aj 

z iných zdrojov, napríklad z obchodního rejstříku, Administratvneho registru 

ekonomických subjektů (ARES), Insolvenčního rejstříku alebo z Centrální 

evidence exekucí (Perthen, 2015, s. 10). 

Pri dlţníkoch, ktorí sú fyzickými osobami a informácie o ich príjmoch nie sú verejne 

dostupné, existuje moţnosť vyţiadania si potvrdenia o príjmoch od zamestnávateľa 

alebo daňového priznania za minulé obdobie priamo od podnikateľa (Perthen, 2015, s. 

10). 

 

Obchodní rejstřík 

Obchodní rejstřík je dostupný online na webovej stránke 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Je to verejný register, kde sa zapisujú zákonom 

stanovené subjekty. Je moţné z neho bezplatne čerpať informácie ako napríklad názov 

subjektu, sídlo, predmet podnikania, právna forma a iné (Veřejný rejstřík a Sbírka 

listin). Okrem iných informácií obchodní rejstřík na webových stránkach justície 

poskytuje nahliadnutie do účtovných uzávierok a aj informácie o prípadnej insolvencií 

osôb (Veřejný rejstřík a Sbírka listin). 

 

Ţivnostenský rejstřík 

Informácie dostupné prostredníctvom ţivnostenskýho rejstříku sú taktieţ bezplatné. 

Rejstřík dostupný online, konkrétne na https://www.rzp.cz/. Spravuje ho odbor ţivností 

Ministerstva priemyslu a obchodu v Českej republike. Nachádzajú sa v ňom údaje 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
https://www.rzp.cz/
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o podnikajúcich fyzických a aj právnických osobách, ktoré vlastnia ţivnostenské 

oprávnenie. Ţivnostenský rejstřík podáva taktieţ základné údaje o subjekte ako 

napríklad meno a priezvisko/názov, dátum narodenia, IČO, sídlo, predmet podnikania 

a dátum vzniku, avšak k dispozícií nie sú účtovné uzávierky. Ďalšie dôleţité informácie, 

ktoré ţivnostenský rejstřík poskytuje, sú napríklad informácie o konkurze, prípadné 

prekáţky v prevádzkovaní ţivnosti alebo informácie o uloţených pokutách 

(Ţivnostenský rejstřík). 

 

Centrálny register dlţníkov  

CERD- Centrální register dluţníků je bezplatný informačný systém, ktorého zmyslom je 

umoţnenie vyhľadania nesplatených záväzkov a je určený primárne na kontrolu osôb 

podnikajúcich za účelom preverovania ich platobnej morálky. Register obsahuje 

informácie od uţívateľov registru a tieţ informácie, ktoré sú prístupné z verejne 

dostupných zdrojov. Cieľom centrálneho registra dlţníkov je ponuka fyzickým 

a právnickým osobám vzájomnej výmeny informácií o nesplatených dlhoch (Centrální 

registr dluţníků České republiky).  

 

ARES 

Informácie o systéme administratívneho registru ekonomických subjektov sú dostupné 

na stránkach https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz. Účelom tejto aplikácie je 

bezplatné súhrnné sprístupnenie údajov z informačných systémov pre vedenie registrov 

a evidencií verejnej správy o ekonomických subjektoch. ARES poskytuje údaje, ktoré 

sú preberané zo zdrojových registrov do ARES databázy, poskytuje aj priame prepnutie 

sa do konkrétnych www aplikácií orgánov verejnej správy, avšak len v prípade, ţe tieto 

aplikácie ešte stále existujú (ARES – Ekonomické subjekty). 

1.5  Vymáhanie pohľadávok 

V prípade, ţe dlţník za dodanie tovaru alebo poskytnutie sluţby nezaplatí včas, je 

vhodné takúto pohľadávku vymáhať mimosúdnou alebo súdnou cestou (Rezňáková, 

2010, s. 100). 

 

https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
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1.5.1 Vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestou 

Podľa môjho názoru by sa mal veriteľ pred súdnym vymáhaním svojej pohľadávky 

najskôr pokúsiť o mimosúdne vymáhanie. K vymáhaniu môţe vyuţiť vlastné sily 

a sluţby inkasných agentúr, môţe pristúpiť ak k postúpeniu pohľadávky. 

 

Vymáhanie pohľadávok vlastnými silami 

V prípade vymáhania pohľadávok vlastnými silami je nutná dobrá znalosť obchodných 

prípadov, zákazníkov, flexibilita jednania, čo môţe byť efektívne v prvých fázach 

vymáhania platieb. Vo všeobecnosti platí, ţe ak si veriteľ nie je schopný úspešne 

vymôcť pohľadávku pribliţne do 3 mesiacov, musí nastúpiť iné riešenie- vymáhanie 

súdnou cestou alebo pomocou externých spoločností, ktoré sú na tieto úkony 

špecializované (Rezňáková, 2010, s. 100) . 

To, ako je efektívne vymáhanie pohľadávok vlastnými silami, sa odvíja od veľkosti 

trţieb, počtu dlţníkov a objemu pohľadávok po splatnosti. Ak má subjekt veľké 

mnoţstvo dlţníkov a zároveň veľké mnoţstvo pohľadávok, vymáhanie pomocou 

vlastných síl (interné vymáhanie) by bolo veľmi nákladné a časovo náročné. Pod 

pojmom nákladovosť rozumieme nutnosť zamestnávať špecialistov a hradiť im neustále 

vzdelávanie, a tieţ zloţitejšie získavanie informácií o ekonomickej situácií dlţníkov 

(Rezňáková, 2010, s. 101). 

 

Inkasné agentúry 

Ak sa subjekt rozhodne pre externé vymáhanie pohľadávok, vyuţíva sluţby 

špecializovaných inkasných spoločností, ktoré zamestnávajú odborníkov daného oboru 

a majú prístup k informáciám o ekonomickej situácií podnikateľov (Rezňáková, 2010, s. 

100).  

Agentúra poskytuje sluţby, ktoré preverujú a monitorujú dlţníkov. Následne poskytujú 

moţnosť zasielania upomienok a predţalobných výziev, potom zaisťujú vymáhanie 

prostredníctvom advokátov či exekútorov. Veriteľ si agentúru môţe zvoliť na základe 

niekoľkých hľadísk, napr. cena poskytovaných sluţieb (Perthen, 2015, s. 33). 
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Externé vymáhanie je v porovnaní s interným nákladovejšie v prípade podnikateľských 

subjektov s niţším počtom odberateľov, so zvyšujúcim počtom dlţníkov sa náklady 

oboch spôsobov vymáhania začínajú vyrovnávať aţ do fázy, kedy je externé vymáhanie 

efektívnejšie. Obrovskou výhodou externého vymáhania je úspora času a aj odľahčenie 

vlastných oddelení podniku, ktoré by sa o túto problematiku museli zaujímať- credit 

managment, učtáreň, právne oddelenie, dochádza teda k úspore času. Nevýhodou je 

menej pohotová komunikácia medzi inkasnou agentúrou a dlţníkom (Rezňáková, 2010, 

s. 100), (Perthen, 2015, s. 33). 

 

Rozhodcovské konanie 

Je mimosúdny spôsob vymáhania pohľadávok nezávislými a nestrannými rozhodcami 

(Janků, 2015, s. 19). Rozhodcovské konanie je upravené v §14 zákona č. 216/1994 Sb., 

o rozhodčím řízení. Podmienkou pre moţnosť rozhodnutia v tomto konaní je existencia 

rozhodcovskej zmluvy alebo doloţky (Perthen 2015, s. 40). Rozhodcovská doloţka 

dáva právo rozhodcom rozhodovať v prípadných sporoch, ktoré vznikli z takejto 

zmluvy namiesto obecných sudcov. Osoba rozhodcu môţe byť len fyzická osoba. Pre 

výkon tejto funkcie nie je stanovená ţiadna špeciálna kvalifikácia (Janků, 2015, s. 31, 

40).  

Konanie je ústne a neverejné, ak sa strany nedohodnú inak, môţu sa však dohodnúť na 

tom, ţe sa bude rozhodovať len na základe listín (Perthen 2015, s. 40). 

Výšku poplatku za konanie je moţné dohodnúť priamo v rozhodcovskej zmluve alebo 

doloţke. Strany si tieţ vopred dohodnú pravidlá ohľadom hradenia nákladov spojených 

s rozhodcovským konaním a náhrady nákladov strán (Perthen 2015, s. 40). 

1.5.2 Vymáhanie pohľadávok súdnou cestou 

V prípade, ţe dlţník nie je ochotný pohľadávku uspokojiť dobrovoľne, veriteľ má 

moţnosť obrátiť sa na súd. Základným právnym predpisom, ktorý upravuje vymáhanie 

pohľadávok súdnou cestou je OSŘ. Táto kapitola obsahuje procesnú fázu vymáhania. 

Jedná sa o proces, ktorý je formalizovaný, upravený procesným poriadkom a predpismi. 

Veriteľ tento proces musí absolvovať pokiaľ má záujem o uspokojenie pohľadávky zo 

strany dlţníka. Procesný postup vymáhania pohľadávok sa delí na jednotlivé konania, 
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medzi ktoré patrí naliezacie vykonávacie, insolvenčné, zaisťovacie a rozhodcovské, 

z ktorých naliezacie a vykonávacie sa pokladajú za základné. Jednotlivé konania sa 

zahajujú vţdy na návrh veriteľa, bez pričinenia veriteľa pohľadávka zostane 

neuspokojená, a nakoniec sa premlčí  (Perthen, 2017, s. 35), (Winterová, 2018, s. 39).  

 

Naliezacie konanie 

Naliezacie konanie je druh civilného procesu, ktorý nalieza alebo vytvára právo a končí 

rozhodnutím (Winterová, 2018, s. 39). Toto konanie sa zahajuje na návrh (ţalobu), 

ktorý musí obsahovať obecné náleţitosti podľa §42 odst. 2 (zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád), ako napríklad ktorému súdu je návrh určený, označenie 

účastníkov súdneho konania (veriteľ= ţalobca, dlţník= ţalovaný), dôvod ţaloby, 

rozhodujúce skutočnosti, dôkazné prostriedky, návrh rozhodnutia (inak nazývaný aj 

ţalobný petit), atď (Havlíček, 2014, s. 18).  

Ţaloba by mala byť adresovaná vecne a miestne príslušnému súdu, ktorým bude takmer 

vţdy okresný alebo obvodný súd.  V prípade, ţe sa ţaluje fyzická osoba, za miestne 

príslušný súd sa povaţuje okresný súd, v ktorého obvode má ţalovaný bydlisko/miesto 

podnikania. Pri právnickej osobe je miestne príslušným súdom okresný súd, v ktorého 

obvode má sídlo (Zákon č. 99/1963 Sb.), (Winterová, 2018, s. 115). 

Zo zákona je súd povinný postupovať rýchlo a efektívne (Jirsa, 2014, s. 122). Súd musí 

smerovať ku konečnému rozhodnutie daného sporu (Jirsa, 2014, s. 436). Podľa 

ustanovenia §152 – 153 OSŘ rozsudok znamená rozhodnutie o prejednávanej veci na 

základe jej zisteného skutkového stavu.  

Súd je povinný viesť účastníkov sporu ku zmieru, ktorý je uzatváraný ešte pred 

zahájením konania (Jirsa, 2014, s. 122) Zmier je dohoda medzi účastníkmi sporu. 

V prípade, ţe súd túto dohodu schváli, nadobúda vlastnosti právomocného 

a vykonateľného rozsudku, proti ktorému nie je moţné podať odvolanie (Winterová, 

2018, s. 319)  

Súdne rozhodnutie alebo priebeh konania môţe byť na popud účastníka preskúmané 

pomocou opravného prostriedku. Opravné prostriedky sa delia na riadne a mimoriadne 

(Winterová, 2018, s. 517). Súdne konanie má dvojstupňový charakter, čo znamená, ţe 

proti rozsudku prvého stupňa je moţné podať odvolanie, ktoré je radené medzi riadne 
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opravné prostriedky. Podľa ustanovenia §204 odst. 1 OSŘ je odvolanie moţné podať do 

15 dní od doručenia rozhodnutia súdu. Odvolací súd môţe existujúce rozhodnutie 

potvrdiť, zmeniť alebo úplne zrušiť a vrátiť rozhodnutie súdu prvého stupňa naspäť 

(Perthen 2015, s. 37,38). Podľa ustanovenia §202 odst. 2 OSŘ odvolanie nie je moţné 

podať proti rozsudku, ktorého predmetom je peňaţité plnenie, ktoré v dobe vydanie 

rozsudku neprevyšuje čiastku 10 000 Kč, pričom sa neberie ohľad na príslušenstvo 

pohľadávky.  

Medzi mimoriadne opravné prostriedky proti právomocnému rozhodnutiu patrí ţaloba 

na obnovu konania, ţaloba pre zmätenosť a dovolanie (Winterová, 2018, s. 517). 

Dovolanie slúţi na napadnutie rozhodnutia odvolacieho súdu (Winterová, 2018, 545). 

Ţalobu na obnovu konania účastník sporu podáva kvôli preskúmania právomocného 

rozhodnutia v prípade, ţe existujú nové skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré 

nemohli byť pouţité v pôvodnom konaní (Winterová. 2018, s. 559) Ţaloba pre 

zmätenosť je prostriedok, ktorý sa pouţije na odstránenie vád rozhodnuta, napríklad 

v prípade, kedy o veci rozhodoval vylúčený sudca (Winterová, 2018, s. 564). Náklady 

spojené s konaním hradí účastník sporu, ktorý neuspel (Winterová, 2018, s. 309) 

 

Skrátené civilné konanie  

V niektorých prípadoch, ktoré sú stanovené zákonom, je moţné pohľadávky vymáhať 

v skrátenom civilnom konaní. Skrátené civilné konanie je oproti klasickému súdnemu 

konanie rýchlejšie a bez ústneho jednania pred súdom (Winterová, 2018, s. 350).  

Medzi právomocné rozhodnutia skráteného civilného konania patrí platobný príkaz, 

elektronický platobný príkaz, európsky platobný príkaz a zmenkový alebo šekový 

platobný príkaz (Winterová, 2018, s. 350) 

Podľa ustanovenia §172 odst. 1 OSŘ súd môţe vydať platobný príkaz aj bez výslovnej 

ţiadosti ţalobcu a výsluchu ţalovaného, a to v prípade, ţe je v ţalobe uplatnené právo 

na zaplatenie peňaţnej čiastky, a ak uplatnené právo vyplýva zo skutočností uvedených 

ţalobcom. Podľa §172 odst. 1 OSŘ súd ţalovanému v platobnom príkaze uloţí 

povinnosť do 15 dní od doručenia zaplatiť uplatnenú pohľadávku a náklady konania 

alebo aby v tejto dobe podal odpor u súdu, ktorý platobný rozkaz vydal.     
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§174a odst. 1 OSŘ hovorí o tom, ţe ak je návrh podaný prostredníctvom ţalobcom 

podpísaného elektronického formulára a peňaţné plnenie poţadované ţalobcom 

neprevyšuje čiastku 1 000 000 Kč, súd môţe na návrh ţalobcu vydať elektronický 

platobný príkaz. Formulár je zverejnený ministerstvom spravodlivosti takým spôsobom, 

aby umoţňoval diaľkový prístup.  

 

Vykonávacie konanie podľa OSŘ a EŘ 

Vykonávacie konanie nastáva v prípade, ţe dlţník nesplní povinnosť, ktorá mu bola 

uloţená právomocným a vykonateľným rozhodnutím vydaným v rámci naliezacieho 

alebo rozhodcovského konania. Slúţi na to, aby bolo uloţené plnenie vynútené, 

vymoţené aj proti vôli povinného dlţníka (Winterová, 2018, s. 17). Veriteľ má dve 

moţnosti, z ktorých si môţe vybrať- výkon rozhodnutia podľa OSŘ alebo exekúcia 

podľa EŘ (Winterová, 2018, s. 25).  

 

Vykonávacie konanie podľa OSŘ 

Výkon rozhodnutia podľa je upravený v zákone č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

Účastníci konania pri výkone rozhodnutia sú oprávnený a povinný. V prípade, ţe 

povinný nesplní povinnosť, ktorá mu bola uloţená právomocným a vykonateľným 

rozhodnutím vdaným v naliezacom konaní, oprávnený môţe podať návrh na nariadenia 

výkonu rozhodnutia u súdu (Winterová, 2018, s. 18) 

Konanie sa zahajuje na návrh, v ktorom musia byť opísané rozhodujúce okolnosti, 

konkrétne akým rozhodnutím bola uloţená daná povinnosť, kedy sa rozhodnutie stalo 

vykonateľným, skutočnosť, ţe povinný si svoju povinnosť doteraz nesplnil a spôsob 

prevedenia akého nariadenia výkonu sa oprávnený vlastne domáha (Jirsa, 2014, s. 68). 

Návrh musí tieţ obsahovať označenie súdu, u ktorého oprávnený návrh podáva, a tieţ 

identifikáciu účastníkov konania, dátum a podpis (Jirsa, 2014, s. 68, 69) 

Pokiaľ to súd povaţuje za nutné alebo to vyţaduje zákon, súd nariadi výkon 

rozhodnutia bez výsluchu povinného a jednania (Jirsa, 2014, s. 30).  

Úpravu spôsobov výkonu rozhodnutia nájdeme v §258 OSŘ, výpočet spôsobov je 

taxatívny. Medzi spôsoby výkonu rozhodnutia pre zaplatenie peňaţnej čiastky je podľa 

§258 odst. 1 zaradený napríklad predaj hnuteľných vecí alebo postihnutie závodu. 
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V iných prípadoch je výkon rozhodnutia moţný vysťahovaním, rozdelením spoločnej 

veci alebo odobraním veci, a to podľa  §258 odst. 2. 

 

Exekúcia podľa EŘ 

Exekúcia je upravená v zákone č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Podľa ustanovenia §36 

odst. 1 EŘ v exekučnom konaní vystupujú oprávnený a povinný. Exekučné konanie sa 

zahajuje na návrh (Winterová, 2018, s. 63). Podľa §37 odst. 1 EŘ návrh podáva 

oprávnený alebo ten, na koho je právo oprávneného prevedené. 

Návrh na exekúciu musí obsahovať obdobné náleţitosti ako návrh na výkon 

rozhodnutia podľa OSŘ, a teda- identifikáciu účastníkov konania, predmet sporu, 

povinnosť, ktorá má byť vymáhaná exekúciou, podpis, dátum a označenie exekútora 

spolu s jeho sídlom (Winterová, 2018, s. 63, 64). 

Podľa ustanovenia §1 odst. 1 EŘ je exekútor fyzickou osobou, ktorá splňuje podmienky 

pre výkon exekúcie a vykonáva exekučnú činnosť. Exekútor volí spôsob výkonu 

exekúcie sám (Winterová, 2018, s. 68). Podľa §59 odst. 1 patrí medzi spôsoby exekúcie 

pre zaplatenie peňaţnej čiastky napríklad prikázanie pohľadávky, postihnutie závodu 

alebo predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí. §59 odst. 2 hovorí o iných prípadoch, 

v ktorých je spôsob výkonu exekúcie moţný prostredníctvom vysťahovania, rozdelenia 

spoločnej veci alebo odobraním veci.  

Medzi náklady exekúcie podľa §87 odst. 1 EŘ môţe patriť odmena exekútora, náhrada 

paušálne určených či účelovo vynaloţených výdajov, cestovné výdaje alebo náhrada za 

stratu času. Náklady, ktoré sú vynaloţené na exekúciu, exekútorovi na základe §87 odst. 

3 EŘ platí povinný. 

 

Insolvenčné konanie 

Insolvenčné konanie je konanie pred insolventným súdom, ktorého predmetom je 

úpadok dlţníka alebo jeho hroziaci úpadok, a následne spôsob akým je riešený. Konanie 

je vedené na základe zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(Maršíková, 2014, s. 14, 15). 

Konanie sa zahajuje podaním insolvenčného návrhu a dňom, kedy je tento návrh 

doručený vecne príslušnému súdu. Úlohou insolvenčného konania je riešenie úpadku 
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tak, aby došlo čo k najväčšiemu moţnému uspokojeniu veriteľa. Úpadok a hroziaci 

úpadok je moţné riešiť konkurzom, reorganizáciou, oddlţením a zvláštnymi spôsobmi 

stanovenými zákonom o insolventnom konaní (Winterová, 2018, s. 231).  

1.6  Premlčanie a preklúzia  

V práve je časový faktor veľmi podstatným. Premlčanie a preklúzia pôsobí na 

pohľadávky, ktoré sú splatné. 

 

Premlčanie 

Premlčanie je upravené v §609 – 653 OZ. Bez existencie premlčania by povinnému na 

jeho ochranu slúţila len námietka, ţe právo oprávneného uţ zaniklo. Povinný musí 

svoje tvrdenie o zániku práva preukázať. Po uplynutí dlhšieho časového úseku je 

dokazovanie zloţité aţ prakticky nemoţné. Takéto prípady sa preto riešia uplatnením 

námietky premlčania. Výhodou premlčania je aj znemoţnenie dokazovania a zisťovania 

existencie starých práv a povinností, prípadne iných právne rozhodných skutočností. Po 

uplynutí dlhšieho časového úseku je moţné, ţe sa písomnosti slúţiace v spore ako 

dôkazný prostriedok stratia a svedkovia, ktorí majú byť vypočutí na rozhodné udalosti 

zabudnú alebo ich môţu reprodukovať skreslene (Šima, 2015, s. 68, 69). 

Dôsledok premlčania je nemoţnosť daný nárok vynútiť súdne, avšak nevylučuje sa 

moţnosť dobrovoľného plnenia. Povinný môţe mať na takéto plnenie rôzne dôvody, 

napríklad morálne. Môţe sa zdať, ţe dôsledok premlčania je pre oprávneného 

nespravodlivý, avšak bol mu poskytnutý dostatok času na to, aby sa zaujímal o 

vykonanie svojho práva a uplatnil ho (Šima, 2015, s. 68, 69). 

Premlčanie nastáva po uplynutí zákonom stanovej lehoty, v ktorej nebolo právo 

vykonané, čím sa môţe povinný brániť pred splnením práva oprávneného tak, ţe pred 

súdom vznesie námietku premlčania. Ak je námietka uplatnená, nasleduje zánik súdnej 

vymáhateľnosti daného nároku a následne oprávnenému nie je moţné priznať jeho 

právo (Šima, 2015, s. 69). 

Nie je moţné premlčať všetky práva (napríklad právo nemajetkové). Sem patria 

napríklad práva osobnostné (právo na zdravie), osobné právo z rodinno-právnych 

vzťahov (napr. rodičovské práva), atď. Naopak, právo majetkové je moţné premlčať, 
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ale s výnimkou tých, ktorých nepremlčateľnosť je stanovená zákonom.  Sú to napríklad 

práva vlastnícke, právo na výţivné, atď. (Šima, 2015, s. 69) 

Premlčacia doba je upravená v OZ, konkrétne je upravený jej počiatok a dĺţka. Jej 

počiatok je vo všeobecnosti deň, kedy mohlo byť právo vykonané po prvýkrát. Inak 

povedané deň, kedy mohlo byť prvýkrát nárok uplatnený ţalobou na súde (Šima, 2015, 

s. 70). 

Podľa ustanovenia §629 OZ je dĺţka premlčacej doby 3 roky a maximálne 10 rokov, ak 

sa jedná o  majetkové právo. Je moţné zjednať si aj kratšiu alebo dlhšiu premlčaciu 

lehotu neţ stanoví zákon, avšak najkratšou môţe byť 1 rok a maximum je 15 rokov. 

Nemoţnosť voľby dlhšej alebo kratšej lehoty je v niekoľkých prípadoch, napríklad v 

prípade, ţe by takýmto úkonom bola znevýhodnená slabšia strana, ktorá je väčšinou 

strana spotrebiteľa, alebo v prípade, ţe ide o právo vzniknuté z úmyselného porušenia 

povinností- úmyselne spôsobená škoda (Šima, 2015, s. 70). 

 

Preklúzia 

Preklúziou sa nazýva situácia, v ktorej zákon s nedodrţaním doby spojuje úplný zánik 

práva. Takúto dobu nazývame aj prepadnou. Rozdiel medzi premlčaním a preklúziou je 

ten, ţe pri premlčaní zaniká moţnosť domáhať sa nároku na súde, ale samo právo trvá, 

zatiaľ čo pri preklúzií rovnako ako zaniká moţnosť domáhania sa nároku na súde zaniká 

aj samotné právo. Ten, kto by splatil prekludovaný dlh by plnil bez právneho dôvodu, 

čo by malo za následok, ţe by mohol dané plnenie poţadovať naspäť na základe zásad o 

vydaní bezdôvodného obohatenia sa (Šima, 2015, s. 72). 

Ak má právo zanikať na základe preklúzie, musí to tak byť stanovené zákonom. Ako je 

teda moţné preklúzií zabrániť? Je to moţné len tým, ţe bude právo včas uplatnené 

ţalobou na súde, alebo tam, kde to je stanovené zákonom. K preklúzií súd prihliada aj 

bez toho aby to navrhol sám dlţník (Šima, 2015, s. 72,73). 

Existencia práva môţe byť rovnako ako pri premlčaní ťaţko dokázateľná, hlavne 

v prípade, ak dokazovanie prebieha po dlhšej dobe, práve preto je dôleţité uloţiť 

oprávnenému povinnosť uplatniť svoje právo v kratšej dobe, aby nevznikla táto 

komplikácia (Šima, 2015, s. 73). 
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Právnymi následkami preklúzie sa rozumie hlavne zánik práva, ktorý označuje zánik 

právneho vzťahu medzi dlţníkom a veriteľom (Šima, 2015, s. 73). 

1.7 Účtovné a daňové hľadisko pohľadávok 

Všetky operácie s pohľadávkami majú dopady na účtovníctvo subjektu a na jeho 

daňovú povinnosť. Táto kapitola sa venuje týmto operáciám. Právna úprava pohľadávok 

je zachytená hlavne v zákone č. 536/1991 Sb., o účetnictví a daňová v zákone č. 

280/2009 Sb., daňový řád. 

1.7.1 Charakteristika pohľadávky z pohľadu účtovníctva 

Charakteristickým znakom pohľadávky v účtovníctve je prijatie jej úhrady v budúcnosti 

za predaj tovaru alebo poskytnutie sluţby a sľub dlţníka, ţe uhradí danú čiastku. Vznik 

pohľadávky nastáva vtedy, keď účtovná jednotka poskytuje svojmu zákazníkovi 

obchodný úver, tzn. očakáva, ţe platba za predaj tovaru alebo poskytnutie sluţby bude 

uskutočnená v budúcnosti. Takéto odloţenie platby účtovne neovplyvňuje existenciu 

príjmu (aktíva sa zvýšia vo forme pohľadávky), ale ovplyvniť môţe konečné 

dosiahnutie prospechu, ktorý nastáva premenou pohľadávky na peňaţné prostriedky, čo 

závisí na dátume uskutočnenia platby, ktorý bude spadať do zjednanej lehoty, bude po 

lehote alebo sa platba neuskutoční vôbec (Janhuba, 2016, s. 89). 

V obchodných korporáciách sa pohľadávky zaraďujú do skupiny zúčtovacích vzťahov. 

Pri pohľadávkach a záväzkoch z obchodných vzťahov sa najčastejšie jedná práve 

o pohľadávky a záväzky z obchodných vzťahov, konkrétne na základe fakturácie za 

splnenie dodávky. Vo väčšine prípadov tieto pohľadávky a záväzky predstavujú 

krátkodobé pohľadávky a záväzky. Ich problematika sa rieši pomocou OZ. Podkladom 

sú zmluvy, v ktorých sú upravené dodavateľsko-odberateľské vzťahy, podmienky 

obchodu (napr. dodacie podmienky, platobné podmienky apod.) (Müllerová a Šindelář, 

2016, s. 110-113). 

Pohľadávka je vţdy spojená s rizikom, ţe jej hodnotu dlţník nesplatí- nedobytná 

pohľadávka. Aj napriek tomuto riziku je veľké mnoţstvo predajov tovaru a 

poskytovania sluţieb uskutočňované na faktúru (odloţené platenie), pretoţe v prípade, 

ţe by takýto predaj nebol moţný, mnoţstvo obchodov by sa v konečnom dôsledku 
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neuskutočňovalo vôbec práve kvôli moţnosti platby len v hotovosti (Janhuba, 2016, s. 

89). 

V účtovníctve musia byť prijaté pravidlá, ktoré majú zabraňovať občasným významne 

veľkým výkyvom, pretoţe neuhradenie pohľadávky ovplyvňuje výsledok hospodárenia. 

Mnoţstvo neuhradených pohľadávok závisí na veľkosti účtovnej jednotky a postupoch, 

ktoré aplikuje v prípade ich neuhradenia-  ich rozsah je moţné ovplyvniť napríklad 

prijímaním záloh, zárukami bánk (Janhuba, 2016, s. 89). 

1.7.2 Účtovanie pohľadávok 

Směrná účtová osnova je usporiadaná podľa účtovných tried a účtovných skupín. Podľa 

nich sa účtuje o stave a o pohybe majetku a iných aktív, záväzkoch a iných pasív, 

a ďalej o nákladoch a výnosoch alebo o výdajoch a príjmoch a o výsledku 

hospodárenia. Pohľadávky sa delia na krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobé pohľadávky 

sú splatné do jedného roku a doba splatnosti dlhodobých pohľadávok je dlhšia neţ jeden 

rok. Pre pohľadávky je vymedzená účtovná trieda číslo 3. V nej sa účtuje 

o pohľadávkach a záväzkoch. Účtovníctvo rozlišuje niekoľko rôznych typov 

pohľadávok podľa jednotlivých účtov- napríklad 311- Pohledávky z obchodních vztahů, 

315- Ostatní pohledávky, 335- Pohledávky za zaměstnanci, 378- Jiné pohledávky. 

Analytické účty si účtovné jednotky tvoria za účelom rozlíšenia jednotlivých dlţníkov 

a veriteľov. Tieto účty slúţia tieţ pre určenie, či sa jedná o krátkodobú alebo dlhodobú 

pohľadávku. Kaţdá účtovná jednotka má právo vymedziť si jednotlivé účty vo svojej 

vnútropodnikovej smernici. Pre účely tejto bakalárskej práce je najdôleţitejší účet 311, 

ku ktorému sa súvzťaţne účtuje na výnosový účet 6xx zo skupiny 60- Trţby za vlastní 

výkony a zboţí v účtovnej triede 6- Výnosy. Účet 311- Pohledávky z obchodních 

vztahů obsahuje pohľadávky z beţných obchodných vzťahov, a tieţ prípadné 

pohľadávky, ktoré predstavujú reklamácie voči dodávateľom (Halabrinová, 2016, s. 8), 

(Březinová, 2017, s. 88). 

1.7.3 Ocenenie pohľadávok 

Ocenenie pohľadávok je upravené v §24 – 28 ZoÚ. Podľa ZoÚ sú účtovné jednotky 

povinné oceňovať majetok a záväzky.  
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Účtovné jednotky pohľadávky oceňujú k okamihu uskutočnenia účtovného prípadu 

alebo ku konci súvahového dňa alebo k inému okamihu, ku ktorému sa zostavuje 

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

Pohľadávky sa oceňujú kúpnou cenou, menovitou hodnotou, reálnou hodnotou alebo 

cudzou menou. Uvedené ocenenie je účtovná jednotka povinná zaznamenať 

v účtovných knihách a zobraziť v súvahe (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví). 

1.7.4 Odpis pohľadávky  

Odpis pohľadávky je náklad, ktorý sa účtuje na účet 546-odpis pohľadávky (strana „má 

dať“). Pre daňovú účinnosť tohto nákladu platia pravidlá, ktoré obsahuje zákon o daních 

z příjmu v §24 odst. 2 písm. y) ZDP. Napríklad odpis neuhradenej časti pohľadávky sa 

účtuje na MD 546 / D 311. Neuhradená hodnota pohľadávky týmto zníţi účtovný 

výsledok hospodárenia za dané účtovné obdobie. Povaţuje sa za praktické, ak účtovná 

jednotka analytickými účtami rozlišuje daňovo účinný a neúčinný odpis. Pokiaľ bola 

k pohľadávke vytvorená opravná poloţka, rozpúšťa sa spoločne s odpisom ako náklad 

(strana „dal“). Z daňového hľadiska rozpustenie opravnej poloţky znamená „výnos“ 

k odpísanej pohľadávke. Ak bola tvorba opravnej poloţky daňovo účinnou, jej 

rozpustenie je účinné tieţ, pokiaľ bola jej tvorba daňovo neúčinná, rozpúšťanie sa 

nezahŕňa do základu dane, čo znamená nutnosť upraviť výsledok hospodárenia pri 

stanovení základu dane (Müllerová a Šindelář, 2016, s. 115). 

V účtovníctve sa s odpisom pohľadávky často spája rozpustenie opravnej poloţky 

vytvorenej k pohľadávke (Kout, 2017, s. 147). 

1.7.5 Zákonné opravné poloţky 

Podľa ČÚS sa opravnými poloţkami rozumie prechodné zníţenie hodnoty majetku. 

ČÚS stanovujú, v ktorej skupine sa budú OP k pohľadávkam účtovať, konkrétne je to 

skupina 39- Opravná poloţka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování (Učetní 

standardy). Opravné poloţky sa pri pohľadávkach pouţijú za predpokladu, ţe sú po 

splatnosti (Strouhal, 2018, s. 148).  Tvorba opravných poloţiek zvyšuje výšku nákladov 

a sú teda daňovo uznateľným nákladom (Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách). 
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Medzi zákonné OP patrí: 

 OP k nepremlčaným pohľadávkam 

 OP k pohľadávkam dlţníkov, ktorí sú v insolvenčnom konaní 

 OP k tzv. menej významným pohľadávkam do 30 000 Kč 

 OP k titulu ručenia za colný dlh (Hnátek, 2017, s. 115) 

 

Účtovné opravné poloţky 

Vyjadrujú reálnu hodnotu aktív, čím predkladajú verný a poctivý obraz účtovníctva 

(Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Postup účtovania opravných poloţiek 

k pohľadávkam upravuje ČÚS č. 005. Sú daňovo neúčinným nákladom. Vplyvom ich 

tvorby sa zvyšuje alebo zniţuje výsledok hospodárenia, ktorý sa premieta do základu 

dane z príjmu (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu). 

1.8  Ekonomické hľadisko pohľadávok 

V tejto časti sú vysvetlené pojmy, ktoré sú následne pouţité v analytickej časti práce pri 

spracovaní finančnej analýzy podnikateľa a pri návrhoch vlastných riešení. 

Finančná analýza predstavuje systematický rozbor získaných dát (predovšetkým 

z účtovných výkazov), ktorý zhodnocuje minulosť podnikateľa, súčasnosť a predpovedá 

budúce finančné podmienky. Hlavným zmyslom finančnej analýzy je získanie 

podkladov pre kvalitné rozhodovanie sa o fungovaní podniku (Růčková, 2019, s. 9) 

1.8.1 Pomerové ukazovatele 

Pomerové ukazovatele vyjadrujú určitý stav alebo výkonnosť istej poloţky v porovnaní 

s ostatnými poloţkami finančných výkazov (Knápková, 2013, s. 26) 

Vertikálna analýza 

Zaraďuje sa do skupiny stavových (absolútnych) ukazovateľov. Zaoberá sa majetkovou 

a finančnou štruktúrou podniku (Knápková, 2013, s. 61) 

                         (     )  
               

               (      )
     

Vzorec č.1: Vertikálna analýza aktív/ pasív (Zdroj: Knápková, 2013, s. 61) 
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1.8.2 Likvidita 

Pod pojmom likvidita sa rozumie schopnosť podnikateľského subjektu hradiť načas 

svoje splatné záväzky, označuje schopnosť podniku premeniť svoj krátkodobý majetok 

(napr. zásoby, pohľadávky) na peňaţné prostriedky a následne nimi uhradiť svoje 

záväzky voči ostatným podnikateľským subjektom. Likvidnosť aktív označuje zloţitosť, 

s ktorou sa tieto aktíva premenia na peňaţnú formu (Pevná, 2017, s. 80,81). 

Existujú 3 typy likvidít: 

a) Beţná likvidita 

b) Pohotová likvidita 

c) Peňaţná likvidita (Pevná, 2017, s. 81, 82) 

 

Beţná likvidita  

                
                                  

                                           
 

Vzorec 2: Beţná likvidita (Zdroj: Pevná, 2017, s. 81) 

V rozvahe sú okrem krátkodobých pohľadávok zaznamenané aj pohľadávky dlhodobé, 

ktoré však finančným analytikom nevyhovujú, a preto ich od obeţných aktív v čitateli 

vzorca odčítavajú. Beţná likvidita označuje koľkokrát pokrývajú krátkodobé aktíva 

krátkodobé pasíva. Vo všeobecnosti platí, ţe vyššie hodnoty beţnej likvidity znamenajú 

lepšiu šancu na zachovanie platobnej schopnosti (Pevná, 2017, s. 81). 

Odporúčaná hodnota tohto ukazovateľa je 1,5-2,5. Ak sú obeţný majetok a krátkodobé 

záväzky rovnaké, hodnota ukazovateľa je 1 a podnikavá likvidita je riziková v prípade, 

ţe obrat krátkodobých cudzích zdrojov je vyšší neţ obrat obeţných aktív. Príliš vysoká 

hodnota znamená nepotrebne vysokú hodnotu čistého pracovného kapitálu a drahé 

financovanie (Knápková, 2013, s. 92). 

 

Pohotová likvidita 

                   
                                          

                  
 

Vzorec 3: Pohotvá likvidita (Zdroj: Pevná, 2017, s. 81) 
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Rozdiel medzi beţnou a pohotovou likviditou nájdeme priamo v čitateli vzorca. Okrem 

dlhodobých pohľadávok sme vylúčili aj zásoby (Pevná, str. 81), je teda moţné tvrdiť, ţe 

je to pomer finančného majetku a krátkodobých záväzkov (Landa, 2013, s. 27). Zásoby 

predstavujú najmenej likvidnú zloţku obeţného majetku (Hrdý, 2016, s. 193). 

Pohotová likvidita by sa mala pohybovať v hodnotách 1-1,5. Ak je pomer menší neţ 1, 

podnik sa musí spoliehať na prípadný predaj zásob (Knápková, 2013, s. 92). 

 

Peňaţná likvidita  

                   
                                                 

                  
 

Vzorec 4: Peňaţná likvidita (Zdroj: Pevná, 2017, s. 82) 

Peňaţná likvidita je nazývaná aj okamţitá likvidita. V čitateli nájdeme nie len peňaţné 

prostriedky v pokladni a na účtoch, ale aj krátkodobý finančný majetok, pod ktorým 

rozumieme voľne obchodovateľné cenné papiere a tieţ ekvivalenty cenných papierov 

(Pevná, 2017, s. 82).  

Jej odporúčaná hodnota je 0,2-0,5. Ak je hodnota vysoká, finančné prostriedky sú 

vyuţité neefektívne (Knápková, 2013, s. 92). 

1.8.3  Analýza aktivity 

Ukazovateľ aktivity ukazuje, ako podnikateľ hospodári s aktívami, a ako toto 

hospodárenie ovplyvňuje jeho výnosnosť a likviditu (Růčková, 2019, s. 70).  

Ukazovateľ aktivity pracuje s niekoľkými ukazovateľmi, konkrétne sa nazývajú obrat 

aktív, obrat dlhodobého majetku, doba obratu zásob, doba obratu pohľadávok a doba 

obratu záväzkov (Knápková, 2017, s. 108, 109). 

Pre účely tejto práce sú pouţité ukazovatele doby obratu pohľadávok a záväzkov. 

 

Doba obratu pohľadávok 

Doba obratu pohľadávok vyjadruje ako dlho je majetok podniku viazaný vo forme 

pohľadávok, tzn. za ako dlho budú pohľadávky splatené. Podnikateľský subjekt musí 

počas tejto doby čakať na inkaso platieb za svoje uţ realizované sluţby a predaj 

výrobkov a tovaru. Jednoducho povedané, tento ukazovateľ vyjadruje dobu, ktorá 
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priemerne uplynie medzi predajom na obchodný úver a prijatím platieb za sluţby alebo 

tovar a výrobky (Pevná, 86). 

                                

 
                                   (       )

      (                )
     

Vzorec 5: Priemerná doba obratu pohľadávok z obchodných vzťahov (Zdroj: Pevná, 2017, s. 86) 

Aká je optimálna hodnota obratu pohľadávok? Hodnota tohto ukazovateľa sa porovnáva 

s dobou splatnosti faktúr a odvetvovým priemerom. Ak sa táto doba predĺţi, znamená to 

nedodrţanie obchodno-úverovej politiky zo strany obchodného partnera a väčšiu 

potrebu úverov, ktoré znamenajú zvýšenie nákladov (Růčková, 2011, ). 

Avšak v prípade spoľahlivých odberateľov, dodávateľ môţe poskytnúť dlhší odklad 

platby, ktorý môţe byť aj jeho konkurenčnou výhodou a prilákať tým nových 

zákazníkov. Tento krok má aj negatívnu stránku, ktorou je nebezpečenstvo zhoršenia 

platobnej schopnosti odoberateľa a tieţ vznik pohľadávok po dobe splatnosti. Vyšší stav 

pohľadávok tieţ viaţe kapitál vo forme obeţných aktív, čo znamená aj vyššiu náročnosť 

v oblasti administratívy v súvislosti so správou pohľadávok (Pevná, 2017, s. 86). 

 

Doba obratu záväzkov 

Ukazovateľ doby obratu záväzkov udáva ako dlho dlţník odkladá platbu faktúr svojim 

veriteľom. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby bola doba obratu záväzkov dlhšia neţ 

doba obratu pohľadávok, pretoţe v takomto prípade podnikateľ predchádza druhotnej 

platobnej neschopnosti a finančnú situáciu udrţuje v rovnováhe (Růčková, 2019, s. 70, 

71).  

                     
       

     
     

Vzorec č. 6: Doba obratu záväzkov (Zdroj: Knápková, 2017, s. 109) 

1.8.4 Analýza zadlţenosti  

Zadlţenosť vyjadruje skutočnosť, ţe k financovaniu je vyuţívaný cudzí kapitál. 

Ukazovatele zadlţenosti sa pouţívajú pri pohľade na dlhodobejšie fungovanie podniku, 

na dlhodobú schopnosť podnikateľského subjektu plniť svoje záväzky a poskytovať 

akúsi mieru „istoty“ svojim veriteľom a vlastníkom (Pevná, 2017, s. 82). 
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Celková zadlţenosť 

                   
             

             
 

Vzorec 7: Celková zadlţenosť (Zdroj: Pevná, 2017, s. 83) 

Celková zadlţenosť je tieţ nazývaná aj ukazovateľ veriteľského rizika. Všeobecne platí, 

ţe čím je táto hodnota vyššia, tým vyššia je zadlţenosť, ktorá je spojená s finančným 

rizikom. Finančné riziko vyplýva priamo z financovania cudzími zdrojmi (dlhové 

financovanie), ktoré obsahuje povinnosť vykonávania fixných platieb z tohto dlhu. Sú 

to úroky a splátky istiny. Pohľad veriteľov je ten, ţe úroveň dlhového financovania by 

mala byť čo najniţšia. (Pevná, 2017, s. 83) Doporučená hodnota celkovej zadlţenosti je 

30-60%, na tejto hodnote sa zhodujú viacerí autori odbornej literatúry (Knápková, 2013, 

s. 85). 

Na druhej strane sa k tvrdeniu, ţe vysoký podiel dlhového financovania má len 

negatívny dopad nemôţeme úplne prikláňať, pretoţe pokiaľ je z celkového vloţeného 

kapitálu dosiahnutá vyššia výnosnosť ako je hodnota výšky úrokovej sadzby z cudzieho 

kapitálu, zvyšovanie zadlţenosti má na podnik pozitívny dopad. V konečnom dôsledku 

môţe toto rozhodnutie pozitívne ovplyvniť rentabilitu vlastného kapitálu. Tento jav sa 

vo finančnej analýze nazýva „pôsobenie efektu finančnej páky“ (Pevná, 2017, s. 83). 

 

Koeficient samofinancovania 

                            
               

             
 

Vzorec 8: Koeficient samofinancovania (Zdroj: Pevná, 2017, s. 83) 

Tento ukazovateľ vyjadruje do akej miery sú aktíva financované vlastným kapitálom, 

tzn. zo zdrojov vlastníkov. Hodnota koeficientu samofinancovania sa pohybuje 

v intervale <0,1>. Vyššie hodnoty znamenajú vyššiu finančnú samostatnosť (Pevná, 

2017, s. 83) 

 

Finančná páka 

              
             

               
 

Vzorec 9: Finančná páka (Zdroj: Pevná, 2017, s. 83) 
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Ukazovateľ vyjadruje koľkokrát prevyšuje hodnota celkového kapitálu (vo vzorci sme 

pouţili aktíva celkom) hodnotu vlastného kapitálu. Výsledok informuje o tom akú 

veľkú finančnú páku daná firma vyuţíva, čo znamená, koľkokrát sú za pomoci cudzieho 

kapitálu posilnené vlastné zdroje. Úsilím je, samozrejme, dosiahnutie vyššieho zisku 

a vyššej rentability. Hodnota finančnej páky je tým vyššia, čím vyšší je podiel cudzích 

zdrojov na celkovom kapitále (Pevná, 2017, s. 83). 

1.9 Zhrnutie teoretickej časti 

Táto bakalárskej práce je venovaná charakteristike pohľadávok z rôznych pohľadov. 

Pohľadávky z právneho pohľadu zahrňovali hlavne vysvetlenie základných pojmov 

a následne rôzne spôsoby zaistenia a vymáhania pohľadávok. Ďalšia charakteristika 

prebiehala z pohľadu účtovného, daňového a nakoniec ekonomického. Tieto získané 

informácie a poznatky budú pouţité v zvyšných častiach tejto bakalárskej práce. 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU (PROBLÉMU) 

Z PRÁVNEHO, DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO 

HĽADISKA 

Táto časť bakalárskej práce sa bude venovať charakteristike spoločnosti XYZ, spol. 

s.r.o.. Spoločnosť si neţelá byť menovaná kvôli citlivým informáciám, ktoré sú v tejto 

práci spracované, preto je o nej písané anonymne. V práci budú uvedené základné údaje 

o spoločnosti, predmet podnikania a organizačná štruktúra. Na základe údajov, ktoré 

boli poskytnuté touto spoločnosťou spracujem skladbu pohľadávok za roky 2016 – 

2018. Budem sa venovať aj aktuálnemu zaisťovaniu a vymáhaniu pohľadávok 

spoločnosťou XYZ, spol. s.r.o..  

2.1 Nemoţnosť spracovania analýzy za rok 2019 

Spoločnosť XYZ, spol. s.r.o. neposkytla účtovnú uzávierku za rok 2019, pretoţe 

odovzdávanie uzávierky sa uskutočňuje aţ k 30.6.2020, kedy budú podklady overené 

a zverejnené v obchodnom registri (E- mailová komunikácia s účtovníčkou, 2019). 

Dátum 30.6. 2020 je aţ po termíne odovzdania bakalárskej práce. Z tohto dôvodu 

nebude moţné uskutočniť analýzu za rok 2019, pretoţe hodnoty pohľadávok, ktoré ešte 

nie sú k dispozícií verejne, by mojím chybným odhadom mohli poškodiť spoločnosť 

a následne vytvoriť nepravdivú finančnú analýzu, ktorá by mohla viesť k vyvodeniu 

nesprávnych záverov. Odhady podnikateľa sa mi získať nepodarilo. 

2.2  Charakteristika spoločnosti 

Spoločnosť XYZ, spol. s r.o. bola zaloţená v roku 1992 ako dcérska spoločnosť pre 

rakúsku spoločnosť XYZ GmbH Wien s dlhoročnou tradíciou v oblasti výroby 

tryskacích zariadení. V dcérskej spoločnosti, ktorá sa nachádza v Českej republike 

prebieha výroba kompletného sortimentu tryskacích zariadení. Stroje sú dodávané do 

Európy, Ázie a aj Afriky. V roku 2006 sa spoločnosť XYZ, spol. s r.o. stala jednou zo 

zakladajúcich členov pri zrode Zdruţenia českých povrchových úprav (E- mailová 

komunikácia s účtovníčkou, 2019). 
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2.2.1 Základné informácie 

Dátum vzniku: 22.7. 1992 

Právna forma: Spoločnosť s r.o. 

Základný kapitál: 100 000 Kč 

Počet zamestnancov: 39 (31.1. 2019) 

Platca DPH: áno 

Predmet podnikania:  

 výroba, obchod a sluţby neuvedené v prílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 

 výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov, elektronických 

a telekomunikačných zariadení 

 zámočníctvo, nástrojárstvo 

(Interné dokumenty XYZ, spol. s r.o., 2019). 

2.2.2 Organizačná štruktúra 

Orgány spoločnosti sú valná hromada, ktorú tvorí jediný spoločník, a 2 jednatelia. 

Valná hromada je najvyšším orgánom spoločnosti a jej pôsobnosť vykonáva jej 

spoločník. Spoločnosť má dvoch jednateľov, ktorých úlohou je zastúpenie spoločnosti. 

Spoločnosť k 31.1. 2020 zamestnávala 39 zamestnancov (Interné dokumenty XYZ, 

spol. s.r.o., 2019). 

Spoločnosť sa delí na 4 úseky riadené príslušnými vedúcimi úseku. Člení sa na základné 

organizačné útvary- vedenie spoločnosti, obchodné oddelenie, konštrukcia a výroba 

(Interné dokumenty XYZ, spol. s.r.o., 2019).  

V čele vedenia spoločnosti sa nachádzajú dvaja jednatelia spoločnosti. Jednatelia 

jednajú menom spoločnosti a reprezentujú spoločnosť navonok (Interné dokumenty 

XYZ, spol. s.r.o., 2019).  

Obchodné oddelenie vedie obchodno-technický námestník, ktorý zastupuje riaditeľa 

a jedná jeho menom vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti ním riadených úsekov, 

okrem toho zaisťuje plnenie a kontrolu zadaných úloh a tieţ koordináciu všetkých 

úsekov navzájom kvôli jednotnosti riadenia (Interné dokumenty XYZ, spol. s.r.o., 

2019).  
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Konštrukciu zastupuje vedúci konštrukcie, ktorý navrhuje a realizuje konštrukciu 

nových strojov, systémov, zariadení, výrobkov a činí tak na základe podkladov, ktoré 

získava od riaditeľa spoločnosti a námestníka. Na starosť má aj koordináciu svojich 

podriadených, ktorým taktieţ zadáva úlohy, ktoré následne aj kontroluje (Interné 

dokumenty XYZ, spol. s.r.o., 2019)..  

Výrobu riadi majster výroby, ktorý je priamo podriadený riaditeľovi spoločnosti. Jeho 

prácou je vedenie kolektívu zamestnancov, organizuje prácu na základe výrobných 

dokumentácií (Interné dokumenty XYZ, spol. s.r.o., 2019).  

 

Obrázok č. 1: Organizačná štruktúra XYZ, spol. s r.o. 

(Zdroj: Interné dokumenty XYZ, spol. s.r.o., 2019). 

2.3 Uzatváranie zmlúv 

Podnikateľ obchoduje s tuzemskými a zahraničnými podnikateľmi. Oddelenie predaja 

uzatvára písomné zmluvy o dielo s objednávateľom na základe vzorovej zmluvy, ktorá 

bola zostavená advokátom a prispôsobuje sa poţiadavkám objednávateľa. Podnikateľ 

pre účely tejto práce poskytol vzorovú zmluvu o dielo IPA, ktorú vyuţíva uţ dlhé roky. 

V zmluve musí byť jednoznačne definovaný predmet plnenia, prípadne  vylúčiť 

poloţky, ktoré sú dodávané objednávateľom.  Zmluva musí byť uzatvorená v súlade 

s platným znením zákona (v ČR znenie OZ) a musí obsahovať všetky údaje schválené 
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objednávateľom (E- mailová komunikácia s obchodným námestníkom, 2020). Pre 

potreby tejto práce sa venujem len riešeniam pohľadávok za dlţníkmi, ktoré majú sídlo 

v Českej republike. 

Zmluva obsahuje celkom 8 článkov, v ktorých sa nachádzajú dôkladne špecifikované 

podmienky. Zmluva v úvode označuje zmluvné strany- objednávateľa a zhotoviteľa 

(vzorová zmluva o dielo XYZ, spol. s r.o.).  

Konkrétne články vzorovej zmluvy o dielo a ich obsah:  

1) predmet diela (čo je predmetom plnenia, plnenia zaisťované  objednávateľom 

a špecifiká diela/zariadenia)  

2) miesto plnenia (konkrétne určenie miesto, pripravenosť miesta plnenia-  podľa 

dispozičného plánu a oprávnenie na uţívanie miesta plnenia zhotoviteľom) 

3) cena za dielo, platobné podmienky (cena diela, úhrady, forma úhrad, úhrada 

„víceprací“) 

4) lehoty plnenia (termín dodania, predanie diela, testovacia prevádzka, predĺţenie 

lehoty po predaní) 

5) záruka (dĺţka záruky, rozsah záruky, podmienky záruky, uplatnenie a riešenie 

nárokov) 

6) ukončenie zmluvy (právo odstúpiť od zmluvy, následky ukončenia zmluvy) 

7) obecné a záverečné ustanovenia (výhrada  vlastníckeho práva, prípustné 

zmeny diela, subdodávatelia, dôvernosť informácií, právny reţim, a iné) 

8) zmluvná pokuta (vzorová zmluva o dielo XYZ, spol. s r.o.) 

 

Cena diela a úhrady 

Cena diela sa skladá z ceny zariadenia + DPH, z ceny dopravy zariadenia do miesta 

plnenia + DPH a z ceny montáţe + DPH. Pričom cena (respektíve jednotlivé úhrady/ 

splátky) sa zvýšia o čiastku DPH a iných poplatkov a odvodov, a je splatná 

v príslušných úhradách splátok (vzorová zmluva o dielo XYZ, spol. s r.o.). 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dielo a náklady nasledovne:  

 prvú splátku vo výške 30% celkovej ceny diela + DPH so splatnosťou do 10 dní 

od podpísania zmluvy na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom 
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 druhú splátku vo výške 40% celkovej ceny diela + DPH pred vývozom stroja na 

základe fakturácie so splatnosťou do 7 dní od vystavenia faktúry  

 zvyšok ceny diela uhradí na základe konečnej faktúry vystavenej po odovzdaní 

zariadenia so splatnosťou do 30 dní od vystavenia faktúry (vzorová zmluva 

o dielo XYZ, spol. s r.o.) 

2.4  Predchádzanie vzniku problémových pohľadávok 

Ako uţ bolo uvedené v kapitole 1.4.1, veľmi dôleţitou súčasťou obchodovania by malo 

byť aj dostatočné preverovanie odberateľa (je spoľahlivým odberateľom? hradí svoje 

záväzky na čas?) práve z dôvodu predchádzania vzniku problémových pohľadávok, 

pretoţe ak podnikateľovi odberatelia patria do skupiny odberateľov, ktorí svoje dlhy 

nehradia načas alebo dokonca vôbec, podnikateľ sa môţe veľmi ľahko dostať do 

druhotnej platobnej neschopnosti (Maršíková, 2014, s. 18).  

Na základe e-mailovej komunikácie s účtovníčkou bolo zistené, ţe overenie 

odberateľov prebieha len pomocou verejného registra ARES, za účelom overenia IČO. 

Kontrola platcu DPH sa vykonáva prostredníctvom celoštátneho registra platcov DPH 

(aj pomocou VIES, pokiaľ sa jedná o overenie v rámci Európskej únie), kde sa zisťuje 

či sú odberatelia spoľahlivými platcami DPH alebo nie. Podnikateľský subjekt 

nepreveruje, či sa jeho odberateľ nachádza v registri dlţníkov a tieţ nevedie 

podrobnejšiu evidenciu (E-mailová komunikácia s účtovníčkou, 2019).  

2.5  Evidencia pohľadávok 

Kompletná podnikateľská činnosť účtovnej jednotky (ďalej len ÚJ) sa zaznamenáva do 

účtovného programu MRP. Samozrejmosťou pre správnu evidenciu pohľadávok je 

riadenie sa zákonom, konkrétne zákonom č. 563/1991 Sb. o učetnictví. Podľa Českých 

účetních standardů. ÚJ eviduje pohľadávky na účte č. 311 – Pohledávky z obchodních 

vztahů- a to nasledujúcim spôsobom:  

311 100 Odběratelé / 601 100 Trţby z prodeje vlastních výrobků 

311 100 Odběratelé / 602 100 Trţby za servis 

311 100 Odběratelé / 602 200 Trţby za sluţby montáţe 

311 100 Odběratelé / 602 300 Trţby z prodeje sluţeb 
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311 100 Odběratelé / 642 100 Tţby z prodeje materiálu 

311 100 Odběratelé / 648 100 Ostatní provozní výnosy 

Okrem uvedeného vedenia pohľadávok v účtovnom programe má účtovníčka XYZ, 

spol. s r.o. vytvorenú tabuľku v programe Excel, kde eviduje všetky pohľadávky, ktoré 

sú uţ po splatnosti. Činí tak z dôvodu lepšej orientácie a kvôli upozorneniam na 

uskutočnenie daných platieb, avšak zostava týchto pohľadávok prebieha len jedenkrát 

týţdenne (E-mailová komunikácia s účtovníčkou, 2019).  

Dĺţka účtovného obdobia je kalendárny rok. To znamená, ţe účtovné obdobie je zhodné 

s kalendárnym rokom- začiatkom je 1. Január a koncom 31. December (E-mailová 

komunikácia s účtovníčkou, 2019). 

2.6 Opravné poloţky k pohľadávkam 

Pohľadávky podnikateľ oceňuje pri vzniku menovitou hodnotou. Zákonné opravné 

poloţky sú daňovo uznateľným nákladom a z tohto dôvodu si ÚJ má moţnosť zníţiť 

základ dane a tým aj výslednú daňovú povinnosť. Podnikateľ vytvára opravné poloţky 

k pohľadávkam, ktoré sú povaţované za nedobytné a tieţ v prípade, ţe hrozí riziko ich 

neuhradenia. Daňové opravné poloţky podnikateľ tvorí podľa zákona č. 593/1992 Sb., 

o rezervách. (E- mailová komunikácia s účtovníčkou, 2019). V roku 2016 je výška 

opravných pohľadávok najvyššia z dôvodu zmeny účtovníčky, pri tejto zmene vznikli 

problémy s predaním spracovaného účtovníctva (telefonický rozhovor s externým 

poradcom podnikateľa, 2019). 

 Tabuľka č. 1: Opravné poloţky k pohľadávkam 

 2016 v tis. Kč 2017 v tis. Kč 2018 v tis. Kč 

Opravné poloţky k pohľadávkam 1697 0 411 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných dokumentov XYZ, spol. s r.o.) 

2.7  Odpis pohľadávok 

V prípade, ţe je jasné, ţe pohľadávka nebude uspokojená, podnikateľ pohľadávku 

odpisuje do nákladov. Z daňového hľadiska odpis pohľadávok vytvára v súlade so ZDP 

a v takomto prípade je odpis uznateľným nákladom, vďaka čomu si podnikateľ môţe 

zníţiť svoj základ dane. Odpisy účtuje na účet 546, ktorý je rozdelený analyticky na 
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daňovo účinné a daňovo neúčinné odpisy (E- mailová komunikácia s účtovníčkou, 

2019). 

2.8  Zánik pohľadávok iným spôsobom ako ich splnením 

Ak dlţník neuhradí pohľadávku a má s podnikateľom vzájomné pohľadávky, 

podnikateľ vyuţíva jednostranné započítanie pohľadávok, prípadne obojstranné 

započítanie. Na základe podmienok kúpnej zmluvy môţe kaţdá zo zmluvných strán 

zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je stanovená na 3 mesiace od uzatvorenia kúpnej 

zmluvy. Menej časté je dohodnutie sa na zrušení pôvodného záväzku a vzniku nového. 

Podnikateľ vyuţil aj postúpenie dlhodobo neuhradenej pohľadávky, kedy odpredal 

pohľadávku voči odberateľovi, ktorý pohľadávku dlhodobo neuhradil a vymáhanie 

sprostredkuje tretia osoba (E- mailová komunikácia s účtovníčkou, 2019). 

2.9 Zaistenie a utvrdenie pohľadávok 

Zmluva odkazuje na obecné obchodné podmienky veriteľa, v ktorých je uvedené, ţe do 

doby uhradenia pohľadávky je dodávaný tovar majiteľom veriteľa (výhrada vlastníctva).  

Podnikateľ vyuţíva ako zaisťovací inštrument platbu vo forme zálohy vo výške 30% 

dlţnej čiastky. Ďalším spôsobom utvrdenia pohľadávky je zmluvná pokuta v prípade 

porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy, ktorej výška je určená ako 0,05% z 

dlţnej čiastky za kaţdý deň omeškania úhrady faktúry (E-mailová komunikácia 

s účtovníčkou, 2019). 

2.10 Pohľadávky po termíne splatnosti  

V tejto kapitole graficky znázorním celkovú výšku pohľadávok po splatnosti viac ako 

180 dní, ich vývoj za roky 2016 aţ 2018 a ich podiel na celkovej výške pohľadávok. Iné 

informácie o pohľadávkach po splatnosti mi poskytnuté neboli, preto uvádzam 

pohľadávky aj voči dlţníkom, ktorí nie sú z Českej republiky. Dlţníci sú aj podnikatelia 

a nepodnikatelia.  
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Tabuľka č. 2: Pohľadávky po termíne splatnosti  

 

 

 

 

Rok 

 

 

Pohľadávky 

(Kč) 

 

Pohľadávky 

po lehote 

splatnosti viac 

neţ 180 dní 

(Kč) 

Celková výška 

pohľadávok – 

pohľadávky po 

lehote splatnosti 

viac neţ 180 dní 

(Kč) 

Podiel 

pohľadávok po 

lehote splatnosti 

na celkových 

pohľadávkach 

(%) 

2016 10 009 000 6 706 000 3 303 000 67 

2017 4 444 000 1 078 000 3 366 000 24,26 

2018 14 708 000 1 281 000 13 427 000 8,71 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa e-mailovej komunikácie a príloh k uzávierke za roky 2016 aţ 2018) 

Hodnota pohľadávok po splatnosti za rok 2016 je 6 706 000 Kč. Podiel pohľadávok po 

splatnosti na celkovej hodnote pohľadávok je 67%, tento rok bol problémový kvôli uţ 

uvedenej zmene problémovej účtovníčky. Rok 2017 sa od roku 2016 výrazne líši. 

Pohľadávky po lehote splatnosti sa zníţili o 5 628 000 Kč na hodnotu 1 078 000 Kč, ich 

percentuálny podiel na celkových pohľadávkach je 24,26%. V roku 2018 sa pohľadávky 

po lehote splatnosti zvýšili o 203 000 Kč na hodnotu 1 281 000 Kč, čo percentuálne 

zodpovedá 8,71%. Najvyššia hodnota pohľadávok v roku 2018 je spôsobená 

dokončením projektu, ktorý nemohol byť zo strany objednávateľa dokončený 

v dohodnutom dátume. Pohľadávky sa pohybovali v rozmedzí od 4 do necelých 15 

miliónov Kč (Interné dokumenty XYZ, spol. s.r.o., 2019). 
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Graf č. 1: Pohľadávky po termíne splatnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných dokumentov XYZ, spol. s r.o.) 

2.11 Vymáhanie pohľadávok 

Spoločnosť XYZ spol. s.r.o. nespolupracuje so ţiadnou poisťovacou spoločnosťou, 

ktorá sa zaoberá poistením pohľadávky a v prípade neuhradenia jej nasledovným 

vymáhaním (E-mailová komunikácia s účtovníčkou, 2019). 

V prípade nesplatenia pohľadávky včas sú posielané 3 upomienky. Prvá upomienka je 

poslaná e-mailom alebo poštou a veriteľ zisťuje, či bola dlţníkovi doručená faktúra. 

V prípade, ţe dlţník na prvú upomienku nereaguje, zasiela sa mu druhá upomienka. 

Tretia upomienka je upozornenie, ţe danú pohľadávku preberie právny zástupca 

spoločnosti, ktorý bude nútený nezaplatenú pohľadávku riešiť súdnym jednaním. 

Podnikateľ mal len jeden prípad dlţníka v insolvencií, ktorý riešila právna kancelária 

a riešením úpadku dlţníka bola reorganizácia  (E-mailová komunikácia s účtovníčkou, 

2019). 

Pre mimosúdne vymáhanie spoločnosť s r. o. XYZ vyuţíva niekoľko nástrojov, medzi 

ktoré patrí okrem zasielania upomienok aj uzatvorenie splátkových kalendárov aj 

jednostranné započítanie pohľadávok alebo postúpenie pohľadávky (E-mailová 

komunikácia s účtovníčkou, 2019). 
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Podnikateľ pri vymáhaní pohľadávok nevyuţíva sluţby inkasných kancelárií a v zmluvy 

neobsahujú rozhodcovskú doloţku (E-mailová komunikácia s účtovníčkou, 2019). 

Podnikateľ má mnoţstvo pohľadávok po 3-ročnej premlčacej lehote, nezjednáva 

zmluvnú premlčaciu lehotu (E-mailová komunikácia s účtovníčkou, 2019).  

Spoločnosti sa ešte nestalo, ţe bolo potrebné podať ţalobu na príslušný súd (E-mailová 

komunikácia s účtovníčkou, 2019). 

2.12 Ekonomické aspekty pohľadávok 

Z dôvodu lepšieho pochopenia problému a zistenia, kde má daný subjekt slabé miesto, 

ktoré bude potrebné odstrániť je dôleţitá finančná analýza. Konkrétne sa jedná o dobu 

obratu pohľadávok a záväzkov, o zistenie likvidity a analýzu zadlţenia. 
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2.12.1 Vertikálna analýza aktív 

Vertikálna analýza aktív udáva percentuálny podiel zloţiek v podniku.  

Tabuľka č. 3: Vertikálna analýza 

 

poloţka 

2016 

v tis. Kč 

 

% 

2017 

v tis. Kč 

 

% 

2018 

v tis. Kč 

 

% 

AKTÍVA CELKOM 83 204 100 87 443 100 79 133 100 

Dlhodobý majetok 19 808 23,81 18 916 21,63 21 839 27,60 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 106 0,12 206 0,26 

Dlhodobý hmotný majetok 19 908 23,93 18 810 21,51 21 633 27,34 

Dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 0 

Obeţné aktíva 62 968 75,68 68 237 78,04 57 166 72,24 

Zásoby 35 987 43,25 40 775 46,63 26 003 32,86 

Pohľadávky 20 758 24,95 15 875 18,15 28 472 35,98 

Krátkodobý finančný 

majetok 

0 0 2 0 2 0 

Peňaţné prostriedky 6 223 7,48 11 585 13,25 2 689 3,4 

Časové rozlíšenie aktív 428 0,51 290 0,33 128 0,16 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Súvahy za rok 2016, 2017 a 2018) 

Pomocou výpočtov v tabuľke č. 3 bolo zistené, ţe podnikateľ má kolísavé hodnoty 

celkových aktív, avšak ich odchýlky nie sú vyššie ako 8 310 Kč (porovnaný rok 2017 

a 2018). Vo všetkých analyzovaných rokoch sú vysoké obeţné aktíva, ktorých 

percentuálny podiel na celkových aktívach je 75,68% aţ 78,04%. Tento jav spôsobujú 

vysoké hodnoty zásob a pohľadávok, čo je moţné vidieť aj v tabuľke č. 3. Vysoký 

podiel obeţných aktív na celkových aktívach nie je negatívnym javom vzhľadom na 

fakt, ţe podnikateľ podniká v strojárenskom priemysle. Výroba strojov je veľmi 

nákladná (materiál na výrobu strojov, nedokončená výroba, ...). Vysoké hodnoty 

obeţných aktív vo forme pohľadávok poukazujú na to, ţe podnikateľ má mnoţstvo 

pohľadávok, ktoré nie sú hradené včas. 
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Graf č. 2: Podiel obeţných aktív a dlhodobého majetku 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Súvahy za rok 2016, 2017 a 2018) 

Z grafu č. 2 je moţné vyčítať, ţe obeţné aktíva tvoria viac neţ 70% celkových aktív 

a v priebehu rokov sa tento údaj sa nijak výrazne nemení.  

2.12.2 Analýza likvidity 

Aby bolo zistené, či je podnikateľský subjekt schopný hradiť včas svoje záväzky voči 

ostatným subjektom, je nutné spracovať finančnú analýzu likvidity, vďaka ktorej je 

moţné zistiť, či podnikateľský subjekt drţí obeţné aktíva dostatočnej hodnoty. 

Tabuľka č. 4: Údaje potrebné pre výpočet likvidity 

Rok 
2016 

(v Kč) 

2017 

(v Kč) 

2018 

(v Kč) 

Obeţné aktíva 62 968 000 68 237 000 57 166 000 

Dlhodobé 

pohľadávky 
0 0 0 

Zásoby 35 987 000 40 775 000 26 003 000 

Peňaţné 

prostriedky 
6 223 000 11 585 000 2 689 000 

Finančný majetok 0 2 000 2 000 

Krátkodobé 

záväzky 
40 313 000 46 829 000 28 106 000 

Krátkodobé 

bankové úvery 
2 000 000 11 000 000 9 284 000 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa súvah  XYZ, spol. s r.o.) 
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Niţšie sú uvedené výpočty likvidít podľa kapitoly 1.8.2, kde sa nachádzajú vzorce pre 

výpočet. 

Beţná likvidita 

2016 = 62 968 000 / ( 40 313 000 + 2 000 000 ) = 1,488 ≐ 1,49 

2017 = 68 237 000 / ( 46 829 000 + 11 000 000 ) = 1,179 ≐ 1,18 

2018 = 57 166 000 / ( 28 106 000 + 9 284 000 ) = 1,528 ≐ 1,53 

Pohotová likvidita 

2016 = ( 62 968 000 - 35 987 000 ) / 40 313 000 = 0,669 ≐ 0,67 

2017 = ( 68 237 000 - 40 775 000 ) / 46 829 000 = 0,586 ≐ 0,59 

2018 = ( 57 166 000 - 26 003 000 ) / 28 106 000 = 1,108 ≐ 1,11 

Okamţitá likvidita (peňaţná likvidita) 

2016 = 6 223 000  / 40 313 000 = 0,154 ≐ 0,15 

2017 = ( 11 585 000 + 2 000 ) / 46 829 000 = 0,247 ≐ 0,25 

2018 = ( 2 689 000 + 2 000 ) / 28 106 000 = 0,095 ≐ 0,10 

Tabuľka č. 5: Analýza likvidity 

Rok Beţná likvidita Pohotová likvidita Okamţitá likvidita 

2016 1,49 0,67 0,15 

2017 1,18 0,59 0,25 

2018 1,53 1,11 0,10 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa súvah XYZ, spol. s r.o.) 

U podnikateľa je likvidita veľmi nízka, pretoţe má vysoké krátkodobé záväzky voči 

dodávateľom. Pri porovnaní beţnej a pohotovej likvidity bolo zistené, ţe pohotová 

likvidita je výrazne niţšia kvôli vysokému mnoţstvu zásob, ktorý je spôsobený 

charakterom výroby v strojárskom priemysle. Okamţitá likvidita má príliš nízke 

hodnoty, podnikateľ nie je schopný súčtom peňaţných prostriedkov a krátkodobého 

finančného majetku pokryť svoje krátkodobé záväzky.  

Je zrejmé, ţe podnikateľský subjekt má kolísavú tendenciu hodnoty beţnej likvidity. 

Odporúčaná hodnota je 1,5-2,5 a tomuto rozmedziu najlepšie vyhovuje rok 2018 

s beţnou likviditou 1,53 a rok 2016 s beţnou likviditou 1,49., čo značí o správnom 

vyuţívaní zdrojov. Rok 2017 s hodnotou 1,18 znamená, ţe schopnosť hradenia 
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krátkodobých záväzkov je zníţená. Rok 2017 sa od odporúčaných hodnôt odlišuje 

najviac kvôli vyšším hodnotám krátkodobých bankových úverov v súčte 

s krátkodobými záväzkami.  

Pohotová likvidita by sa mala pohybovať v hodnotách od 1 aţ 1,5. V tomto prípade 

uvedenému rozhraniu najlepšie vyhovuje rok 2018. Dva roky predtým sa hodnoty 

pohybovali mimo uvedeného rozpätia, čo znamenalo, ţe podnikateľ sa v tomto prípade 

musí spoliehať na prípadný predaj zásob, ktorým by zaistil dostatočnú hodnotu 

finančného majetku, ktorou by pokryl krátkodobé záväzky.  

Peňaţná likvidita alebo aj okamţitá likvidita má odporúčané hodnoty v rozmedzí 0,2-

0,5. Hodnoty majú kolísavú tendenciu, v určenom rozmedzí peňaţnej likvidity sa 

pohybuje len rok 2017. V roku 2016 je hodnota ukazovateľa 0,15, ktorá môţe znamenať 

problém pri splácaní záväzkov, rovnako ako aj v roku 2018 s hodnotou 0,10. Hodnoty 

v roku 2016 a 2018 vypovedajú o neefektívnom vyuţití finančných prostriedkov 

a neschopnosti splácať krátkodobé záväzky súčtom krátkodobého finančného majetku 

a peňaţných prostriedkov. 

 Pre lepšie znázornenie vývoja likvidít za jednotlivé roky sú dané údaje zobrazené 

v grafe č. 1.  

 

Graf č. 3: Analýza likvidity 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa súvah XYZ, spol. s r.o.) 
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2.12.3 Analýza aktivity 

Podľa teoretických východísk doby obratu je k jej výpočtu potrebné poznať hodnoty 

účtovných výkazov, konkrétne súvahy a výkazu zisku a straty. Potrebné poloţky pre 

analýzu doby obratu pohľadávok za roky 2016 aţ 2018 sú vyčíslené v tabuľke č. 6 a 7. 

 

Doba obratu pohľadávok 

Ako je uvedené v kapitole 1.8.3, doba obratu pohľadávok vyjadruje ako dlho je majetok 

viazaný vo forme pohľadávok. 

Tabuľka č. 6: Údaje potrebné pre výpočet a výsledné hodnoty doby obratu pohľadávok 

Rok Pohľadávky 

z obchodných 

vzťahov 

(Kč) 

Trţby 

(Kč) 

Doba obratu 

pohľadávky  

(dni) 

 

2016 14 961 000 64 960 000 84 

2017 4 444 000 45 845 000 35 

2018 14 937 000 83 434 000 65 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa súvahy a výkazu zisku a straty za roky 2016 aţ 2018) 

Z výsledku uvedeného v tabuľke č. 6 je viditeľné, ţe doba obratu pohľadávky má 

kolísavú tendenciu. Splatnosť faktúr je obvykle 30 dní odo dňa dodania tovaru alebo 

sluţby. V roku 2016 je doba obratu pohľadávok 84 dní. Hodnota je takmer 3-násobne 

vyššia ako odporúčaná hodnota 30 dní, čo znamená, ţe v danom roku podnikateľský 

subjekt nevenoval dostatočnú pozornosť vymáhaniu svojich pohľadávok a mnoţstvo 

z nich bolo zaplatené po splatnosti. Predlţovanie doby obratu pohľadávok zvyšuje 

riziko spojené s moţnosťou väčšej potreby úverov a s tým spojenými vyššími nákladmi 

(Knápková, 2017, s. 108).   

V roku 2017 je viditeľný viac neţ polovičný pokles oproti roku 2016, konkrétne na 35 

dní, čo znamená ţe v tomto roku bolo vymáhanie pohľadávok efektívnejšie, dlţníci 

pohľadávky hradili včasnejšie a odchýlka od odporúčanej hodnoty je len 5 dní, súvisí to 

so smenou účtovníčky (Interné dokumenty XYZ, spol. s r.o.), (telefonický rozhovor 

s externým poradcom XYZ, spol. s r.o., 2019). 
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V roku 2018 je doba obratu pohľadávok 65 dní. Táto hodnota je takmer 2-násobne 

vyššia ako hodnota v roku 2017, zároveň je viac neţ 2-násobne vyššia ako odporúčaná 

hodnota, čo znamená, ţe ani tento rok nebol na vymáhanie pohľadávok kladený 

dostatočný dôraz, súvisí to s uţ spomínaným projektom, ktorý bol v tomto roku 

dokončený (Interné dokumenty XYZ, spol. s r.o.), (telefonický rozhovor s externým 

poradcom XYZ, spol. s r.o., 2019). 

Niţšie sú uvedené výpočty doby obratu pohľadávok podľa kapitoly 1.8.3. 

Doba obratu pohľadávok  

2016 = ( 14 961 000 / 64 960 000 ) x 365 = 84.063 ≐ 84 dní 

2017 = ( 4 444 000/ 45 845 000 ) x 365 = 35.381≐ 35 dní 

2018 = (14 937 000 / 83 434 000 ) x 365 = 65.345 ≐ 65 dní 

 

Doba obratu záväzkov 

Ukazovateľ doby obratu záväzkov vypovedá o tom ako dlho dlţník odkladá platbu 

svojim veriteľom (viz. kapitola 1.8.3). 

Tabuľka č. 7: Údaje potrebné pre výpočet a výsledné hodnoty doby obratu záväzkov 

Rok 

 

Záväzky 

z obchodných 

vzťahov 

(Kč) 

Trţby 

(Kč) 

Doba obratu 

záväzku  

(dni) 

 

2016 3 417 000 64 960 000 19 

2017 7 260 000 45 845 000 57 

2018 8 910 000 83 434 000 38 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa súvahy a výkazu zisku a straty za roky 2016 aţ 2018) 

Pre potreby tejto práce počítam len so záväzkami z obchodných vzťahov. Doba obratu 

za sledované roky je kolísavá. Rok 2016 predstavoval najkratšiu dobu obratu záväzkov, 

konkrétne 19 dní. Udaný počet dní svedčí o tom, ţe podnikateľský subjekt sa snaţil 

splatiť svoje záväzky v čo najkratšej dobe a ešte pred uplynutím lehoty splatnosti.  

V roku 2017 doba obratu záväzkov vzrástla viac neţ trojnásobne na 57 dní. Tento nárast 

bol spôsobený zvýšením hodnoty záväzkov z obchodných vzťahov a zníţením hodnoty 

trţieb za rok 2017. V roku 2018 nastal pokles na hodnotu 38 dní, pretoţe nastalo 
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zvýšenie záväzkov z obchodných vzťahov, a tieţ trţieb za rok 2018. Priemerná doba 

obratu záväzkov za roky 2016 – 2018 je 38 dní (Interné dokumenty XYZ, spol. s r.o.). 

Niţšie sú uvedené výpočty doby obratu pohľadávok podľa kapitoly 1.8.3. 

Doba obratu záväzkov 

2016 = ( 3 417 000 / 64 960 000 ) x 360 = 18.936 ≐ 19 dní 

2017 = ( 7 260 000 / 45 845 000 ) x 360 = 57.009 ≐ 57 dní 

2018 = ( 8 910 000 / 83 434 000 ) x 360 = 38.444 ≐ 38 dní 

 

Porovnanie doby obratu pohľadávok a záväzkov 

V tabuľke č. 8 je zobrazená analýza aktivity.  

Tabuľka č. 8: Analýza aktivity 

Rok Doba obratu pohľadávky  

(dni) 

 

Doba obratu záväzku  

(dni) 

 

2016 84 19 

2017 35 57 

2018 65 38 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa súvahy a výkazu zisku a straty za roky 2016 aţ 2018) 

Doba obratu záväzkov by mala mať rovnakú alebo vyššiu hodnotu ako doba obratu 

pohľadávok. Toto pravidlo je zachované len v roku 2017. V roku 2016 a 2018 doba 

obratu záväzkov nie je dlhšia ako doba obratu pohľadávok, v roku 2016 je doba obratu 

pohľadávky dokonca niekoľkonásobne vyššia. V tomto prípade môţe podnikateľovi 

hroziť druhotná platobná neschopnosť a narušiť rovnováhu jeho finančnej situácie 

(Růčková, 2019, s. 70-71). Rok 2018 vykazuje najvyššie trţby, ktoré skreslili výsledný 

obrat pohľadávok. Toto skreslenie bolo spôsobené dofaktúrovaním veľkého projektu, 

ktorý bol dopredu vyzálohovaný, dodanie diela nemohlo byť v termíne určenom podľa 

zmluvy o dielo, pretoţe pripravenosť miesta plnenia objednávateľom nebola dostatočná. 

Projekt trval 3 roky (telefonický rozhovor s externým poradcom XYZ, spol. s r.o., 

2019). 
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Graf č. 4: Analýza aktivity 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa súvahy a výkazu zisku a straty za roky 2016 aţ 2018) 

 

2.12.4 Ukazovatele zadlţenosti 

V tejto časti je vyjadrené financovanie podnikateľského subjektu, ku ktorému je 

vyuţívaný cudzí kapitál. 

Tabuľka č. 9: Potrebné údaje pre výpočet ukazovateľov zadlţenosti 

Rok Cudzie zdroje 

(v Kč) 

Aktíva celkom 

(v Kč) 

Vlastný kapitál 

(v Kč) 

2016 49 389 000 83 204 000 33 691 000 

2017 54 531 000 87 443 000 32 912 000 

2018 37 390 000 79 133 000 41 743 000 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa účtovných uzávierok XYZ, spol. s r.o.) 

Niţšie sú uvedené výpočty celkovej zadlţenosti, koeficientu samofinancovania 

a finančnej páky podľa kapitoly 1.8.4. 

Celková zadlţenosť 

2016 = 49 389 000 / 83 204 000 = 0.5935892505 x 100 ≐ 59% 

2017 = 54 531 000 / 87 443 000= 0.6236176709 x 100 ≐ 62% 

2018 = 37 390 000 / 79 133 000 = 0.4724956718x 100 ≐ 47% 

84 

35 

65 

19 

57 

38 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2016 2017 2018

D
o

b
a 

o
b

ra
tu

 (
d

n
i)

 

Rok 

Analýza aktivity 

Doba obratu pohľadávky

Doba obratu záväzku



 

58 

 

Koeficient samofinancovania 

2016 = 33 691 000 / 83 204 000 = 0.4049204365 x 100 ≐ 40% 

2017 = 32 912 000 / 87 443 000= 0.3763823291 x 100 ≐ 38% 

2018 = 41 743 000 / 79 133 000 = 0.5275043282  x 100 ≐ 53% 

Finančná páka 

2016 = 83 204 000 / 33 691 000 = 2.469620967 ≐ 2,5 

2017 = 87 443 000 / 32 912 000 = 2.656872873 ≐ 2,7 

2018 = 79 133 000 / 41 743 000 = 1.895719043 ≐ 1,9 

Tabuľka č. 10: Ukazovatele zadlţenosti 

Rok Celková zadlţenosť Koeficient 

samofinancovania 

Finančná páka 

2016 0,5935 (59%) 0,4049 (40%) 2,5 

2017 0,6236 (62%) 0,3763 (38%) 2,7 

2018 0.4724 (47%) 0.5275  (53%) 1,9 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa účtovných uzávierok XYZ, spol. s r.o.) 

Odporúčané hodnoty celkovej zadlţenosti sú podľa kapitoly 1.8.4 medzi  30-60%. 

Rozmedzie podnikateľský subjekt spĺňa v rokoch 2016 a 2018, kde sú hodnoty 59% 

a 47%. V roku 2017 sa dostal 2% cez túto odporúčanú hranicu. Podiel cudzích zdrojov 

na celkovom kapitále je v tomto roku najvyšší, hodnota vlastného kapitálu sa výrazne 

líši od predchádzajúcich rokov, tento stav je spôsobený nárastom krátkodobých 

záväzkov. 

Koeficient samofinancovania vyjadruje krytie aktív vlastným kapitálom. Odporúčaná 

hodnota je  hodnota vyššia ako 50%. V  rokoch 2016 a 2017 podnikateľský subjekt 

kryje aktíva viac cudzími zdrojmi neţ vlastnými, čomu zodpovedajú hodnoty 40% 

a 38%. V roku 2018 je koeficient samofinancovania 53%, čo znamená, ţe v tomto roku 

subjekt začal kryť aktíva vlastným kapitálom vo väčšej miere ako predchádzajúce roky. 

Finančná páka vyjadruje koľkokrát prevyšuje hodnota celkového kapitálu kapitál 

vlastný. Ukazovateľ dosahuje hodnoty vyššie ako 1 počas všetkých 3 sledovaných 

rokov, čo má za následok maximalizovanie celkových aktív niţším vlastným kapitálom. 

Z výsledných hodnôt je zrejmé, ţe podnikateľ posilňuje vlastné zdroje cudzím 

kapitálom 2,5x v roku 2016. 2,7x v roku 2017 a len 1,9x za rok 2018.  
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Z výsledkov je viditeľné, ţe podnikateľský subjekt bol v rokoch 2016 aţ 2018 

financovaný viac cudzími zdrojmi ako vlastnými. Viditeľná zmena nastala aţ v roku 

2018, kedy klesla celková zadlţenosť, narástol koeficient samofinancovania a klesla 

hodnota finančnej páky. 

Pre lepšie zobrazenie vývoja ukazovateľov zadlţenosti za roky 2016 aţ 2018 sú 

hodnoty ukazovateľov zadlţenosti zobrazené v grafe niţšie. 

 

Graf č. 5: Vývoj ukazovateľov zadlţenosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa účtovných uzávierok XYZ, spol. s r.o.) 

2.13 Dopady koronavírovej krízy na podnikateľa 

Vďaka e-mailovej komunikácií s účtovníčkou bolo zistené, ţe: 

 aktuálna situácia by pomohla pomôcť pri hľadaní nových zamestnancov, ale 

momentálne má podnikateľský subjekt povolenú len úhradu tých 

najdôleţitejších nákladov (prevádzkové náklady, a pod.), inzercia je pozastavená  
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 do polovice apríla podnikateľ nebol nútený zníţiť mzdy, zamestnanci odvádzali 

prácu na plný pracovný úväzok, čerpali všetky benefity (stravenky a pod.), 

neprebiehal home-office ani obmedzenie prevádzky z dôvodu prevencie, mzdy 

za marec 2020 boli vyplácané v štandardnej výške a v štandardnom čase,  

 od polovice apríla podnikateľ vstúpil do programu Antivirus a od 16.4. boli 

takmer všetci zamestnanci doma a ich mzda bola zníţená na 60%, projekt bol 

predĺţený aţ do mája a od prvého májového týţdňa sa späť vrátila pribliţne 

polovica zamestnancov, výroba je tieţ zníţená na polovicu beţného obdobia, 

 do programu Antivirus bol podnikateľ nútený vstúpiť kvôli tomu, ţe niektoré zo 

zákazok boli z dôvodu pandémie v omeškaní alebo zrušené úplne a nebol by 

dostatok práce pre všetkých zamestnancov, niektorí zamestnanci (hlavne 

konštruktéri) mali moţnosť práce z domu po dohode s jednateľom 

 zhoršenie platobnej morálky nastalo zo strany podnikateľa, ktorý má problém 

s rýchlosťou obratu záväzkov, a nastalo aj z pohľadu dlţníkov, ktorí subjekt 

informujú, ţe s platbami budú meškať 

 podnikateľ kaţdý týţdeň uhrádza faktúry, ktorých dátum splatnosti sa blíţi- 

aspoň formou čiastočných úhrad  podľa aktuálnych finančných moţností, 

dohadovanie platobných podmienok prebieha telefonicky, nahromadili sa 

upomienky, 

 na nutné prevádzkové a mzdové náklady si podnikateľ drţí rezervu- teraz 

napomáha aj dotačný program Antivirus (E-mailová komunikácia s účtovníčkou, 

2020) 

2.14 Zhrnutie analýzy problému a súčasnej situácie 

Na základe uskutočnenej analýzy súčasného stavu podnikateľského subjektu za roky 

2016, 2017 a 2018 bolo zistené, ţe podnikateľ svojich odoberateľov nepreveruje 

dostatočne a svoje pohľadávky zaisťuje minimálne. Na zaistenie pohľadávok vyuţíva 

len inštitút výhrady vlastníctva a zmluvnú pokutu. Vymáhanie pohľadávok vykonáva 

vlastnými silami, prípadne s pomocou externého právnika.  Podnikateľ by mal zmeniť 

systém vymáhania  a zaisťovania pohľadávok , aby boli dlţníci viac motivovaní k ich 

včasnej úhrade. Vertikálna analýza aktív zobrazila, ţe podiel obeţných aktív na 

celkových aktívach je viac neţ 70% vo všetkých sledovaných rokoch. Ukazovateľ 
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beţnej likvidity sa v rokoch 2018 a 2016 pohyboval v odporúčanom rozmedzí hodnôt, 

rok 2017 do odporúčaných hodnôt nespadal.  Odporúčaným hodnotám pohotovej 

likvidity vyhovoval rok 2018, rok 2017 a 2016 sa pohybovali mimo uvedeného 

rozmedzia. Hodnotám okamţitej likvidity vyhovoval len rok 2017, roky 2016 a 2018 

vypovedajú o neefektívnom vyuţití finančných prostriedkov. Z analýzy ukazovateľov 

aktivity vyplýva, ţe doba obratu pohľadávok je vyššia ako doba obratu záväzkov okrem 

roku 2017. Táto situácia je pre podnikateľa nepriaznivá, pretoţe môţe narušiť 

rovnováhu jeho finančnej situácie. 

Aktuálne sa dokončujú posledné úpravy na novej smernici, ktorá bude uvádzať postup 

pri riešení problémových pohľadávok. Konkrétne bude špecifikovať situácie, ktoré 

môţu nastať, limitné dáta a následný postup riešenia. Tvorba tejto smernice by mala byť 

dokončená do konca júna 2020 a podnikateľovi určite uľahčí postup pri riešení 

problémových pohľadávok (telefonický rozhovor s externým poradcom XYZ spol. 

s.r.o., 2020). 
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA VRÁTANE 

EKONOMICKÉHO ZHODNOTENIA 

Táto časť bakalárskej práce obsahuje vlastné návrhy riešenia zaistenia a vymáhania 

pohľadávok v tuzemsku, ktoré boli vypracované na základe aktuálnej situácie 

podnikateľského subjektu v analytickej časti. Vďaka analýze bolo zistené, ţe najväčším 

problémom, ktorý je spojený s vymáhaním pohľadávok je nedostatočná informovanosť 

o obchodných partneroch. Niţšie sú navrhnuté spôsoby, ktorými je moţné predísť 

vzniku problematickej pohľadávky.  

Pre podnikateľský subjekt je, samozrejme, veľmi dôleţité aby boli pohľadávky hradené 

včas, pretoţe takmer všetky príjmy, ktoré generuje, plynú z výroby strojov, z čoho je 

moţné vyvodiť, ţe ekonomická stabilita podnikateľa je závislá na solventnosti dlţníka.  

3.1 Nedostatočná informovanosť o obchodnom partnerovi 

Nedostatočná informovanosť o potenciálnom zákazníkovi je základným problémom, 

pretoţe predchádzanie vzniku problematických pohľadávok môţe podnikateľský 

subjekt ovplyvniť práve výberom vhodného odberateľa.  

Zmluvy o dielo uzatvárané medzi zhotoviteľom a objednávateľom písomnou formou 

síce niekoľko inštitútov zaistenia pohľadávok obsahujú, avšak aj napriek tomu je 

vhodné porozmýšľať aj nad inými moţnosťami, prípadne upraviť aktuálne spôsoby 

zaistenia pohľadávok. Nenastáva ţiadne komplexnejšie preverenie odberateľov, neţ 

overenie pomocou verejného registra ARES a spoľahlivosť platcu DPH za pomoci 

registra platcov DPH.  

Zamedzením vzniku zmlúv o dielo medzi podnikateľským subjektom a problémovými 

dlţníkmi môţe veriteľ ovplyvniť okamţitú likviditu, pretoţe úhrada jeho pohľadávky 

znamená zvýšenie krátkodobého finančného majetku v podobe peňaţných prostriedkov 

v hotovosti alebo na bankovom účte. Ostatné hodnoty likvidít zahrnuté vo výpočtoch by 

sa nijak nezmenili, pretoţe neobsahujú poloţku „krátkodobý finančný majetok“. 
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3.1.1 Vyuţitie informačných systémov 

Podnikateľský subjekt uţ pravidelne pracuje s dostupným informačným systémom 

ARES a aj s Celoštátnym registrom platcov DPH. 

Avšak, ďalším vhodným on-line systémom, ktorý je určený na získavanie potrebných 

informácií je OR, ktorého vyuţitie je zdarma. Podnikatelia, ktorí sú zapísaní v OR by 

mali zverejňovať ročné uzávierky, ktoré obsahujú hlavne rozvahu, výkaz zisku a straty 

a prílohy k účtovnej uzávierke. Nevýhodou tohto registra je, ţe tu nie sú zapísaní všetci 

podnikatelia, a ţe nie všetky subjekty, ktoré sú povinné uverejňovať účtovné uzávierky, 

tieto dokumenty zverejňujú. Zverejnené výkazy sú veľmi dôleţité pre následné pouţitie 

údajov z nich na vykonanie finančnej analýzy, ktorá odhalí stav a povahu 

ekonomického subjektu. Na základe výpočtov, ktoré sú vykonané vo finančnej analýze 

je jednoduché zistiť napríklad dobu obratu záväzkov. Obchodní rejstřík je dostupný na 

webovej adrese https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik (Obchodní rejstřík). 

Ţivnostenský rejstřík je dostupný na stránkach https://www.rzp.cz/. Obsahuje základné 

informácie o podnikajúcich fyzických a právnických osobách, ktoré vlastnia 

ţivnostenské oprávnenie. Je zdarma. Jeho výhodou je zverejňovanie informácií ako 

napríklad prípadné prekáţky pri prevádzkovaní ţivnosti alebo uloţené pokuty. 

Nevýhodou je, ţe na tento portál nezverejňuje účtovné uzávierky (Ţivnostenský 

rejstřík).  

Centrálna evidencia exekúcií je ďalším registrom, kde je moţné preveriť si 

potenciálneho kupujúceho. Register je dostupný na webovej adrese 

https://www.ceecr.cz/ a zaisťuje ho Exekútorská komora Českej republiky neobsahuje 

údaje o výkonoch rozhodnutí vedených súdmi, a ani o exekúciách, ktoré boli vedené 

orgánmi štátnej správy a samosprávy, finančnými orgánmi alebo zdravotnými 

poisťovňami.. Vyuţívanie a nahliadanie do tohto registra je spoplatnené, cenník je 

uvedený v nasledujúcej tabuľke, obsahuje poplatky za kaţdé poskytnutie elektronického 

údaju (Centrální evidence exekucí).  
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Tabuľka č. 11: Cenník CEE 

POPLATOK/ 

ELEKTRONICKÝ 

ÚDAJ 

 

MNOŢSTVO POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV / ROK 

60 Kč 1 – 1000 

30 Kč 1 001 – 10 000 

15 Kč 10 001 – 1 000 000 

6 Kč Nad 1 000 001 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa cenníku Centrální evidence exekucí) 

Vyššie uvedené informačné systémy sú jednoduché spôsoby ako získať základné 

a zároveň veľmi podstatné informácie o podnikateľských subjektoch. Veriteľ si vďaka 

týmto webovým stránkam dokáţe vyhľadať relevantné informácie o svojom 

potenciálnom obchodnom partnerovi, na základe ktorých sa rozhodne či je vhodné 

s kupujúcim zmluvu uzavrieť alebo nie. 

3.2  Zaistenie pohľadávok  

Spoločnosť XYZ svoje pohľadávky zaisťuje nutnosťou platby zálohy a výhradou 

vlastníckeho práva. Podnikateľovi ešte odporúčam zváţiť moţnosť vyuţitia záloţného 

práva.   

3.2.1 Záloţné právo 

V prípade, ţe má spoločnosť pohľadávku v hodnote, ktorej výška by zodpovedala cene 

nehnuteľnosti, môţe so svojím kupujúcim zjednať záloţnú zmluvu na takúto 

nehnuteľnosť, ktorú má kupujúci vo vlastníctve. Záloţné pravo sa uvádza v katastri 

nehnuteľností a je moţné ho zjednať aj na vec hnuteľnú.  

3.3 Utvrdzovacie inštrumenty 

Podnikateľ vyuţíva ako utvrdzovací inštrument zmluvnú pokutu. Ďalej navrhujem 

zváţiť vyuţitie moţnosti uznania dlhu a zjednanie úrokov z omeškania.  
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3.3.1 Uznanie dlhu  

V prípade, ţe hrozí uplynutie premlčacej lehoty, je odporúčané aby veriteľ spísal 

uznanie dlhu s dlţníkom, čo bude mať za následok prerušenie premlčacej lehoty 

a začiatok plynutia novej lehoty, ktorej dĺţka bude 10 rokov. Uznanie dlhu musí byť 

vykonané písomne, kde dlh musí byť označený, musia byť uvedené dôvody, kvôli 

ktorým toto uznanie vzniklo, a tieţ výška, ktorú dlţník hodlá zaplatiť. Je moţné 

dohodnúť aj splátkový kalendár, splatnosť dlhu, úroky alebo aj úroky z omeškania. 

V prípade, ţe má veriteľ dlh písomne uznaný, získava veľkú výhodu v súdnom spore, 

pretoţe uţ nemusí dokazovať jeho existenciu. 

3.3.2 Strata výhody splátok 

Ak bolo medzi veriteľom a dlţníkom zjednané plnenie v splátkach a dlţník niektorú 

z nich nesplnil, veriteľ má právo na to, aby bola jeho pohľadávka vyrovnaná celá, 

v prípade, ţe si to strany zjednali. Toto právo veriteľ môţe uplatniť najneskôr do 

splatnosti najbliţšej budúcej splátky. Odporúčam zahrnutie inštitútu straty výhody 

splátok do kaţdého splátkového kalendára. 

3.3.3 Úrok z omeškania 

Úrok z omeškania kupujúci hradí v prípade, ţe mešká s platbou pohľadávky. Výška 

daného úroku by nemala byť príliš vysoká, avšak má slúţiť ako motivácia k včasnej 

úhrade pohľadávky. Hodnotu úroku je nutné stanoviť písomne v zmluve. Odporúčam 

výšku stanoviť v rozmedzí 0,03% – 0,15% celkovej dlţnej čiastky, a to za kaţdý začatý 

deň omeškania. Výška úroku bude závisieť na počte dní, ktoré uplynuli od splatnosti 

pohľadávky. Ak nie je stanovený úrok z omeškania zmluvne, je moţné ţiadať zákonný 

úrok z omeškania na základe nařízení vlády č. 351/2013 Sb. podľa aktuálneho znenia. 

Výšku skonta som navrhovala podľa vlastného uváţenia, nemá spôsobovať straty 

veriteľovi a zároveň má motivovať kupujúceho k včasnému hradeniu pohľadávky.  
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Tabuľka č. 12: Návrh výšky úroku z omeškania 

Počet dní po splatnosti Výška úroku za kaţdý deň omeškania 

Do 30 dní 0,03% z hodnoty pohľadávky 

Do 60 dní 0,06% z hodnoty pohľadávky 

Do 90 dní 0,09% z hodnoty pohľadávky 

Do 180 dní 0,12% z hodnoty pohľadávky 

Nad 180 dní 0,15% z hodnoty pohľadávky 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

3.4  Skonto z ceny 

 Skonto z ceny predstavuje zľavu z celkového plnenia, ktorá je poskytnutá kupujúcemu 

za včasné uhradenie pohľadávky. Výška zľavy by mala motivovať kupujúcich 

k včasnému hradeniu pohľadávok, avšak zároveň nesmie poškodzovať predávajúceho. 

Návrh je zaviesť viac variant zľav podľa počtu dní, ktoré uplynuli od vzniku danej 

pohľadávky. Pri úhrade pohľadávky do 5 dní od vzniku pohľadávky by skonto z ceny 

činilo  3% z celkového plnenia. V prípade, ţe by bola pohľadávka uhradená do 14 dní 

do vzniku, skonto z ceny by bolo vo výške 1,5% a pri úhrade pohľadávky po viac ako 

15 dňoch od vzniku pohľadávky aţ do konca lehoty splatnosti by zľava činila 0,5% 

z celkového plnenia. Výšku skonta som navrhovala podľa vlastného uváţenia, nemá 

spôsobovať straty veriteľovi a zároveň má motivovať kupujúceho k včasnému hradeniu 

pohľadávky.  

Pre lepšiu prehľadnosť sú uvedené návrhy skonta spracované v tabuľke č. 12. 

Tabuľka č. 13: Výška celkového skonta z ceny 

SKONTO PODMIENKA 

3% z celkového 

plnena 

Úhrada do 5 dní od vzniku pohľadávky 

1,5% z celkového 

plnena 

Úhrada od 6 do 14 dní od vzniku pohľadávky 

0,5% z celkového 

plnena 

Úhrada nad 15 dní od vzniku pohľadávky, avšak stále v lehote 

splatnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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3.5 Mimosúdne vymáhanie pohľadávok 

Ak pohľadávka nie je uhradená včas (do dátumu splatnosti), je nutné takúto pohľadávku 

začať riešiť rôznymi spôsobmi. Je vhodné aby sa vymáhanie začalo mimosúdne. 

Odporúčam spory riešiť v rozhodcovskom konaní, pokiaľ sa veriteľ rozhodne pre 

zavedenie rozhodcovskej doloţky v zmluvách. V prípade, ţe mimosúdne vymáhanie nie 

je úspešné, odporúčam postupovať zahájiť súdne vymáhanie. 

Podnikateľský subjekt vyuţíva mimosúdne riešenie vymáhania pohľadávok vo forme 

zasielania upomienok. 

3.5.1 Vymáhanie pohľadávok inkasnou kanceláriou 

V prípade, ţe zasielanie upomienok a mimosúdne vymáhanie nemôţe vykonávať 

zamestnanec spoločnosti alebo takéto vymáhanie nie je úspešným, existuje moţnosť 

vymáhania pohľadávok pomocou inkasných kancelárií. Avšak táto metóda je na 

zváţenie, pretoţe je nákladnejšia ako vymáhanie zamestnancami. Na stránkach 

www.aiacz.cz je uvedený register overených inkasných agentúr.  

V prípade, ţe by sa podnikateľský subjekt rozhodol pre vymáhanie prostredníctvom 

inkasnej kancelárie je vhodné dané kancelárie kontaktovať a porovnať si ich cenníky. 

Výška poplatku za sluţby inkasnej kancelárie závisí od výšky pohľadávky, počtu dní po 

splatnosti a tieţ na spôsobe jej zaistenia. Ak má veriteľ s dlţníkom spísanú zmluvu 

alebo podpísané uznanie dlhu, poplatok za sluţby inkasnej kancelárie sa zniţuje.  

Prostredníctvom e-mailu som kontaktovala 10 inkasných agentúr s poţiadavkou 

poskytnutia ich cenníka. Odpoveď som dostala len od 4 inkasných agentúr, avšak 

cenník pre potreby tejto bakalárskej práce neposkytli. Vyhľadanie konkrétneho cenníka 

inkasnej kancelárie bolo moţné len pri inkasnej kancelárií SAFIN INVEST s.r.o., ktorej 

cenník sa odvíja od výšky a veku pohľadávky (doba od dátumu splatnosti pohľadávky 

do dátumu prevzatia k inkasu). 
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Tabuľka č.  14: Cenník vymáhania pohľadávok SAFIN INVEST s.r.o. 

Výška 

pohľadávky 

(v Kč) 

Vek pohľadávky (v mesiacoch) 

1 - 2 3 - 6 6 - 12 12 - 24 Nad 24 

Do 50 000 10% 17% 20% 23% 30% 

50 – 100 000 8,5% 15% 17% 20% 28% 

100 – 150 000 7,5% 12% 15% 18% 25% 

150 – 200 000 6% 10% 13% 15% 23% 

Nad 200 000 dohodou 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa cenníka SAFIN INVEST s.r.o.) 

Vymáhanie pohľadávok touto cestou by som odporučila v prípade, ţe sa veriteľ chce 

zbaviť starostí spojených s problematickou pohľadávkou, pretoţe agentúra tento proces 

vykoná za veriteľa. Pri výbere inkasnej kancelárie odporúčam veriteľovi nerozhodovať 

sa len na základe provízie, ale hlavne hľadieť aj na referencie od iných klientov a 

nahliadnuť do účtovnej závierky inkasnej agentúry.  

3.5.2 Rozhodcovské konanie 

V prípade, ţe je v zmluve s dlţníkom vopred zjednaná rozhodcovská doloţka, je moţné 

spor riešiť v rámci rozhodcovského konania. Zjednanie rozhodcovskej doloţky 

odporúčam, pretoţe rozhodcovské konanie je rýchlejšie a menej nákladné neţ súdne 

konanie, komunikáciou cez internet je moţné zníţenie nákladov za jednanie. 

Nevýhodou je uţšia právomoc rozhodcovského konania, čo znamená, ţe rozhodcovia 

nesmú vynucovať procesnú povinnosť od tretích osôb, napríklad od svedkov a znalcov. 

Rozhodcovia ich môţu vypočúvať iba v prípade, ţe sa k nim dostavia dobrovoľne 

(Janků, 2015, s. 22-31) 

Podnikateľ si môţe vybrať u akej inštitúcie chce toto konanie viesť. Na porovnanie som 

vybrala dve inštitúcie, u ktorých je moţné viesť rozhodcovské konanie. Práve tieto 

inštitúcie boli jedny z najvyhľadávanejších prostredníctvom sluţby Google. Konkrétne 

je to Rozdčí soud Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České 

republiky (RS při HK ČR a AK ČR) a Institute of Arbitatrion Law (IAL SE). 
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V tabuľke č. 15  sú uvedené poplatky za vedenie konania u Rozhodcovského súdu pri 

HK ČR a AK ČR a u IAL SE. 

Tabuľka č. 15: Porovnanie poplatkov za rozhodcovské konanie tuzemských sporov u HK ČR a AK 

ČR a IAL SE 

Rozhodcovský súd Poplatok 

HK ČR a AK ČR 5% z hodnoty predmetu sporu, najmenej 11 000 Kč 

IAL SE 4% z hodnoty predmetu sporu, najmenej 7 000 Kč 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa cenníka HK ČR a AK ČR a IAL SE) 

Pri porovnaní výšky poplatkov v tabuľke bolo zistené, ţe výhodnejším variantom je 

viesť konanie pri IAL SE. Ekonomickou úsporou je 1%, najmenej 4 000 Kč. 

Podnikateľovi odporúčam doplniť zmluvu o rozhodcovskú doloţku s takýmto znením: 

Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou budú rozhodované 

s konečnou platnosťou u Rozhodčího soudu České republiky podľa jeho poriadku 

rozhodcom menovaným predsedom Rozhodčího soudu (Ondrejová, 2017, s. 399). 

3.6 Súdne vymáhanie pohľadávok 

V prípade, ţe mimosúdne vymáhanie pohľadávky nie je efektívne, odporúčam, aby 

podnikateľ vyuţil moţnosť vymáhania pohľadávok  súdnou cestou. 

3.6.1 Vymáhanie pohľadávky v skrátenom civilnom konaní 

Pohľadávky, ktoré bude podnikateľ nútený vymáhať súdnou cestou, odporúčam 

vymáhať v skrátenom civilnom konaní. Ako je uvedené v kapitole č 1.5.2, skrátené 

civilné konanie je oproti tomu klasickému rýchlejšie a bez ústneho jednania pred 

súdom, čo je výhodou. Medzi právomocné rozhodnutia, ktoré môţu byť 

výsledkom skráteného civilného konania patrí platobný príkaz, elektronický platobný 

príkaz, európsky platobný príkaz a zmenkový alebo šekový platobný príkaz (Winterová, 

2018, s. 350). Z týchto rozhodnutí je v prípade spoločnosti s r.o. XYZ moţné vyuţívať 

návrh ma vydanie platobného príkazu alebo elektronického platobného príkazu. 

V prípade, ţe hodnota pohľadávky nepresahuje 1 milión Kč, odporúčam aby podnikateľ 

vyuţíval hlavne návrh na vydanie elektronického platobného príkazu, pri ktorom stačí 

vyplniť a podpísať elektronickým podpisom elektronický formulár a formulár odoslať 

súdu.  Elektronický formulár sa nachádza na stránkach justice v sekcií ePodatelna, 
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a keďţe je moţné zaslať ho dátovou schránkou, je proces jeho vydania rýchlejší ako 

klasický platobný rozkaz (http://portal.justice.cz/ejustice/platebni-rozkaz.html). 

Podmienky vydania príkazu sú napríklad bezchybné vyplnenie formulára a zaplatenie 

súdneho poplatku. Súd môţe vydať príkaz aţ po splnení podmienok. Príkaz ukladá 

dlţníkovi povinnosť zaplatiť veriteľovi pohľadávku a náklady konania do 15 dní od 

doručenia. Nevýhodou príkazu je moţnosť jeho vyuţitia len za predpokladu, ţe hodnota 

pohľadávky nepresahuje hodnotu 1 000 000 Kč 

(http://portal.justice.cz/ejustice/platebni-rozkaz.html). 

V tabuľke č. 16 sú uvedené poplatky za návrh na vydanie elektronického platobného 

príkazu. Výška poplatku sa odvíja od hodnoty vymáhanej pohľadávky. 

Tabuľka č. 16: Poplatky za návrh na vydanie elektronického platobného príkazu 

Hodnota predmetu plnenia Poplatok 

Do 10 000Kč vrátanie 400 Kč 

10 000 Kč – 20 000 Kč 800 Kč 

Viac neţ 20 000 Kč  4% 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) 

V tabuľke č. 17 sú vyčíslené poplatky za podanie návrhu na zahájenie občianskeho 

súdneho konania.  

Tabuľka 17: Poplatky za podanie návrhu na zahájenie občianskeho súdneho konania 

ŢALOVANÁ ČIASTKA SÚDNY POPLATOK 

Do 20 000 Kč 1 000 Kč 

20 000 – 40 000 000 Kč 5% z čiastky 

Nad 40 000 000 Kč 2 000 000 + 1% z čiastky presahujúcej 

40 000 000 Kč; čiastka nad 250 000 000 

Kč sa nezapočítava 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Prílohy k zákonu č. 549/1991 Sb.) 

Na základe tabuliek č. 16 a 17 konštatujem, ţe sa podnikateľovi viac vyplatí vyuţívať 

návrh na vydanie elektronického platobného príkazu oproti klasickému súdnemu 

konaniu. Pri vymáhaní pohľadávky, ktorej hodnota je menšia ako 20 000 Kč, vyuţitie 

návrhu na vydanie elektronického platobného rozkazu zodpovedá ekonomickej úspore 

200 Kč. Pri vymáhaní pohľadávky, ktorej hodnota je vyššia neţ 20 000 Kč, je 
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ekonomická úspora pri vyuţití elektronického platobného príkazu 1% z vymáhanej 

čiastky.  

Ak bude hodnota vymáhanej pohľadávky vyššia ako 1 000 000 Kč, odporúčam podať 

návrh na vydanie platobného príkazu u príslušného súdu. K výkonu konania odporúčam 

vyuţívať exekúciu podľa EŘ. Výhodou tohto konania oproti vykonávaciemu konaniu 

podľa OSŘ je to, ţe je rýchle, exekútor si sám volí spôsob exekúcie a v prípade 

úspešnosti exekúcie povinný hradí odmenu súdneho exekútora (Perthen, 2015, s. 41-

43).  

3.7 Účtovné, daňové a ekonomické hľadisko pohľadávok 

Problematiku účtovného a daňového hľadiska pohľadávok podľa môjho názoru 

podnikateľ rieši správne, optimalizácia daňovej záťaţe v prípade daňových opravných 

poloţiek a odpisov, a opravné poloţky k pohľadávkam a odpisy pohľadávok do 

nákladov vytvára v súlade s predpismi a zákonmi, ktoré sú k tomu určené. 

Z ekonomického hľadiska bolo zistené na základe analýzy, ţe podnikateľ má problém 

s likviditou a odporúčané hodnoty dosahuje len zriedkavo. 

Ak bude podnikateľský subjekt starostlivo preverovať kupujúcich, bude pouţívať aj 

ďalšie zaisťovacie a utvrdzovacie inštrumenty, ktoré sú navrhnuté (napríklad záloţné 

právo, úrok z omeškania, uznanie dlhu), pohľadávky bude sledovať po celú dobu 

trvania obchodného vzťahu (vhodnosť úpravy súboru Excel, ktorý sleduje pohľadávky 

aţ po ich splatnosti), doba obratu pohľadávok by mala klesať. Kupujúci svoje 

pohľadávky začnú platiť v skoršom termíne ako tomu bolo doteraz. S tým súvisí aj 

ďalší ukazovateľ aktivity- dobra obratu záväzkov. V prípade, ţe kupujúci zaplatí včas, 

podnikateľský subjekt nebude ohrozený tým, ţe v budúcnosti nastanú problémy 

s včasnou úhradou vlastných záväzkov.  

3.8 Zhodnotenie návrhov a posúdenie ich realizovateľnosti v praxi 

Návrhy boli predloţené podnikateľovi a o niektorých z nich reálne uvaţuje.  Podnikateľ 

by sa mal viac zaujímať o to, s kým zmluvu uzatvára. Navrhovaný registre a portály 

navštívil a uznal vhodnosť ich vyuţitia (E-mailová komunikácia s účtovníčkou, 2020), 

(telefonický rozhovor s externým poradcom XYZ spol. s.r.o., 2020).  
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Ďalším návrhom je upravenie zmlúv- zahrnúť v nich úrok z omeškania, skonto z ceny 

pri platbe včas , zjednanie rozhodcovskej doloţky ktorá zniţuje náklady na budúce 

spory a tieţ zavedenie inštitútu straty výhody splátok. Z týchto návrhov podnikateľ 

najviac ocenil zavedenie rozhodcovskej doloţky, pretoţe prípadný spor, ktorý by mohol 

vniknúť z problematickej pohľadávky by mohol byť menej nákladný a rýchlejší. Stratu 

výhody splátok ešte zváţi. O úroku z omeškania neuvaţuje, pretoţe uţ vyuţíva 

zmluvnú pokutu, avšak zváţi moţnosť vyuţitia skonta z ceny (E-mailová komunikácia 

s účtovníčkou, 2020), (telefonický rozhovor s externým poradcom XYZ spol. s.r.o., 

2020). 

Ocenený bol tieţ návrh na utvrdenie pohľadávok vo forme uznania dlhu, tento inštitút 

bude upravovať spomínaná pripravovaná smernica, ktorá bude určovať presné 

podmienky (telefonický rozhovor s externým poradcom XYZ spol. s.r.o., 2020). 

Návrh vyuţívať elektronický príkaz (prípadne platobný príkaz) v prípade súdneho 

vymáhania pohľadávok bol ocenený najviac (E-mailová komunikácia s účtovníčkou, 

2020), (telefonický rozhovor s externým poradcom XYZ spol. s.r.o., 2020). 

Spolupráca s podnikateľským subjektom XYZ spol. s.r.o. v rámci spracovania 

bakalárskej práce dala podnikateľovi impulz k lepšiemu zmapovaniu riešenia 

problémových pohľadávok, výsledkom je pripravovaná smernica, ktorá bude túto 

problematiku riešiť- určovať jednotlivé postupy a limitné hodnoty (telefonický rozhovor 

s externým poradcom XYZ spol. s.r.o., 2020). 

Predloţila som niekoľko návrhov, ktoré by veriteľovi mohli pomôcť s problémovými 

pohľadávkami. Aj na základe spätnej väzby verím, ţe niektoré z nich budú skutočne 

realizované. 
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ZÁVER 

Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie návrhu na zlepšenie systému zaistenia 

a vymáhania pohľadávok podnikateľa. Prvým čiastkovým cieľom bolo teoreticky 

vymedziť základné pojmy v oblasti pohľadávok. Následne boli uvedené základné 

informácie o podnikateľskom subjekte a spracovaná analýza, pri ktorej boli zistené 

nedostatky podnikateľa v oblasti likvidity, doby obratu pohľadávok a záväzkov. Vďaka 

získaným poznatkom a vypracovanej analýze boli podnikateľovi predloţené návrhy na 

zlepšenie systému zaistenia a vymáhania pohľadávok. 

V teoretických východiskách práce boli definované základné pojmy, vznik, zánik 

a príslušenstvo pohľadávky, spôsoby zaistenia a utvrdenia pohľadávok. Ďalej sú opísané 

moţné cesty vymáhania pohľadávok či uţ mimosúdne alebo súdne. Pohľadávky sú 

charakterizované z právneho, účtovného, daňového a ekonomického pohľadu. 

V analytickej časti práce je opísaný súčasný systém zaistenia a vymáhania pohľadávok 

v rokoch 2016 aţ 2018 a pomocou finančnej analýzy analyzovaná likvidita, aktivita 

a zadlţenosť podnikateľa. 

V kapitole venovanej vlastným návrhom riešenia boli predloţené návrhy na zlepšenie 

aktuálneho systému zaistenia a vymáhania pohľadávok. Prvým podstatným krokom je 

snaha o zamedzenie vzniku problémových pohľadávok prostredníctvom overovania 

potenciálnych dlţníkov. Navrhujem vyuţitie informačných systémov ako napr. OR, 

ţivnostenský rejstřík a CEE. Ďalej navrhujem lepšie zaistenie zmlúv, pretoţe 

podnikateľ vyuţíva len výhradu vlastníctva a zmluvnú pokutu. Navrhujem zaisťovacie 

prostriedky rozšíriť napr. o záloţné právo. Zmluvy navrhujem doplniť o rozhodcovskú 

doloţku, skonto z ceny. Z prostriedkov, ktoré pohľadávky utvrdzujú odporúčam 

vyuţívať uznanie dlhu. V prípade mimosúdneho vymáhania pohľadávok odporúčam 

riešiť spory pomocou rozhodcovského konania, ktoré je oproti klasickému súdnemu 

konaniu úspornejšie. V prípade súdneho vymáhania pohľadávok navrhujem vyuţívať 

skrátené civilné konanie, ktoré nie je len časovo úspornejšie, ale aj lacnejšie 

v porovnaní s klasickým súdnym konaním. 

Podľa môjho názoru som stanovený ciel práce splnila. 
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