
 
 

Abstrakt 

Tato práce má za cíl seznámit čtenáře s problematikou související s existencí 

pohledávek po splatnosti, nastínit, jakým způsobem jsou ve společnosti ORKÁN plus, 

s.r.o. vymáhány pohledávky a navrhnout systém vymáhání pohledávek využitelný  

v poradenských společnostech. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu pohledávka, 

přibližuje určité etapy existence pohledávky a zabývá se srovnáním mezi vymáháním 

pohledávek v soudním řízení a exekučním řízení. Analytická část práce  je věnována 

představení společnosti ORKÁN plus, s.r.o. prostřednictvím stručné charakteristiky 

společnosti, dále analýze současného systému pohledávek, řešení daňové a účetní 

otázky v oblasti odpisu pohledávek a tvorby opravných položek k pohledávkám  

a rovněž  analýze finanční stability společnosti s ohledem na existenci pohledávek po 

splatnosti. V části nazvané Vlastní návrhy řešení jsou pak uvedeny doporučené postupy 

vymáhání pohledávek a navržena řešení pro zlepšení stávajícího systému vymáhání 

pohledávek. 
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Abstract 

Thesis pursue an aim to introduce reader to problem of unsettled debts, outline way of 

debts recovering at company ORKÁN plus, s.r.o. (L.t.d.) and draw up system of debts 

recovering procedure apllicable to consulting companies.  

 

Theoretic part of thesis defines a debt, shows certain stages of debt lifetime, and deals 

with         1) comparison of debts recovery procedure through court process (soud) and 

through (exekutor)  2) comparison of two basic ways of execution of a decision 

 

Analytic part of thesis consist of brief  introduction of ORKÁN plus, s.r.o. (L.t.d.) 

company, analysis of present debts filing system at this company, then analysis of debts 

amortization and adjusting entries creation from tax and accounting standpoint, as well 

as analysis of company finance stability with regard to overdue debts.   



 
 

 

Part called „own proposed solutions“ contents recommended procedures of debts 

recovery and suggested improvement of present system of debts recovery procedure. 
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Úvod 

Pohledávky jsou součástí běžného života nejen každého podnikatele, ale rovněž lidí, 

kteří podnikatelskou činnost nevykonávají. V mé práci se budu zabývat problematikou 

vymáhání pohledávek specifikovaných jako peněžité pohledávky vznikající 

z obchodních vztahů.  

 

Každá právnická či fyzická osoba vyvíjející ekonomickou činnost eviduje pohledávky 

vůči svým obchodním partnerům. Problémem je, že málokterá společnost má saldo 

pohledávek vyrovnané ve lhůtě splatnosti. Prostřednictvím svých nevyrovnaných 

pohledávek tedy nedobrovolně „úvěruje“ své obchodní partnery a umožňuje jim 

zhodnocovat své finanční prostředky, kterými měli uhradit své závazky a které jím 

zůstávají dostupné k alternativnímu použití, zatímco ona sama investovat volné 

prostředky, z důvodu existence neuhrazených pohledávek, nemůže.  Nezřídka také 

dochází ke vzniku tzv. nedobytných pohledávek.  

 

Jelikož pracuji v poradenské společnosti, zaměřila jsem se ve své práci právě na 

ekonomické subjekty působící v této oblasti podnikání. Vzhledem k tomu, že nelze 

pojmout proces vymáhání pohledávek stejným způsobem v malé společnosti jako ve 

velké, nebo ve společnosti nabízející služby jako ve společnosti výrobní či zabývající se 

jinou činností, je systém vymáhání pohledávek navržený v této práci aplikovatelný spíše 

u malých a středně velkých podnikatelských subjektů s předmětem činnosti poskytování 

poradenských služeb.  

 

Cílem práce je poukázat nejen na problémy související s existencí pohledávek po 

splatnosti a na jejich dopad na finanční stabilitu společnosti, ale především na procesy 

spojené s vymáháním pohledávek. V práci jsou popsány způsoby, kterými lze 

pohledávky vymáhat a také prostředky použitelné při vymáhání pohledávek. Kromě 

samotného procesu vymáhání pohledávek obsahuje práce také způsoby vypořádání se 

s pohledávkami, které se stávají pohledávkami „nedobytnými“, z hlediska daňového  

a účetního. K cílům patří také informování o vymáhání pohledávek podle exekučního 

řádu a občanského soudního řádu a pohledávek v konkursním a insolvenčním řízení. 
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V závěru práce je navržen postup procesů při vymáhání pohledávek ve společnosti 

nabízející poradenské služby, ve které jsou vztahy klienta a společnosti založeny na 

vzájemné důvěře, mnohdy dlouholeté spolupráci. Kde v případě příliš „razantních“ 

přístupů k vymáhání pohledávek může dojít k narušení důvěry klienta  

a třeba i k jeho ztrátě. Samotný proces vymáhání pohledávek by měl být u každého 

dlužníka specifický, specifičnost je dána konkrétním vztahem s klientem. V rámci 

návrhu řešení zlepšení stávajícího systému vymáhání pohledávek je přihlíženo k výše 

uvedeným skutečnostem a systém v práci navržený je systémem „rámcovým“ sloužící 

vymáhajícímu jako návod jakým způsobem efektivně postupovat při vymáhání 

pohledávek.  
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1 Teoretická východiska práce 

První kapitola je věnována souhrnu teoretických poznatků, které se staly východiskem  

k sepsání této práce. 

 

1.1 Pohledávka 

Zřejmě nejčastěji bývá pojem pohledávka spojena s existencí smluvních vztahů. 

Závazkovým vztahem je, dle § 488 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále 

jen ObčZ), právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od 

dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek věřiteli. Smluvní vztah však 

nemusí být jediným právním důvodem vzniku pohledávek.  

 

1.1.1 Definice pojmu pohledávka  

Pohledávku je možné definovat například jako právo jedné osoby (věřitele) na plnění 

určitého závazku (dluhu) osobou druhou (dlužníkem).                                                (22) 

 

Pohledávky mohou být: 

Smluvní - v konkrétním smluvním vztahu může pohledávka vznikat na straně pouze 

jednoho účastníka, příkladem může být darovací smlouva, tak i vzájemně na obou 

smluvních stranách - například u kupní smlouvy.                                                        (11) 

 

Ostatní - nejsou závislé na žádném smluvním vztahu a jejich vznik je  

dán veřejnoprávním či soukromoprávním předpisem nebo jinou právní skutečností. 

Může jít například o pohledávky státu z titulu daní, poplatků nebo obdobných 

finančních plnění. Dále se může jednat o pohledávky z titulu náhrady škody či 

bezdůvodného obohacení.                                                                                             (11) 

 

Z obecného pohledu lze pohledávky rozdělit na pohledávky: 

• ze smluv 

• z porušení právních povinností 

• z jiných prvních skutečností 
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a dále pohledávky: 

• s finančním plněním 

• s naturálním plněním 

• s plněním službami 

• s plněním činností nebo zdržením se činnosti                                          (11) 

 

1.1.1.1 Právní režim pohledávky 

Pohledávky mohou vznikat v občanskoprávních a obchodněprávních vztazích. Pakliže 

například dochází ke vzniku pohledávky na základě uzavřeného kontraktu mezi dvěma 

obchodními společnostmi, jedná se o obchodněprávní pohledávku. Uzavřou-li však 

smlouvu nepodnikatel a obchodní společnost, vzniklá pohledávka může být 

občanskoprávní pohledávkou. Vzhledem k zaměření bakalářské práce na podnikatelské 

subjekty se dále budu zabývat obchodněprávními pohledávkami. Úprava 

obchodněprávních pohledávek je obsažena v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním 

zákoníku (dále jen ObchZ). Konkrétně jsou obchodně závazkové právní vztahy 

upraveny v § 261 a násl.  

 

Mezi obchodněprávní pohledávky se řadí pohledávky vzniklé: 

• ze závazkových vztahů mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé,  

s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti, 

• ze závazkových vztahů mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou  

a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají zabezpečování 

veřejných potřeb - relativní obchody,  

• ze vztahů specifikovaných v § 261 odst. 3 ObchZ - absolutní obchody, 

• ze vztahů, u kterých si účastníci dle § 262 odst. 1 ObchZ písemně dohodli, že 

jejich závazkové vztahy, které nespadají pod výše uvedený výčet, se přesto řídí 

ustanoveními ObchZ - fakultativní obchody, 

• ze vztahů vzniklých při zajištění plnění závazků v závazkových vztazích podle 

prvních třech bodů výše uvedených, jež se řídí ObchZ a zástavní právo 

k cenným papírům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem, 
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• ze vztahů vzniklých při zajištění závazků ze smluv podle čtvrtého bodu (viz 

výše), jestliže osoba poskytující zajištění s tím projeví souhlas, nebo v době 

vzniku zajištění ví, že zajišťovaný závazek se řídí ustanoveními ObchZ.       (11) 

 

1.1.2 Vznik pohledávky 

Kromě určení právního režimu pohledávky je prioritní posoudit, zda pohledávka vůbec 

vznikla, zda nedošlo k vadnému právnímu úkonu. 

   

„Právními následky vadných právních úkonů jsou: 

• neplatnost právního úkonu 

• odporovatelnost právního úkonu 

• možnost jednostranně odstoupit od smlouvy  

Neplatné jsou právní úkony, jimiž se dostává některé náležitosti, kterou zákon pod 

sankcí neplatnosti požaduje. Neplatnost má dva stupně: neplatnost absolutní  

a relativní.“                                                                                                      (6, str. 109)  

 

Absolutně neplatné a relativné neplatné právní úkony definuje ObčZ v § 37 a  násl.   

 

Absolutní neplatnost  - právní vztah vznikl na základě absolutně neplatného právního 

úkonu, jestliže: 

• nebyl učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nebo jeho předmětem je 

plnění nemožné, 

• byl učiněn právním úkonem účastníka, který nemá způsobilost k právním 

úkonům, nebo účastníka, který jednal v duševní poruše, která jej činila 

k takovému právnímu úkonu neschopným, 

• právní úkon svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází 

anebo se příčí dobrým mravům, 

• právní úkon, kterým měl být daný právní vztah založen, nebyl učiněn ve formě, 

kterou vyžaduje zákon. 

 

Důležité je, že absolutní neplatnosti právního úkonu se oprávněný může dovolat bez 

časového omezení.  
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Relativní neplatnost  - právní vztah může vzniknout také na základě relativně 

neplatného právního úkonu. Takový vztah zůstává dále platným do doby, dokud se ten, 

kdo je takovým úkonem dotčen, jeho neplatnosti nedovolá.  

 

Relativní neplatnost právního úkonu, na rozdíl od absolutní neplatnosti právního úkonu, 

může pominout nebo může být promlčena. Důvodem pominutí může být dodatečné 

odpadnutí neplatnosti úkonu nebo dodatečné schválení tím, kdo je takovým úkonem 

dotčen. 

  

1.1.3 Posouzení existence pohledávky 

Pokud se věřitel rozhodne svou pohledávku vymáhat, je nutné, aby posoudil existenci 

své pohledávky. Posoudit existenci pohledávky lze například z hlediska formálního,  

tzn., že věřitel posoudí, zda smlouva zakládající jeho nárok splňuje formální 

předpoklady na základě platných předpisů. Dále může nastat situace, že pohledávku 

začne věřitel vymáhat až po určité době a mezitím dojde k jejímu promlčení.  

Vznesením námitky promlčení by pak zanikal právní nárok na její vymáhání. 

 

1.1.4 Dospělost pohledávky 

Dospělost pohledávky určuje její splatnost. Stane-li se pohledávka splatnou – je ve 

stádiu dospělosti. Podle splatnosti můžeme dále pohledávky rozdělit na dlouhodobé  

a krátkodobé. Splatnost = termín, kdy má být pohledávka zaplacena. Není-li pohledávka  

v termínu splatnosti splněna dobrovolně, vzniká věřiteli vůči dlužníkovi nárok vymáhat 

plnění. 

  

1.2 Vymáhání pohledávek dle občanského soudního řádu  

a exekučního řádu 

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může 

oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí a domáhat se tak vymožení svých 

práv prostředky státního donucení. Řízení o výkon rozhodnutí - je upraveno v části šesté 

zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.).  
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1.2.1 Způsoby provedení výkonu rozhodnutí 

Nařídit a provést výkon rozhodnutí jde jen způsoby uvedenými v zákoně. O.s.ř.  

k uspokojení práv na peněžité plnění nabízí následující způsoby provedení výkonu 

rozhodnutí: 

• srážky ze mzdy,  

• přikázání pohledávky,  

•  příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu, 

• prodej movitých věcí a nemovitostí   

• prodej podniku.  

 

Zvláštní povahu k ostatním způsobům zde vyjmenovaným má zřízení soudcovského 

zástavního práva na nemovitostech, které neplní funkci uhrazovací, nýbrž zajišťovací, 

když vytváří příznivé předpoklady pro budoucí uspokojení pohledávky.                       

  

1.2.2 Zahájení vykonávacího řízení  

Při zahájení vykonávacího řízení se plně projevuje procesní zásada dispoziční. Podle  

§ 261 odst. 1 o.s.ř. lze výkon rozhodnutí zahájit pouze na návrh oprávněného.  

Z dispoziční zásady také plyne, že ten, kdo návrh podal, nese i odpovědnost za to, že tak 

učinil řádně, to je tak, jak vyžaduje zákon (§ 42 odst. 4 o.s.ř.,  § 79 odst. 1 o.s.ř.,   

§ 261 odst. 1 o.s.ř., § 320c o.s.ř.,  § 335 odst. 1 o.s.ř., aj.). Proto je formálním  

a obsahovým náležitostem návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí potřeba věnovat 

náležitou pozornost.                                                                                                       (1) 

 

Již v návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí musí oprávněný zvolit způsob, jakým má 

být výkon rozhodnutí proveden. Přitom je ale potřeba počítat s tím, že bude-li již  

z tohoto návrhu zřejmé, že by výtěžek, kterého by se eventuálně dosáhlo, nepostačil ani 

ke krytí nákladů výkonu rozhodnutí, soud takový návrh zamítne. Navrhne-li oprávněný 

k vydobytí své peněžité pohledávky výkon rozhodnutí několika způsoby zároveň, ačkoli 

by k jejímu uspokojení zřejmě stačil pouze některý z nich, nařídí soud výkon rozhodnutí 

jen tím způsobem, který stačí k uspokojení pohledávky oprávněného. A konečně 

navrhne-li oprávněný výkon rozhodnutí způsobem, který je zřejmě nevhodný, a to 

zejména k nepoměru výše pohledávky oprávněného a ceny předmětu, z něhož má být 
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uspokojení této pohledávky dosaženo, může soud (byť po předcházejícím slyšení 

oprávněného) nařídit výkon rozhodnutí jiným vhodným způsobem. 

 

1.2.3 Tituly pro výkon rozhodnutí  

Podstatou vymáhacího řízení je nucený výkon rozhodnutí. Předpokládá tedy, že tu 

existuje podklad pro nařízení výkonu rozhodnutí - materiálně a formálně vykonatelný  

titul (dále jen exekuční titul). Doložkou (potvrzením) vykonatelnosti opatří exekuční 

titul orgán, který rozhodnutí vydal. V občanském soudním řízení se vykonávají 

rozhodnutí vydaná soudem v občanském soudním řízení (rozsudky, usnesení, platební 

rozkazy a soudem schválené smíry), a dále rozhodnutí a jiné tituly uvedené  

v ustanovení § 274 o.s.ř.  

 

V souvislosti s exekučními tituly bych ve své práci ráda upozornila zejména na notářské 

a exekutorské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti. Notář sepíše na žádost 

notářský zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok 

druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle 

tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí  nebo exekuce, jestliže svou 

povinnost řádně a včas nesplní. Dohoda účastníků musí obsahovat označení osoby 

povinné a oprávněné, skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá, předmět plnění, 

dobu plnění a prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu. Obdobně je 

v zákoně č. 120/2001 Sb. exekučním řádu § 78 písm. a) an. upraven exekutorský zápis 

se svolením k přímé vykonatelnosti. V případě notářského či exekučního zápisu  

s doložkou přímé vykonatelnosti jde o relativně nové druhy exekučních titulů, jež se 

vyznačují především svou výhodností pro věřitele. Notářským i exekutorským zápisem 

může získat věřitel poměrně rychle exekuční titul, aniž by musel absolvovat soudní spor 

(nalézací řízení dle o.s.ř.). Notářský zápis přináší i tu výhodu, že takto lze získat 

exekuční titul i pro pohledávky, které se stanou splatnými teprve v budoucnu 

(zajišťovací funkce). Právní úprava notářského zápisu je obsažena v §§ 71a až 71c 

zákona č. 358/1992 Sb. notářského řádu.  
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1.2.4 Vybrané způsoby výkonu rozhodnutí 

Z hlediska míry úspěšnosti uplatnění pohledávky vzniklé z obchodních vztahů cestou 

soudního výkonu rozhodnutí považuji za nejefektivnější následující způsoby. 

 

Přikázání pohledávky z účtu 

Obchodním partnerům bývají z uskutečněného platebního styku známa čísla účtů 

vedených u peněžních ústavů. Podle současné právní úpravy, kdy lze splatnou 

pohledávku takto vymáhat bez omezení typu nepostižitelných částek jako je tomu 

v případě provádění srážek ze mzdy, jde o jeden z nejefektivnějších způsobů výkonu 

rozhodnutí. Podstatou tohoto výkonu rozhodnutí je postižení peněžních prostředků 

povinného v jakékoliv měně na jeho běžném, vkladovém nebo jiném účtu v tuzemské 

bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelním a úvěrním družstvu. Usnesení  

o nařízení výkonu rozhodnutí jednak zakazuje bance, aby plnila z obchodně právního 

vztahu, který mezi ní a dlužníkem existuje (arrestatorium), jednak zakazuje dlužníkovi, 

aby se svou takto postiženou pohledávkou jakkoliv nakládal (inhibitorium). V případě, 

že peněžní prostředky na účtu nepostačují k plné úhradě vymáhané pohledávky a jejího 

příslušenství, jsou nařízením výkonu rozhodnutí postiženy i ty prostředky, které dojdou 

na účet povinného nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy bylo bance doručeno 

vyrozumění o nabytí právní moci usnesení o nařízení výkonu.                                      (4) 

                     

Prodej nemovitosti 

Z veřejně přístupného rejstříku, kterým je katastr nemovitostí, může každý věřitel získat 

informace týkající se vlastnictví povinného k nemovitostem. Výkon rozhodnutí 

prodejem nemovitostí patří k nejrazantnějším a z pohledu povinných také k nejvíce 

obávaným exekučním prostředků. Postihovány jsou totiž zpravidla věci vyšší hodnoty. 

S tím však souvisí i omezení oprávněného, který: „ …musí zvažovat, zda jím 

navrhovaný způsob výkonu rozhodnutí je vhodným způsobem, zejména k výši vymáhané 

pohledávky a ceny předmětu, z něhož má být uspokojení této pohledávky dosaženo  

(§ 264 odst. 1 o.s.ř.)…, i když ani tam (rozuměj při vymáhání řádově nižších částek) 

nelze apriorně možnost této exekuce vyloučit“.                                               (10, str. 469) 
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Prodej podniku 

Způsob výkonu rozhodnutí prodejem podniku byl do o.s.ř. zaveden s účinností od 

1.1.2001 zákonem č. 30/2000 Sb. se záměrem, že - jak se uvádí v důvodové zprávě 

k této novele - „může být významným a účinným prostředkem vymáhání pohledávek 

a že může sloužit jako prostředek „výměny“ neúspěšných zadlužených majitelů podniku, 

aniž by tím byl vážněji narušen chod a snížena hodnota podniku samotného“.  

    (8, str.579) 

 

Hlavní odlišnost výkonu rozhodnutí prodejem podniku od jiných způsobů výkonu 

rozhodnutí je v tom, že vydražitel nabývá prodávaný podnik ve stejné podobě, v jaké 

byl u povinného a že tu vydražitel vstupuje jak do práv (včetně pohledávek) povinného, 

tak i do jeho závazků, které nebyly při výkonu rozhodnutí uspokojeny. Při tomto 

způsobu výkonu rozhodnutí jde o postižení podniku jako celku, nejsou postihovány 

jednotlivé movité či nemovité věci nebo pohledávky. Předmětem postižení je podnik 

jako věc hromadná ve smyslu § 5 ObchZ.  Další zvláštností, kterou se výkon rozhodnutí 

prodejem podniku vyznačuje, je, že vedle vlastního nařízení výkonu rozhodnutí soud 

ustanoví správce podniku, jímž může být osoba zapsaná v seznamu insolvenčních 

správců. Správce mj. dbá na to, aby po nařízení výkonu rozhodnutí nedošlo bezdůvodně 

ke zmenšení majetku prodávaného podniku, popřípadě, aby se majetek podniku 

očekávaným způsobem zvýšil.  (8) 

  

1.2.5 Exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (exekuční řád, dále jen e.ř.) 

S účinností od 1.9.2001 není nucený výkon přiznaných plnění vyhrazen již jen výlučně 

soudu. Za podmínek stanovených zákonem (e.ř.) jej realizují i nezávislí soudní 

exekutoři. Exekutor je oprávněn, nestanoví-li e.ř. jinak, vykonávat všechny úkony, které 

o.s.ř. (a další právní předpisy) jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, 

soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu a jeho úkony se považují za úkony 

soudu (§ 28 odst. 1, § 52 odst. 2 e.ř.). O nařízení exekuce a pověření exekutora  

( § 44 odst. 2 e.ř.), o odkladu exekuce (§ 54 e.ř.), zastavení exekuce (§ 55 e.ř.)  

i v některých dalších zákonem výslovně stanovených případech rozhoduje soud, vlastní 

provádění exekuce je svěřeno exekutorovi.                                                                  (10)  
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Exekuční řád je ve vztahu k o.s.ř. zákonem speciálním (nejprve se užije ustanovení e.ř. 

a teprve tam, kde speciální ustanovení e.ř. chybí, použije se subsidiárně o.s.ř.).  

 

Exekuční řízení se zahajuje na návrh s náležitostmi dle o.s.ř. Návrh může být podán 

buď u soudu nebo i přímo u exekutora. Jestliže jsou splněny všechny zákonem 

stanovené předpoklady, soud usnesením ve lhůtě 15 dnů exekuci nařídí a jejím 

provedením pověří navrženého exekutora, jinak návrh zamítne. Soud nařídí exekuci, 

aniž by stanovil, jakým způsobem má být exekuce provedena. Exekutor poté, co mu 

bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce, vydá exekuční příkaz k provedení exekuce 

některým ze způsobů uvedených v e.ř. Exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu 

rozhodnutí podle o.s.ř.  

 

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést: 

 

• srážkami ze mzdy a jiných příjmů, 

• přikázáním pohledávky, 

• prodejem movitých věcí a nemovitostí, 

• prodejem podniku. 

 

1.2.6 Srovnání výkonu rozhodnutí dle o.s.ř. a exekuce dle e.ř.   

Způsob provedení exekuce (nabídka je de facto totožná jako u způsobů výkonu 

rozhodnutí) určí exekutor. Nepostačuje-li jeden z těchto způsobů k uspokojení 

oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby (případně  

i všemi způsoby). To jsou hlavní přednosti exekuce dle e.ř. ve srovnání  

s výkonem rozhodnutí dle o.s.ř. Exekutor je totiž zpravidla technicky, materiálně  

a konečně i odborně a zkušenostmi lépe vybaven k tomu, aby zvolil co nejefektivnějši 

způsob k vymožení pohledávky věřitele, k čemuž v neposlední řadě přispívá i fakt, že 

od výše vymoženého plnění se odvíjí i výše odměny exekutora, která mu za exekuční 

činnost náleží. Úspěšnost výkonu rozhodnutí podle o.s.ř. předpokládá znalost 
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oprávněného o majetkových a osobních poměrech povinného, kdy volba způsobu 

provedení výkonu rozhodnutí je pouze v jeho dispozici.                                               (5) 

 

Zatímco za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí musí oprávněný zaplatit soudní 

poplatek (zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích), který činí minimálně 300,00 

Kč, je-li vymáháno peněžité plnění do částky 15.000,00 Kč včetně a je-li vymáhána 

částka vyšší než 15.000,00 Kč, pak činí soudní poplatek 2 % z této částky (nejvýše však 

50.000,00 Kč), exekuční řízení je od soudního poplatku osvobozeno. Na druhou stranu 

má exekutor právo požadovat od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady exekuce. 

Samotné náklady exekuce (včetně odměny) hradí exekutorovi povinný. Ovšem 

v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené (či 

skutečně a účelně vynaložené) výdaje exekutorovi oprávněný. V této souvislosti je 

potřeba ještě dodat, že oprávněný má, jak v exekučním řízení, tak i v řízení o výkon 

rozhodnutí nárok na náhradu všech účelně vynaložených nákladů k vymáhání svého 

nároku. 

 

1.3 Pohledávky za subjektem v likvidaci a v úpadku 

1.3.1 Likvidace  

Likvidace je dle ObchZ způsobem zrušení společnosti. Vstup do likvidace se zapisuje 

do obchodního rejstříku. Vstup do likvidace neznamená, že společnost musí být 

předlužená. Naopak subjekt, vstupující do likvidace, by měl disponovat takovým 

majetkem a takovými aktivy, které by při jejich zpeněžení měly dostačovat k uspokojení 

pohledávek oprávněných věřitelů.  Společnost tedy nadále existuje, nakládá se svým 

majetkem, pouze navenek za ni nejednají členové statutárního orgánu, ale likvidátor. 

Likvidace není proces „bankrotu“ společnosti, která se dostala do situace, kdy nemůže 

dostát svým závazkům, ale procesem, který, ať již z vůle společníků, či při splnění 

zákonných náležitostí, vede ke zrušení právnické osoby, vypořádání jejich závazků  

a následnému zániku. A tím k ukončení existence.                                                        (7) 

 

„Vstup dlužníka – právnické osoby do likvidace a skutečnost, že likvidátor bez 

zbytečného odkladu zahájil kroky směřující k likvidaci, může mít při úvaze o úpadku 

dlužníka význam jen za předpokladu, že dlužník se dostal do prodlení s placením 
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splatných pohledávek svým věřitelům pouze proto, že  vstoupil do likvidace, ve které 

řádně a včas pokračuje“.                                                                                       (7, str.7) 

 

1.3.2 Úpadek 

V případě úpadku nabízí legislativa České republiky dvě možnosti jeho řešení. Jednak 

je úpadek je definován zákonem č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (dále jen 

ZKV) a dále je řešen zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále 

jen IZ). Před 1.1.2008 probíhal úpadek v konkursním a vyrovnacím řízení. Po 1.1. 2008 

probíhá úpadek v insolvenčním řízení, avšak konkurzní a vyrovnávací řízení zahájená 

před 1.1.2008 jsou nadále řešena dle ZKV.  

 

Hlavním principem IZ je posílení postavení věřitelů při rozhodování v rámci 

insolvenčního řízení. Na rozdíl od ZKV, který nabízí dvě samostatná řízení – konkurs  

a vyrovnání, IZ nabízí tři způsoby řešení úpadku, kterými jsou konkurs, reorganizace  

a oddlužení.                                                                                                                     (4) 

 

Úpadek dle ZKV: 

„Ú čelem tohoto zákona je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku 

Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své 

splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší 

dobu plnit své splatné závazky. Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je 

v úpadku i tehdy, je-li předlužena“.                                                                      (7, str. 2) 

 

Dlužník, aby splňoval podmínky úpadku, musel, dle ZKV, být neschopen plnit své 

závazky. Pokud však dlužník, dle jeho majetkových poměrů, byl schopen plnit své 

závazky, ale takto z jakéhokoliv důvodu nečinil, nejednalo se  

o naplnění podmínek prohlášení konkursu na dlužníka.  Zde věřitelé museli postupovat 

tzv. mimokonkursní cestou.   

 

Úpadek dle IZ: 

Dlužník se ocitá v úpadku, jestliže má: 

a) více věřitelů a 
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b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a 

c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost"). 

Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže: 

a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 

c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči 

dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil 

insolvenční soud. 

Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku 

i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn 

jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova 

majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování 

jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník 

bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat. 

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně 

předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých 

peněžitých závazků.                                                                                                      (20) 

 

1.3.2.1 Způsoby řešení úpadku 

Dle ZKV platí: 

„ jestliže je dlužník v úpadku, lze u konkursního soudu (dále jen "soud") zahájit za 

podmínek stanovených tímto zákona konkursní řízení (dále jen "konkurs") nebo 

vyrovnací řízení (dále jen "vyrovnání")“.                                                                 (17) 

 

Dle IZ  „se způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním 

řízení (dále jen "způsob řešení úpadku") rozumí: 

a) konkurs, 

b) reorganizace, 

c) oddlužení a 

d) zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo 

pro určité druhy případů. 
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Rozhodnutím insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku se rozumí, 

a) jde-li o konkurs nebo o některý ze zvláštních způsobů řešení úpadku, rozhodnutí  

o prohlášení konkursu na majetek dlužníka (dále jen "rozhodnutí o prohlášení 

konkursu"), 

b) jde-li o reorganizaci, rozhodnutí o povolení reorganizace a 

c) jde-li o oddlužení, rozhodnutí o povolení oddlužení.“         (20) 

 

Konkurs 

Dle ZKV  dochází ke konkursu na návrh na prohlášení konkursu.  

„Návrh na prohlášení konkursu je oprávněn podat dlužník nebo kterýkoliv z jeho 

věřitelů. Jde-li o návrh věřitele, musí navrhovatel doložit, že má proti dlužníkovi 

splatnou pohledávku, a uvést okolnosti, které osvědčují úpadek dlužníka. K návrhu je 

navrhovatel povinen připojit listiny, kterých se v návrhu dovolává. Jde-li o návrh 

dlužníka, musí navrhovatel uvést okolnosti, které osvědčují jeho úpadek. K návrhu je 

navrhovatel povinen připojit seznam svého majetku a závazků s uvedením svých 

dlužníků, věřitelů a jejich adres. Předložený seznam majetku a závazků musí dlužník 

podepsat a výslovně o něm prohlásit, že je správný a úplný“.                                    (17) 

 

Právní úprava konkursu podle IZ navazuje ve značné míře na úpravu ZKV. Konkurs se 

dle IZ stává jedním ze způsobů řešení úpadku. Jedná se v podstatě o tzv. likvidační 

cestu, kdy je zpeněžen majetek dlužníka (není vyloučeno ani zpeněžení podniku 

dlužníka) a výtěžek dle pravidel rozdělen mezi věřitele. V případě, že dlužníkem je 

fyzická osoba-nepodnikatel nebo roční obrat dlužníka nepřesahuje 2 mil. Kč a nemá 

více než 50 zaměstnanců, může soud rozhodnout o tzv. nepatrném konkursu, který je 

zkrácenou a zjednodušenou formou konkursu.                                                             (23) 

 

V případě ZKV může dojít k dalšímu způsobu řešení úpadku, a tím je vyrovnání. IZ  

stanoví také další způsoby řešení úpadku, jsou jimi například reorganizace  

a oddlužení. 
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Vyrovnání  

„Dlužník, u kterého jsou dány podmínky pro prohlášení konkursu, může podat u soudu 

příslušného ke konkursu (§ 3 odst. 1) návrh na vyrovnání. Soud projedná návrh, jen 

nebyl-li už prohlášen konkurs. V návrhu uvede dlužník, jaké vyrovnání nabízí. Může 

přitom nabídnout vyrovnání formou nové emise akcií nebo jiných cenných papírů 

emitovaných dlužníkem nebo i nepeněžní formou, například vydáním části aktiv, jež 

bezprostředně nesouvisejí s vlastní podnikatelskou činností dlužníka. Osoby ochotné 

zavázat se za splnění vyrovnání jako spoludlužníci nebo ručitelé musí návrh 

spolupodepsat. Není-li vypořádáno společné jmění manželů, musí návrh podepsat  

i manžel dlužníka na důkaz, že souhlasí s použitím veškerého majetku z nevypořádaného 

společného jmění k účelu vyrovnání. Všechny podpisy musí být úředně ověřeny“.     (17) 

 

Reorganizace  

Reorganizace je určena zejména, ale ne výlučně, pro velké dlužníky - podnikatele, 

jejichž roční obrat činí minimálně 100 mil. Kč nebo mají-li více než 100 zaměstnanců. 

Reorganizace je dále určena pro ostatní dlužníky - podnikatele, kteří se na reorganizaci 

dohodnou se svými věřiteli = tzv. předpřipravená reorganizace, u které nezáleží  

na ročním obratu nebo počtu zaměstnanců, ale na tom, zda je skutečně co reorganizovat. 

Dlužníci v procesu reorganizace musí být schopni za určitých podmínek  

dále pokračovat v podnikání. Základním principem reorganizace je dosažení vyššího 

uspokojení oproti konkursu za současného zachování podniku dlužníka. Reorganizace 

má přinést věřitelům vždy lepší výsledek než konkurs. Reorganizace nabízí celkové 

hospodářské ozdravení dlužníka a rozumné uspořádání jeho vztahů s věřiteli. 

Reorganizace se nesnaží udržovat zaměstnanost nebo sledovat jiné sociální  

účely.                                                                                                                             (23) 

 

Oddlužení  

Institut oddlužení je určen pro dlužníky - nepodnikatele, kteří jsou schopni svým 

nezajištěným věřitelům jednorázově nebo ve splátkách po dobu nejdéle 5 let uhradit 

alespoň 30 % jejich pohledávek. Možnost oddlužit se poskytuje dlužníkovi druhou šanci 

tak, že po uhrazení alespoň 30 % závazků (příp. méně, pokud věřitelé souhlasí) je 

dlužník osvobozen od placení zbytku závazků. Nesmí se však jednat o nepoctivý záměr 
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dlužníka a dlužník musí splnit přísné podmínky. Oddlužení není určeno pro řešení 

podnikatelských dluhů, tedy se posuzuje nejen to, zda je dlužník v době podání návrhu 

na povolení oddlužení nepodnikatel, ale také povaha jeho dluhů.                               (23) 

 

1.4 Promlčení, prekluze pohledávky 

Pohledávky existují určitou dobu od svého vzniku po jejich zánik. Zánikem pohledávky 

je zpravidla její splnění. Pokud ovšem ke splnění nedojde, nezůstane dlužník zavázán 

natrvalo. Existence pohledávky neomezenou dobu by byla zatěžující nejen pro 

dlužníky, ale i pro soudy či jiné orgány, které by o konkrétních povinnostech měly 

rozhodovat .                                                          (11) 

Promlčení je upraveno zvlášť pro oblast občanského práva a zvlášť pro oblast 

obchodního práva. Opět se zaměřím na promlčení podle ObchZ, který obsahuje 

komplexní úpravu tohoto institutu.  

 

Promlčení podléhají všechna práva ze závazkových vztahů s výjimkou práva vypovědět 

smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Kromě práva na plnění je výslovně upraveno  

i promlčení práva uskutečnit právní úkon. Obecná promlčecí doba činí 4 roky. Dle  

§ 391 ObchZ začíná promlčecí doba běžet: 

• u práv vymahatelných u soudu ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno u soudu, 

• u práv uskutečnit právní úkon ode dne, kdy právní úkon mohl být učiněn. 

Dle § 392 ObchZ u práva na plnění závazku pak běží promlčecí doba ode dne, kdy měl 

být závazek splněn nebo mělo být započato s jeho plněním. Spočívá-li obsah závazku 

v povinnosti nepřetržitě vykonávat určitou činnost, zdržet se určité činnosti nebo něco 

strpět, počíná promlčecí doba běžet od porušení této povinnosti. Během promlčecí doby 

lze prodloužit promlčecí dobu ve prospěch věřitele až do deseti let ode dne, kdy 

promlčecí doba začala plynout poprvé. Zákon stanoví, že právo se promlčí, jestliže 

nebylo vykonáno v zákonné době. Pokud bude pohledávka promlčená a věřitel přesto 

uplatní svůj nárok u soudu, soud k takovéto pohledávce přistupuje jako k nepromlčené, 

jestliže dlužník nenamítne její promlčení. Dovolá-li se však dlužník promlčení, soud 

pak nemůže promlčené právo věřiteli přiznat.  To ale neznamená, že by věřitel nemohl 

dál po dlužníku pohledávku vymáhat mimosoudní cestou, nebo že by dlužník nemohl 
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závazek splnit. V důsledku promlčení totiž mezi subjekty právní vztah nezaniká a přijetí 

plnění promlčené pohledávky není bezdůvodným obohacením věřitele. Nicméně právo 

z promlčené  pohledávky  se výrazně oslabí, stane se z něj tzv. naturální závazek.      (6) 

 

Prekluze - je také spojena s uplynutím určité zákonem stanovené doby, následky jsou 

ale fatálnější než v případě promlčení. V případě prekluze nárok nezůstává ani jako 

naturální obligace, plnění z prekludovaného nároku může být požadováno zpět jako 

bezdůvodné obohacení. Dochází k zániku práva. K prekluzi přihlíží soud ex offo, tedy 

i bez návrhu dlužníka. Prekluze není komplexně upravena v žádném právním předpisu. 

Prekluzivní lhůty pro uplatnění práva nalézáme v jednotlivých zákonných  ustanoveních 

jako je např. neuplatnění práva zpětné koupě podle § 608 ObčZ či neuplatnění nároku  

z odpovědnosti za vady věci podle § 504 a 626 téhož předpisu. 

 

1.5 Zánik pohledávky 

Pohledávka, jak jsem již výše uvedla, prochází určitými etapami své existence. Od 

jejího vzniku, přes období dospělosti až případně po okamžik jejího zániku. K zániku 

pohledávky může dojít několika způsoby. Uhrazení pohledávky, tedy její splnění, není 

jediným způsobem zániku pohledávky. Základní právní úprava zániku pohledávky je 

upravena v ObčZ, ObchZ pak jednotlivé způsoby zániku pohledávek více či méně 

modifikuje. Jednotlivé druhy zániku je možné rozčlenit následujícím způsobem: 

• splnění dluhu 

• dohoda mezi dlužníkem a věřitelem 

• započtení pohledávek (jednostranný, dvojstranný či vícestranný zápočet) 

• nemožnost plnění 

• výpověď 

• odstoupení od smlouvy 

• odstupné 

• narovnání 

• neuplatnění práva 

• splynutí 

• uplynutí doby 

• smrt věřitele nebo dlužníka                                                                               (14) 
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2 Analýza současného systému vymáhání pohledávek 

v poradenské společnosti 

 

2.1 Charakteristika poradenské společnosti 

 

Název a sídlo společnosti, právní forma a základní údaje: 

Název společnosti je: ORKÁN plus, s.r.o., 616 00  Brno, Makovského náměstí 2, právní 

forma je společnost s ručením omezeným. Společnost ORKÁN plus, s.r.o. je 

poradenskou společností působící na trhu od roku 2006. Vznikla jako nástupnická 

společnost společnosti ORKÁN, s.r.o. Zakladateli společnosti jsou odborníci 

s dlouholetými zkušenostmi v oblasti daňové a účetní problematiky. 

 

Předmět podnikání firmy, výrobní sortiment či sortiment služeb 

Předmětem podnikání společnosti ORKÁN plus, s.r.o. je činnost účetních poradců, 

vedení účetnictví, vedení daňové evidence, činnost podnikatelských, finančních, 

organizačních a ekonomických poradců a daňové poradenství. Posláním společnosti je 

poskytování svých služeb klientům na nadstandardní úrovni tak, aby se klienti 

společnosti mohli plně soustředit na výkon své podnikatelské činnosti. Produkty, které 

společnost nabízí, jsou uvedeny na webových stránkách společnosti. 

 

Organizační struktura společnosti 

 

 

Obrázek č. 1 - Organizační struktura 
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Produkty společnosti 

Daňové poradenství nabízené společností ORKÁN plus s. r.o. zahrnuje především: 

 

Průběžné daňové poradenství - klienta v pravidelných dohodnutých termínech 

navštěvuje daňový specialista nebo daňový poradce a řeší s ním daňovou problematiku. 

Společnost se podílí na sestavování daňových přiznání a hlášení, která daňovému 

subjektu vznikají v průběhu celého zdaňovacího období. 

 

Jednorázové daňové poradenství – společnost nabízí jednorázové konzultace 

a poradenství při řešení aktuálních otázek. 

 

Zpracování daňových přiznání a hlášení – společnost provádí pro všechny druhy 

přímých i nepřímých daní. Rovněž sestavuje hlášení sociálního a zdravotního pojištění 

fyzických osob.  

 

Optimalizace daňové povinnosti – společnost nabízí návrhy a realizuje opatření pro 

optimalizaci daňové povinnosti.  

 

Daňový audit – společnost vytipuje a prověří rizikové oblasti na základě údajů 

vykázaných v účetnictví. Daňový poradce pomůže touto kontrolou odstranit případné 

chyby, vyhotoví seznam skutečností, které je nutné zohlednit v daňovém přiznání. 

Následně provede kontrolu vlastního daňového přiznání a finálně vyhotoví pro klienta 

zápis o daňovém auditu. 

 

Ostatní daňově-právní služby – společnost poskytuje poradenství při realizaci fúze, 

akvizice nebo rozdělení stávajících společností podle návrhů klientů. 

 

Účetní poradenství zahrnuje: 

Zavedení účetnictví včetně vypracování účetních směrnic  - společnost zhodnotí 

konkrétní podmínky podnikání, právní formu a organizační strukturu klienta, zvolí 

používanou účetní soustavu a vypracuje základní účetní směrnice, které později 

rozšiřuje v souladu s charakteristikou klientovy podnikatelské činnosti. 
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Jednorázové i průběžné zpracování účetnictví nebo daňové evidence - tuto činnost 

vykonává společnost pro právnické i fyzické osoby buď v sídle společnosti a nebo 

přímo u klienta. Za svoji činnost přebírá plnou odpovědnost. 

 

Kontrola nebo průběžný odborný dohled nad zpracováním účetnictví – společnost 

prověřuje již zpracované účetnictví nejen aktuálního účetního období, ale i období 

předcházejících.  

 

Zpětná účetní rekonstrukce - tato služba navazuje v případě potřeby na předchozí 

provedenou kontrolu účetnictví.  

 

Účetní poradenství - klient obdrží nejčastěji informace o účtování jednotlivých 

účetních operací, např. v oblasti pohledávek a závazků, rezerv, dlouhodobého majetku, 

náhrad škod, leasingu a dalších.  

 

Mzdové účetnictví – zejména: 

vedení komplexní mzdové agendy probíhající na základě podkladů od zaměstnavatele, 

které představují:  

• dotazník při nástupu zaměstnance;  

• zápočtový list z předešlého zaměstnání, popř. potvrzení pracovního úřadu nebo 

čestné prohlášení zaměstnance;  

• pracovní smlouva, platový a mzdový výměr – prohlášení poplatníka daně 

z příjmů a další. 

 

Vypracování: 

• přihlášky a odhlášky zaměstnanců na správu sociálního zabezpečení a na 

zdravotní pojišťovnu;  

• evidenční listy důchodového zabezpečení a další. 

 

Měsíční výpočet mzdy: 

• odvod na sociální a zdravotní pojištění;  

• výpočet zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti;  
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• výpočet nemocenských dávek (nad 25 zaměstnanců);  

• srážky ze mzdy - spoření, splátky půjček apod.;  

• výplatní lístek, výplatní listinu záloh a doplatků a další. 

 

Dále společnost nabízí zajištění auditu účetní závěrky a právního poradenství v oblasti 

obchodního, daňového a pracovního práva. K doprovodným službám patří informační 

servis, archivační služby, zpracování finanční analýzy, zpracování žádosti o úvěr či 

zprostředkování prodeje ready-made společností.                                                        (21) 

 

Klientela společnosti 

Svoji pozornost společnost soustřeďuje na zákazníky, kterými jsou především právnické 

a fyzické osoby podnikající v jihomoravském regionu. Jedná se o malé a střední 

podniky či živnostníky. Největší podíl klientely tvoří podnikatelé z oboru 

architektonictví a stavebnictví.  

 

2.2 Účetní a daňový režim pohledávek 

V účetnictví je vystavená faktura již realizací zdanitelného příjmu, i když v budoucnu 

nebude nikdy proplacena. Příjmy jsou takto zdaňovány již na základě vystavené faktury. 

Nezáleží na tom, zda faktura je či není uhrazena. Pro věřitele by měla být tato 

skutečnost motivací pro inkaso pohledávek. Aby nedocházelo ze strany státu ke 

zdaňování „fiktivních“ příjmů, nabízí se několik možností, jak nevyinkasovanou 

pohledávku z hlediska daňového ošetřit.                                                                        (3) 

Pohledávky jsou v účetnictví zachycovány na účtech aktiv v účtové třídě 3 - zúčtovací 

vztahy. Pohledávky jsou dále v rozvaze zachyceny v netto a brutto stavu. Korekce 

pohledávek znamená sumu vytvořených opravných položek k pohledávkám.  

 

2.2.1 Časové rozlišení pohledávek 

Z hlediska časového se pohledávky člení na: 

• pohledávky krátkodobé - se splatností do 1 roku 

• pohledávky dlouhodobé - se splatností delší než 1 rok 

 

Pohledávky mohou vznikat z různých titulů, v účetnictví jsou rozděleny následovně: 
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a) pohledávky z obchodních vztahů (účtová třída 3, účtová skupina 31) 

b) pohledávky vůči zaměstnancům (účtová třída 3, účtová skupina 33) 

c) pohledávky vůči finančním orgánům (účtová třída 3, účtová skupina 34) 

d) pohledávky v rámci skupiny podniků, za upsaný kapitál, za společníky  

a pohledávky ze sdružení (účtová třída 3, účtová skupina 35) 

e) jiné pohledávky (účtová třída 3, účtová skupina 37) 

f) dohadné účty aktivní (účtová třída 3, účtová skupina 38) 

 

2.2.2 Oceňování pohledávek 

Oceňování pohledávek upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který také 

vymezuje okamžik ocenění. Pro pohledávky je okamžikem ocenění vznik (resp. zánik) 

pohledávky. Jedná se například o provedení služby. Podle § 25 odst. 1 písm. g) zákona 

o účetnictví se pohledávky oceňují při jejich vzniku jmenovitou hodnotou, pohledávky 

nabyté vkladem, převzetím nebo nabyté za úplatu se oceňují pořizovací cenou. Součástí 

pořizovací ceny pohledávky jsou i náklady s pořízením pohledávky spojené, například 

cena za znalecké posudky. 

 

Společnost ORKÁN plus, s.r.o. pro oceňování svých pohledávek používá jmenovitou 

hodnotu pohledávky. Jiné pohledávky než z vlastní činnosti společnosti nevznikají. 

 

2.2.3 Pohledávky v cizích měnách 

Účetní jednotky jsou povinny podle § 4 odst. 12 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

vést účetnictví v české měně. V případě, že účetní jednotka vlastní pohledávky v české  

i cizí měně, je povinností účetní jednotky tyto pohledávky vést jak v české, tak i v cizí 

měně. 

 

Společnost ORKÁN plus, s.r.o. používá pro přepočet cizích měn na českou měnu denní 

kurz ČNB. Kurzem jsou přepočteny pohledávky ke dni uskutečnění účetního případu.  

   

2.2.4 Odpis pohledávky 

Jedná se o možnost jednorázového umoření pohledávek. Jako daňově uznatelnou 

nákladovou položku může poplatník, který vede účetnictví, zahrnout dle § 24 zákona  
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č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, odepsat jmenovitou hodnotu pohledávky při jejím 

postoupení a to do výše příjmu plynoucího z jejího postoupení, pořizovací cenu  

u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše příjmu plynoucího z její úhrady 

dlužníkem, nebo postupníkem při jejím následném postoupení, hrazenou daň darovací  

u pohledávky nabyté bezúplatně, a to do výše příjmu plynoucího z jejího postoupení. 

 

U poplatníků, kteří vedou účetnictví, je daňově uznatelný náklad jmenovitá hodnota 

pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při 

přeměně společnosti, a to za předpokladu, že o pohledávce při jejím vzniku bylo 

účtováno ve výnosech a takto vzniklý zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen a lze-li 

současně k této pohledávce uplatňovat opravné položky, za dlužníkem: 

 

• u něhož soud zrušil konkurs proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,  

a pohledávka dlužníka byla poplatníkem přihlášena do insolvenčního řízení  

a měla být vypořádána z majetkové podstaty, 

• který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního 

řízení, 

• který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích 

dlužníka, 

• který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl 

s původním dlužníkem spojenou osobou, 

• na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná 

dražba, a to na základě výsledků této dražby, 

• jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na 

základě výsledků provedení této exekuce.                                                     (16) 

 

Výše uvedené podmínky v bodě prvním a druhém budou použity na řízení zahájená 

podle IZ, tedy počínaje od 1.1.2008. U řízení zahájených podle ZKV by možné 

v daňově účinných nákladech uplatnit jmenovitou pohledávku za dlužníkem, u kterého 

soud zrušil návrh na prohlášení konkursu nebo konkurs zrušil pro nedostatek majetku 

(bod 1) a dále který je v konkursním a vyrovnávacím řízení, na základě výsledků 

konkursního a vyrovnávacího řízení (bod 2).  
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Možnost umoření pohledávek za zemřelou fyzickou osobou a zaniklou právnickou 

osobou bez právního nástupce je omezena na pohledávky s termínem splatnosti počínaje 

1. ledna 1995, případně na pohledávky, na které byly v souladu se zákonem 

 č. 593/1992Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů vytvářeny daňově 

účinné rezervy – do výše vytvoření bankovních rezerv. Pro všechny daňové režimy však 

platí, že pokud bude pohledávka uhrazena, jde o zdanitelný příjem v případě zrušení 

opravné položky či její části ve prospěch zdanitelných výnosů.                                    (3) 

 

K odpisu pohledávky u společnosti ORKÁN plus, s.r.o. prozatím vzhledem k poměrně 

krátké době její existence doposud nedošlo. Jsou však tvořeny opravné položky 

k pohledávkám u dlužníka, který nyní prochází insolvenčním řízení.  

 

Zobrazení v účetnictví: 

Jednorázový odpis pohledávky: MD 546 – Odpis pohledávky / DAL 311 – Odběratelé 

 

2.2.5 Možnost postupného daňového umoření „starých“ pohledávek 

Jako doplňující a přesto nezbytné pokládám za nutné upozornit na možnost daňového 

umoření „starých“ pohledávek. Princip uplatnění tohoto způsobu umořování starých 

pohledávek spočívá v tom, že počínaje zdaňovacím obdobím roku 1995 bylo možno 

uplatnit jako nákladovou položku až 10 % hodnoty starých pohledávek, počínaje 

zdaňovacím obdobím roku 1998 lze uplatnit jako nákladovou položku až 20 % hodnoty 

starých aktiv.                                                                                                                  (3) 

 

Zobrazení v účetnictví: 

Postupný odpis pohledávky: MD 546 – Odpis pohledávky / DAL 311 – Odběratelé 

 

2.2.6 Opravné položky k pohledávkám 

Možnost tvorby daňově účinných opravných položek u „nových“ pohledávek upravuje 

zákon č. 593/1992Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen ZoR). 

Opravné položky nelze tvořit k pohledávkám vzniklým z titulu cenných papírů, úvěrů, 

půjček, ručení, záloh, smluvních úroků, pokut, poplatků z prodlení, úhrad ztráty 
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společnosti a dále k pohledávkám, o kterých nebylo účtováno ve výnosech, a které 

nebyly zahrnuty do základu daně z příjmů, k pohledávkám nabytým bezúplatně, 

k souboru pohledávek a k pohledávkám již odepsaným. Opravné položky mohou být 

tvořeny v období, za které se podává daňové přiznání.  

 

V případě, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než šest 

měsíců, jedná-li se o nepromlčenou pohledávku splatnou po 31.12.1994, jejíž rozvahová 

hodnota je nižší než Kč 200.000,--, lze vytvořit opravnou položku až do výše 20 % 

neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.  

 

Tak jako u odpisu pohledávky je nutné v případě tvoření opravných položek dbát jistých 

pravidel, které nám ukládá ZoR. Jak jsem již popsala výše, pohledávka může 

„procházet“ konkursním a vyrovnávacím řízením a insolvenčním řízením. ZoR rozlišuje 

postup tvorby zákonných opravných položek u věřitele na řízení zahájená podle ZKV  

a řízení zahájená podle IZ. Podle ZKV opravné položky k pohledávkám v konkursním 

a vyrovnávacím řízení, které jsou výdajem na dosažení, zajištění  

a udržení příjmů mohou tvořit poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, až do 

výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu ve lhůtě 

stanovené usnesením soudu o prohlášení konkursu nebo povolení vyrovnání a to 

v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly pohledávky přihlášeny. Na 

pohledávky přihlášené po uplynutí lhůty stanovené usnesením soudu o prohlášení 

konkursu nebo povolení vyrovnání a na pohledávky vyloučené v §2 ods. 2 ZoR nelze 

tvořit opravné položky, které jsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

V případě řízení zahájených dle IZ lze tvořit daňově relevantní opravné položky  

u nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu ve lhůtě stanovené rozhodnutím 

soudu o úpadku a v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly 

pohledávky v insolvenčním řízení přihlášeny. Byla-li povolena reorganizace, namísto 

přihlášky postačí, že dlužník věřitelovu pohledávku správně uvedl v seznamu svých 

závazků. K pohledávkám přihlášeným po uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím soudu 

o úpadku a k pohledávkám vyloučeným v §2 odst. 2 ZoR nelze tvořit opravné položky.  
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Další kroky v tvorbě daňově účinných opravných položek až do výše 100% rozvahové 

hodnoty pohledávky, která je nižší než Kč 200.000,-- jsou podmíněny například 

zahájením rozhodčího, soudního nebo správního řízení proti dlužníkovi. Za soudní 

řízení je podle IZ považováno i insolvenční řízení a konkursní a vyrovnávací řízení. 

Samotné zahájení insolvenčního řízení však na tvorbu opravných položek do výše 100% 

nemá vliv. Pokud je do konce zdaňovacího období pouze zahájeno insolvenční řízení, 

ale nevydáno rozhodnutí o úpadku, lze uplatnit (u pohledávek s rozvahovou hodnotou 

nižší než Kč 200.000,--) opravnou položku jen do výše 20%.  

 

Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky lze v příslušných časových intervalech pak 

v tvorbě daňově účinné opravné položky pokračovat: 

 

a) pokud od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více jak 12 

měsíců, lze vytvořit daňově účinnou opravnou položku až do výše 33% 

rozvahové hodnoty pohledávky, 

b) pokud od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více jak 18 

měsíců, lze vytvořit daňově účinnou opravnou položku až do výše 50% 

rozvahové hodnoty pohledávky, 

c) pokud od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více jak 24 

měsíců, lze vytvořit daňově účinnou opravnou položku až do výše 66% 

rozvahové hodnoty pohledávky , 

d) pokud od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více jak 30 

měsíců, lze vytvořit daňově účinnou opravnou položku až do výše 80% 

rozvahové hodnoty pohledávky, 

e) pokud od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více jak 36 

měsíců, lze vytvořit daňově účinnou opravnou položku až do výše 100% 

rozvahové hodnoty pohledávky.                                                                        (18) 

 

U pohledávek, jejichž rozvahová hodnota je v okamžiku jejich vzniku vyšší než  

Kč 200.000,-- mohou věřitelé v období, za které se podává daňové přiznání tvořit 

opravné položky v případě, že bylo proti dlužníkovi zahájeno rozhodčí, soudní nebo 
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správní řízení. Tvorba opravných položek je obdobná jako u pohledávek s rozvahovou 

hodnotou nižší než Kč 200.000,--.                                                                                (20) 

 

Společnost ORKÁN plus, s.r.o. tvořila opravné položky k pohledávkám poprvé v roce 

2008. V roce 2008 vytvořila opravnou položku k pohledávce s rozvahovou hodnotou 

nižší než Kč 200.000,-- ve výši 20% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. V roce 

2008 také získala informace o zahájení insolvenčního řízení. Pohledávku na základě 

této informace řádně přihlásila. Jak jsem již výše uvedla   samotné zahájení 

insolvenčního řízení však nemá vliv na tvorbu opravných položek až do výše 100% 

rozvahové hodnoty pohledávky. K pokračování ve tvorbě opravných položek je zásadní 

rozhodnutí soudu o úpadku, které v případě pohledávky společnosti nebylo do konce 

zdaňovacího období roku 2008 vydáno. Pokud bude rozhodnutí soudu o úpadku vydáno 

ve zdaňovacím období roku 2009, bude společnost ORKÁN plus, s.r.o. pokračovat ve 

tvorbě opravných položek dle výše uvedeného postupu. 

 

Zobrazení v účetnictví: 

Tvorba opravné položky: MD 558 – Tvorba a zúčtování zákon. opravných položek / 

DAL 391 – Opravná položka k pohledávkám 

 

V roce 2009 mohou nastat dvě situace: 

1) pohledávka bude uhrazena 

2) pohledávka nebude do konce roku uhrazena 

 

ad. 1) Pakliže bude pohledávka uhrazena dojde k jejímu zrušení. 

 

Zobrazení v účetnictví: 

Zrušení opravné položky: MD 391 – Opravná položka k pohledávkám / Dal 558 – 

Tvorba a zúčtování zákon. opravných položek 

 

Ad. 2) Pakliže pohledávka do konce roku uhrazena nebude, což je pravděpodobnější 

vzhledem k posledním informacím o subjektu, za kterým tuto pohledávku společnost 
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eviduje, podle kterých bylo u subjektu zahájeno insolvenční řízení, pak bude postup 

v řízení této pohledávky následující: 

 

• společnost pokračuje ve tvorbě opravných položek dle výše uvedeného návodu,  

• společnost pohledávku odepíše, pokud k odpisu pohledávky budou naplněny 

zákonné podmínky (viz. bod 2.2.4) 

 

Zobrazení v účetnictví: 

Tvorba opravné položky: MD 558 – Tvorba a zúčtování zákon. opravných položek / 

DAL 391 – Opravná položka k pohledávkám 

 

nebo 

 

Snížení opravné položky: MD 391 – Opravná položka k pohledávkám / Dal 558 – 

Tvorba a zúčtování zákon. opravných položek 

 

Jednorázový odpis pohledávky: MD 546 – Odpis pohledávky / DAL 311 – Odběratelé 

 

2.3 Dopad existence pohledávek na finanční stabilitu  společnosti 

Pohledávky mají vliv na cash-flow, strukturu aktiv a pasiv, likviditu společnosti. Aby 

společnost zamezila nárůstu nesplacených pohledávek, které pro ni představují velké 

nebezpečí z hlediska vzniku platební neschopnosti, musí se pohledávkami neustále 

zabývat. 

 

Společnost ORKÁN plus, s.r.o. eviduje ke dni sestavení účetní závěrky za období 2006-

2008 pouze pohledávky z obchodních vztahů, krátkodobé poskytnuté zálohy a jiné 

pohledávky. Nejvýznamnější položku z výše uvedených titulů tvoří pohledávky 

z obchodních vztahů. 
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Likvidita 

Z ukazatelů likvidity se budu věnovat především pohotové likviditě, jejíž výpočet 

ovlivňuje výše krátkodobých pohledávek přímo. 

 

                                     Finanční majetek+Krátkodobé pohledávky 

Pohotová likvidita = ---------------------------------------------------------- 

                                                      Krátkodobá pasiva 

 

v roce 2006 = 0,85  

v roce 2007 = 1,99  

v roce 2008 = 2,37 

 

Pohledávky je vhodné upravit o pohledávky po lhůtě splatnosti, neboť tak se zvyšuje 

vypovídací schopnost tohoto ukazatele.  

 

Finanční majetek+(Krátkodobé pohledávky-pohl. po splatnosti) 

Pohotová likvidita = -------------------------------------------------------------------------------- 

                                                        Krátkodobá pasiva 

 

v roce 2006 = 0,83 

v roce 2007 = 1,25 

v roce 2008 = 2,00 

 

Standardní hodnota pohotové likvidity je 1-1,5. 

Z pohledu společníků je příliš vysoké procento likvidity méně výhodné z důvodu, že 

vyšší hodnota ukazatele znamená vyšší objem pohotových peněžních prostředků, které 

by mohly být využity produktivněji. Proto se společnost musí zabývat i rozhodováním  

o přiměřenosti výše jednotlivých složek oběžného majetku.  Z výše uvedených výpočtů 

ukazatelů je patrný nárůst pohledávek po splatnosti v roce 2007 oproti roku 2006. 

Zatímco v roce 2006 tvořil rozdíl mezi ukazatelem pohotové likvidity bez pohledávek 

po splatnosti a ukazatelem likvidity s pohledávkami po splatnosti 2 %, v roce 2007 

z důvodu zvýšení hodnoty pohledávek po splatnosti tvoří rozdíl mezi ukazatelem 
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pohotové likvidity bez pohledávek po splatnosti a ukazatelem likvidity s pohledávkami 

po splatnosti 74 %.  V roce 2008 je rozdíl mezi ukazatelem likvidity bez pohledávek po 

splatnosti a ukazatelem likvidity včetně pohledávek po splatnosti o polovinu nižší než 

v roce 2007. K 31.12.2008 došlo tedy k poklesu pohledávek po splatnosti, což může být 

způsobeno například zintenzivněním procesu vymáhání pohledávek v tomto období.  (9) 

 

 

Graf č. 1 - Pohotová likvidita v období 2006-2008 

 

Všechny pohledávky jsou z časového hlediska krátkodobé. Dlouhodobé pohledávky 

společnost neeviduje.  

 

Ke dni sestavení účetní závěrky společnost eviduje pohledávky z obchodních vztahů po 

splatnosti v této výši: 

 

v roce 2006  1% všech pohledávek 

 

v roce 2007  58% všech pohledávek z obchodních vztahů 

 

v roce 2008  58% všech pohledávek z obchodních vztahů 
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Z výše uvedeného přehledu je patrný vysoký nárůst podílu pohledávek po splatnosti 

v roce 2007 oproti roku 2006.  V roce 2008 se procento pohledávek po splatnosti 

nesnižuje, avšak ani nenarůstá. 

 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje průměrnou dobu, po kterou společnosti její 

odběratelé zůstávají dlužni, tedy průměrný počet dnů, který uplyne mezi prodejem na 

obchodní úvěr (splatnost) a přijetím peněz. Příliš vysoké hodnoty tohoto ukazatele 

mohou upozorňovat na druhotnou platební neschopnost. Z výpočtu doby obratu 

pohledávek v jednotlivých obdobích vyplývá že: 

 

                                                                            pohledávky 

v roce 2006 Doba obratu pohledávek =  ---------------------------  =  85,7 dne 

                                                                               tržby/360 

                                                                             

          

     pohledávky 

v roce 2007 Doba obratu pohledávek =  ---------------------------  =  44,76 dne 

                                                                               tržby/360 

 

                 pohledávky 

v roce 2008 Doba obratu pohledávek =  ---------------------------  =   40,41 dne 

                                                                               tržby/360 

 

Doba obratu závazků vyjadřuje, kolik dnů v průměru uběhne mezi nákupem zboží, 

materiálu či služeb a úhradou částky dodavatelům. V praxi řízení finančních prostředků 

společnosti by neměl ukazatel doby obratu pohledávek výrazně převyšovat hodnoty 

doby obratu závazků, jinak společnosti hrozí vážné problémy s hotovostí. 
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Pro srovnání uvádím výpočet ukazatele doby obratu závazků, které pro období 2006-

2008 činí: 

                                                                            závazky 

v roce 2006 Doba obratu závazků =  ---------------------------  =  93,15 dne 

                                                                           náklady/360 

 

             závazky 

v roce 2007 Doba obratu závazků =  ---------------------------  =  19,99 dne 

                   náklady/360 

 

             závazky 

v roce 2008 Doba obratu závazků =  ---------------------------  =   43,27 dne 

                   náklady/360 

 

Z uvedeného vyplývá, že zatímco v roce 2006 k převýšení doby obratu pohledávek nad 

dobou obratu závazků nedošlo, rok 2007 vykazuje dvojnásobné převýšení. V roce 2008 

dochází k vyrovnání doby obratu pohledávek a doby obratu závazků zejména z důvodu 

zvýšení intenzity vymáhání pohledávek v posledním čtvrtletí roku 2008.                     (9) 

 

 

Graf č. 2 - Srovnání doby obratu pohledávek a doby obratu závazků v období  

2006-2008 
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2.4 Zajištění pohledávek  

K zajišťovacím prostředkům ObčZ patří: 

• Smluvní pokuta  

• Ručení 

• Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů 

• Zástavní smlouva 

• Zajištění závazků převodem práva 

• Zajištění závazků postoupením pohledávky 

• Jistota 

• Uznání dluhu 

K zajišťovacím prostředkům dle ObchZ patří: 

• Smluvní pokuta 

• Ručení 

• Bankovní záruka 

• Uznání závazku 

• Finanční zajištění 

Jako další používané zajišťovací prostředky uvedu: 

• Notářský či exekutorský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti 

• Směnka 

 

2.4.1 Smluvní pokuty  

Ve společnosti ORKÁN plus, s.r.o. jsou pohledávky prostřednictvím smluvních pokut 

či úroků z prodlení ve smlouvách sice zajišťovány avšak k jejich vymáhání prozatím 

nedochází. Tento zajišťovací prostředek je podle mého názoru velmi důležitý a účinný. 

Jedná se o jakousi formu negativní motivace, se kterou by měl být každý zákazník 

seznámen již při podpisu smlouvy, aby se předešlo případným pozdějším 

nesrovnalostem ohledně účtování těchto sankcí. Podle mého názoru je velmi důležité 

nastavení si „pravidel hry“ (co se platební morálky týče) již při podpisu smlouvy.   
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2.4.2 Notářský či exekutorský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti 

Postup týkající se notářského a exekutorského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti 

je popsán v části   1.2.3  této práce. 

 

Společnost disponuje několika vzorovými smlouvami upravujícími obchodní vztahy  

s odběrateli. Smlouvy obsahují vcelku rozsáhlá a podrobná ustanovení týkající se 

stanovení ceny za jednotlivý druh služby. V žádné části smlouvy však není stanoven 

způsob zajištění vzniklé pohledávky sepsáním exekutorského či notářského zápisu  

s doložkou přímé vykonatelnosti. V oblasti služeb, které společnost nabízí, nejsou tyto 

způsoby zajištění rozšířeny a někteří klienti společnosti by takovýto požadavek ze 

strany společnosti mohli brát jako vyjádření nedůvěry a tato skutečnost by se mohla stát 

důvodem k neuzavření smlouvy.  

 

2.4.3  Finanční zajištění – zajišťovací převod peněžních prostředků 

Tento způsob zajištění pohledávek je využíván společností ORKÁN plus, s.r.o. hlavně  

u klientely, se kterou nejsou uzavřeny smlouvy o dlouhodobé spolupráci, ale které jsou 

poskytnuty služby jednorázového charakteru. Rovněž se tímto způsobem společnost 

jistí v  případech, pokud se jedná o rozsáhlejší zadání úkolu, jehož splnění bude časově 

a finančně náročnější. Dále společnost své pohledávky takto zajišťuje ve chvíli, kdy  

u klientů registruje více než tříměsíční prodlení s úhradou pohledávek.  

 

2.4.4  Směnka 

Směnka je v poměrech společností zabývajících se poradenskou činností dalším spíše 

méně využívaným zajišťovacím prostředkem. Může se však jednat o účinný nástroj při 

vymáhání pohledávek.  Jedná se o cenný papír, který opravňuje jeden subjekt požadovat  

plnění od druhého subjektu, když bude  prvním subjektem k tomuto vyzván. Směnka 

může zjednodušit celý proces soudního řízení, pakliže není vystavovatelem 

zpochybněna. Pokud by došlo k jejímu zpochybnění, pak proces vymáhání plnění ze 

směnky prochází řádným soudním řízením, které může být časově náročné. 
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2.4.5  Uznání  závazku 

Uznání dluhu dlužníkem je považováno také za zajišťovací instrument, avšak co do 

významu se jedná o méně účinnou formu zajištění. Jde spíše o posílení existence 

pohledávky z hlediska věřitele. Uznání závazku zakládá vyvratitelnou právní domněnku 

existence závazku. U práva uznaného počíná znovu běh promlčecí lhůty, a to ode dne, 

kdy k uznání došlo, a byla-li v uznání uvedena lhůta k plnění, pak od uplynutí této 

lhůty.  

 

2.5 Mimosoudní cesty při vymáhání pohledávek 

Nejenom společnost ORKÁN plus, s.r.o., ale i další společnosti mající v předmětu 

činnosti poradenství a obdobné služby, přistupují k vymáhání svých pohledávek soudní 

cestou jen velmi zřídka a velmi opatrně. Je-li poradenství stavěno na vzájemné důvěře  

a partnerství mezi klientem a poradcem, domnívám se, že je považováno za nemorální 

řešit špatnou platební morálku klienta ihned soudní cestou. Ke zvolení této cesty by 

mělo dojít až v okamžiku, kdy selžou veškeré prostředky mimosoudního vymáhání.   

 

2.5.1 Upomínky, výzvy a upozornění 

Upomínky, výzvy a upozornění jsou klientům, kteří jsou v prodlení s platbou 

pohledávky, zasílány převážně prostřednictvím emailové komunikace. Odpovědnost za 

zaslání takovéhoto upozornění je primárně na vedoucím zakázky. Ten většinou, na 

základě upozornění manažera – přímého nadřízeného, upozorní klienta na existenci 

pohledávky formou emailové zprávy. 

 

2.5.2 Splátkový kalendář 

V případě splátkového kalendáře jde v podstatě o vstřícný přístup věřitele k dlužníkovi 

spočívající v oddálení platební povinnosti dlužníka a rozložení pohledávky do více 

splátek. Ve společnosti ORKÁN plus, s.r.o.,  bylo hrazení pohledávek formou splátek 

v několika případech v minulosti realizováno. Tento způsob úhrady pohledávek však 

nebyl výše uvedeným způsobem vymáhání pohledávek. Chyběla zde dohoda mezi 

věřitelem a dlužníkem. Jednalo se o rozložení platby pohledávky do několika splátek, 

ale jen z vlastní vůle dlužníka a za tiché akceptace věřitele, který při takovémto způsobu 

plnění neuplatňoval žádné úroky z prodlení či jiné sankční prostředky. 
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2.5.3 Zveřejnění dlužníka 

Zveřejnit dlužníka, ať už na vlastních webových stránkách, či dokonce na speciálních 

stránkách pro tento účel určených, jakými jsou například stránky centrálního registru 

dlužníků, je sice krajním řešením, jak společnost nabízející poradenské služby může 

vymáhat své pohledávky, avšak pouhá hrozba takovouto nežádoucí publicitou může být 

pro dlužníka dostatečně motivující k plnění svého závazku.  

 

2.5.4 Prodej pohledávky - faktoring  

V případě prodeje pohledávky formou faktoringu se jedná spíše o způsoby zlepšení 

likvidity či posílení rentability, nicméně tímto způsobem může společnost předejít 

problémům nastávajícím v případě vymáhání pohledávky. Může jít o levnější formu 

financování, než kdyby společnost pohledávky vymáhala jinými způsoby. Důležité je 

vědět, o jaké pohledávky se z hlediska časového rozlišení jedná a dále je nutné znát 

platební morálku klienta.  

 

Pohledávky krátkodobého charakteru před dobou jejich splatnosti mohou být prodány 

společnosti zabývající se faktoringem. 

 

„Jako faktoring se označuje smluvně sjednaný průběžný odprodej krátkodobých 

pohledávek z obchodního styku před lhůtou jejich splatnosti. Z právního hlediska je 

služba faktoringu založena na postoupení (cesi) pohledávek, čímž dochází ke změně 

věřitele.“                 (12) 

 

Opět nastává otázka, jak skutečnost, že společnost využívá faktoring, působí na klienty 

společnosti. Tento způsob bych doporučila spíše v krajních případech, ale rozhodně 

bych jej ze systému vymáhání pohledávek nevylučovala. Průběh faktoringu je 

znázorněn v Příloze č. 1 -  Průběh faktoringu. 
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2.5.5  Zápočet pohledávky 

Obchodní partner, který je současně naším dlužníkem, se může stát také naším 

dodavatelem a věřitelem, kterému naopak budeme dlužit my. V takovémto případě je 

vhodné vzájemné závazky a pohledávky započíst. 

 

2.6 Soudní cesta při vymáhání pohledávek a rozhodčí řízení 

Společnost ORKÁN plus, s.r.o. při vymáhání pohledávek doposud nevolila cestu 

sporného řízení. Pakliže by k tomuto rozhodnutí v průběhu let dospěla, může při 

vymáhání pohledávky k zajištění exekučního titulu postupovat dle níže uvedených 

členění: 

 

Řízením u soudu dle o.s.ř. předpokládá podání návrhu na zahájení řízení tzn., že věřitel 

podá žalobu na splnění povinnosti, která vyplývá z právního vztahu, tj. aby dlužník 

zaplatil dlužnou částku. Soud může i bez výslovné žádosti žalobce (věřitele) a bez 

slyšení žalovaného (dlužníka) vydat platební rozkaz, ve kterém žalovanému uloží, aby 

do 15 dnů od doručení žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo 

aby ve stejné lhůtě podal proti platebnímu rozkazu odpor (tzv. zkrácené řízení). Platební 

rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku. Podá-li 

žalovaný včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání. 

Obdobná úprava platí pro směnečný (šekový) platební rozkaz   

 

Rozhodčí řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 

nálezů, předpokládá písemnou dohodu stran (věřitele a dlužníka) o tom, že  

o majetkových sporech mezi nimi, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána 

pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud. 

Při rozhodování se rozhodci řídí hmotným právem pro spor rozhodným, jestli je však 

strany k tomu výslovně pověří, mohou spor rozhodnout i podle zásad spravedlnosti. 
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2.7 SWOT analýza stávajícího systému vymáhání pohledávek 

 
Silné stránky Slabé stránky 

• Přehledná evidence pohledávek 

• Pravidelná aktualizace stavu 

pohledávek 

• Sledování a vyhodnocování stavu 

pohledávek 

• Sdělování existence pohledávek po 

splatnosti zaměstnancům 

(vedoucím zakázek) 

• Existence formuláře pro zaslání 

upomínky 

 

• Neexistující ucelený systém 

vymáhání pohledávek 

• Nejednoznačné stanovení 

odpovědností za jednotlivé kroky 

vedoucí k vymáhání pohledávek 

• Nejednotnost postupů při 

vymáhání pohledávek 

• Nízká dynamičnost při vymáhání 

pohledávek 

• Nevyužití všech možností při 

vymáhání pohledávek 

Příležitosti Hrozby 

• Jednoduchý časově nenáročný a 

plně informující systém o 

pohledávkách po splatnosti 

• Funkční systém vymáhání 

pohledávek po splatnosti 

• Proškolení zaměstnanců v systému 

vymáhání pohledávek 

• Motivace zákazníků k úhradě 

pohledávek 

• Motivace (pozitivní) zaměstnanců 

k vymáhání pohledávek 

• Druhotná platební neschopnost 

• Neefektivní užití zdrojů 

ekonomické činnosti 

• Nízká likvidita 

• Existence nedobytných 

pohledávek 

• Vytvoření „tradice“ u zákazníků 

společnosti neplatit své závazky 

včas  

• Levné úvěrování odběratelů 

 

Tabulka č. 1 - SWOT analýza 
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3 Vlastní návrhy řešení 

V této části práce se zabývám jednotlivými procesy při vymáhání pohledávek. Návrhem 

na zlepšení systému vymáhání pohledávek ve společnosti ORKÁN plus, s.r.o. je 

vytvoření „rámcového“ postupu činností souvisejících s vymáháním pohledávek. Každá 

činnost v systému vymáhání pohledávek navazuje na konkrétní chování dlužníka a za 

její výkon jsou určeny odpovědnosti. Při vymáhání pohledávek mohou být realizovány 

všechny činnosti nebo jen část z nich.  

Vlastní systém vymáhání pohledávek jsem rozdělila do tří etap, které na sebe vzájemně 

navazují a jsou vzájemně propojeny. Celý systém je pro přehlednost zpracován graficky 

v Příloze č. 8 - Rámcové schéma postupu při vymáhání pohledávek. 

 

3.1 Práce s informacemi 

Společnost nabízející poradenské služby obvykle uzavírá se svými budoucími klienty 

smlouvy o poskytování těchto služeb. Před uzavřením takovéto smlouvy by se smluvní 

strany neměly jen dohodnout na ceně za služby, formy poskytování služeb, ale také na 

způsobu úhrady služeb a způsobech odstoupení od smlouvy. Pokud společnost uzavírá 

smlouvu s klientem, jehož ekonomická a finanční situace jí není úplně známa, je vhodné 

zpracovat finanční analýzu nebo zajistit pohledávku předem. Mohla by totiž nastat 

situace, že klient nebude své závazky plnit. Formy zajištění, které společnost může 

použít již při uzavírání smlouvy, jsou popsány v části 2.4 této práce. 

 

Analýza finanční stability klienta (dlužníka) 

Zpracování finanční analýzy bych rozdělila na dvě varianty.  

První variantou  je zpracování finanční analýzy u „nového“ klienta, který je obchodní 

společností či družstvem, a o kterém nemá společnost žádné reference. Tak by mohla 

předejít budoucím problémům s vymáháním pohledávek. Podkladem pro zpracování 

finanční analýzy mohou být použity veřejně přístupné informace ze sbírky listin 

v Obchodním rejstříku, kterými jsou Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha a Příloha k účetní 

závěrce. U fyzických osob, které nejsou zapsány v Obchodním rejstříku, bych 

doporučovala, aby si společnost tyto výkazy vyžádala nebo použila některý ze způsobů 

zajištění pohledávek.  
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Druhou variantou  je zpracování finanční analýzy u klienta, který přestal své závazky 

plnit dle dohodnutých podmínek. Ke zpracování finanční analýzy by podkladem mohly 

být údaje z účetnictví, ke kterým má společnost přístup v rámci své činnosti. Aby 

zpracování finanční analýzy nebylo klientem hodnoceno jako zneužití informací, měla 

by společnost o možnosti zpracování finanční analýzy pro interní potřeby klienta 

informovat například již při uzavírání smlouvy. 

 

Na základě finanční analýzy je možné získat informace, zda společnost nespěje 

k úpadku, či se v úpadku nenachází, zda není „předlužena“. Pro zpracování jednoduché 

finanční analýzy může společnost využít v Příloze č. 2 - Podklad pro finanční analýzu  

a Příloze č. 3 - Bankrotní ukazatele a ukazatele důvěryhodnosti.  

 

Informovanost a motivace zaměstnanců  

Pokud vůči některému z obchodních partnerů společnost eviduje pohledávku po 

splatnosti, je vhodné, aby o této skutečnosti informovala zaměstnance společnosti, kteří 

jsou kontaktními osobami těchto obchodních partnerů. V případě společnosti ORKÁN 

plus, s.r.o. jsou informováni vedoucí zakázek, kteří v současné době mají ve své 

kompetenci zaslat klientovi email, ve kterém na tuto pohledávku upozorní. Procesy 

související s vymáháním pohledávek po splatnosti by podle mého názoru měla řídit 

jedna osoba, která by zajistila intenzivnější průběh vymáhání pohledávek. Čím dříve 

bude pohledávka uhrazena, tím méně bude společnost poškozena.  

 

Společnosti bych doporučovala přidělit činnosti související s vymáháním pohledávek 

jednomu zaměstnanci, v jehož pracovní náplni by bylo pravidelné sledování a evidování 

pohledávek po splatnosti, informování ostatních zaměstnanců (především vedoucích 

zakázek) o těchto pohledávkách, příprava upomínek k zaslání kontaktními osobami  

a také zasílání upomínek dlužníkům tímto zaměstnancem, zpracování finančních analýz 

u dlužníků, příprava dohod o uznání dluhu či splátkového kalendáře a dalších způsobů 

pozitivní a negativní motivace dlužníků vedoucí k úhradě pohledávek a také spolupráce 

s právníkem společnosti při přípravě a podání žaloby u soudu. K informování  

o neuhrazených pohledávkách by zaměstnanec mohl využít například intranetu, kde by 

pro tento účel byla zřízena rubrika s názvem Pohledávky po splatnosti, která by byla 
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pravidelně aktualizována. Všichni zaměstnanci by k této rubrice měli přístup a mohli by 

do ní vpisovat komentáře týkající se jejich činnosti v souvislosti s vymáháním daných 

pohledávek. 

Zaměstnanci kromě toho, že by měli být o pohledávkách po splatnosti informováni, by 

měli být i motivováni ke spolupráci při vymáhání pohledávek. Ve společnosti ORKÁN 

plus, s.r.o. se jedná zejména o motivaci vedoucích zakázek, kteří jsou pro klienty 

kontaktními osobami. Upomínka zaslaná klientovi od kontaktní osoby, má často větší 

význam, než pokud je upozorňuje osoba, která s nimi nepřišla nikdy do styku. Proto, 

aby zaměstnanci společnosti (vedoucí zakázek) k vymáhání pohledávek přistupovali se 

zaujetím, je vhodné je pozitivně motivovat. V případě motivace zaměstnanců bych zcela 

vyloučila negativní motivaci spočívající například ve snížení mzdy v důsledku 

neuhrazení faktur, ve kterých byla klientovi účtována práce takového zaměstnance. 

Tento postup je podle mého názoru zcela nevhodný, ačkoliv často užívaný. 

Zaměstnavatel by neměl přesouvat roli věřitele na zaměstnance a neměl by považovat 

neuhrazenou pohledávku vůči společnosti za pohledávku vůči zaměstnanci. Vhodnější  

a „levnější“ je přístup pozitivní motivace spočívající ve stanovení odměny za aktivitu 

zaměstnance při vymáhání pohledávky, výsledkem které je úhrada vzniklé pohledávky. 

„Levnějším“ se tento způsob stává v případě, kdy zaměstnanec v případě tzv. negativní 

motivace přestane být ochoten za pohledávky společnosti nést vlastní odpovědnost a ve 

společnosti ukončí pracovní poměr. Náklady na získání a zaškolení nového 

zaměstnance jsou pak mnohonásobně vyšší. 

 

3.2 Pozitivní motivace klienta k placení pohledávek včas 

Stejně tak jako zaměstnance, lze pozitivně motivovat i obchodní partnery. V tomto 

případě motivace směřuje k cíli - dosažení co nejnižší výše pohledávek po splatnosti, 

tedy motivace klientů společnosti k hrazení závazků včas.   

 

Zdůraznění etiky podnikání – stanovení pravidel 

K zdůraznění etiky podnikání by mělo dojít již před uzavřením smlouvy s potenciálním 

klientem. Zásady etiky vzájemné spolupráce bych doporučovala sepsat jako samostatný 

bod smlouvy či jako přílohu ke smlouvě. Obsahem těchto zásad by mělo být dodržování 
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předem sjednaných podmínek a důsledky jejich porušení či odchýlení se od nich. 

V případě zdůraznění etiky podnikání jde spíše o upozornění klienta na to, jaký význam 

společnost vzájemným ujednáním, přikládá a také, jaké způsoby jednání jsou v rámci 

dobrých obchodních vztahů pro společnost nepřípustné. 

 

Nabídka bonusu 

Nabídkou bonusu mohou být motivováni dlužníci, kteří plní své závazky pravidelně, 

avšak vždy s nepatrným zpožděním plateb. Aby společnost nemusela neustále zasílat 

upomínky k plnění závazků dlužníka a mohla včas použít peněžní plnění vyplývající  

z pohledávky, je efektivnějším řešením nabídka bonusu, který by byl dlužníkovi 

poskytnut při platbě včas. S bonusovým systémem by však měl klient před jeho 

uplatňováním řádně seznámen. Především je důležité, aby klient: 

• věděl, za co bonus získává,  

• věděl, jakým způsobem mu bude bonus vyúčtován (například snížením následné 

faktury či poukázáním části platby),    

• měl pocit, že nevyužití bonusu je pro něj ztrátové – měl by považovat bonus za 

motivující, nikoliv za nevýznamné, proto je potřeba k určení zvýhodnění 

přistupovat ke každému klientovi individuálně, 

• dostával informace o ušlých výnosech z bonusů z důvodu neplacení včas. 

 

Prodloužení doby splatnosti pohledávek 

K prodloužení doby splatnosti pohledávek by společnost měla přistupovat v případě 

opakovaného neplnění dlužníka v termínu splatnosti či při žádosti klienta o posečkání 

s platbou z mimořádných důvodů. K tomuto způsobu pozitivní motivace je vhodné 

přistoupit u dlužníků s dobrou finanční stabilitou. Před tím, než společnost  

k prodloužení doby splatnosti přistoupí, doporučuji, aby nejdříve zpracovala finanční 

analýzu dlužníka (dle Přílohy č. 2 - Podklad pro finanční analýzu a Přílohy č. 3 - 

Bankrotní ukazatele a ukazatele důvěryhodnosti) a potom, pokud jsou informace 

získané na základě zpracované analýzy pro společnost uspokojivé, dohodu  

o prodloužení splatnosti dlužníkovi nabídla. 
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Pokud by se na základě zpracované finanční analýzy projevila dlužníkova finanční 

stabilita v alarmujícím stavu (například problémy s likviditou a zadlužeností), 

doporučovala bych raději využít některého z prostředků zajištění pohledávek.   

 

Splátkový kalendář 

Splátkový kalendář je další vstřícný krok ze strany společnosti vůči dlužníkům, kteří se 

dostanou do finanční nouze a nejsou schopni hradit své závazky  

v plné výši včas. Mají však zájem na úhradě svých závazků na základě vzájemné 

dohody s věřitelem. Za této situace společnost může nabídnout uhrazení závazku ve 

splátkách. V dohodě o splátkách (splátkovém kalendáři) doporučuji zapracovat 

ustanovení o uznání závazku dlužníkem a také ustanovení o ztrátě výhody splátek. 

Výhodou uznání závazku je to, že dochází k novému počátku běhu promlčecí doby. 

Ustanovení o ztrátě výhody splátek znamená, že věřitel může žádat o zaplacení celé 

pohledávky, dostane-li se věřitel do prodlení s platbou byť jedné dohodnuté splátky. 

Příklad Dohody o uznání závazku se splátkovým kalendářem uvádím v Příloze č. 4 - 

Dohoda o uznání závazku se splátkovým kalendářem. 

 

3.3 Negativní motivace 

Stejně jako prostředky pozitivní motivace, mohou být v systému vymáhání pohledávek 

využity i prostředky negativní motivace, ke kterým by společnost měla přistupovat 

tehdy, pokud dlužník neprojevuje snahu plnit své závazky řádně a včas a není 

předpoklad, že se situace zlepší. Může nastat situace, že dlužník přestane plnit své 

závazky a neprojevuje zájem o dohodu s věřitelem, pak je na místě sáhnout k užití 

následujících prostředků.   

 

Upomínka 

Jedná se o způsob upozornění na splatnost pohledávky. V případě zasílání upomínek 

doporučuji používání více vzorů upomínek. První, základní vzor upomínky, bych řadila 

spíše k pozitivním způsobům motivace. Jde zejména o informování dlužníka o uplynuté 

lhůtě splatnosti a současně ujištění společnosti o tom, že dlužník o svém závazku ví. 
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Dlužníkovi je v první upomínce také vyzván ke komunikaci stran závazku a je mu dána 

příležitost k dohodě s věřitelem o úhradě závazku.  

 

Druhý vzor upomínky je tzv. pokusem o smír. Dlužník je informován a upomínán 

znovu o svém závazku a vyzván opětovně k jeho úhradě. V upomínce je vyjádřena 

žádost o sjednání nápravy. 

 

Součástí třetího vzoru upomínky je již oznámení dlužníku o jeho zveřejnění, uplatnění 

úroků z prodlení a smluvní pokuty a dále oznámení o pozastavení činností vyplývajících 

ze smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Tento typ upomínky by měl dlužníka upozornit 

na vážnost situace a přimět jej, když ne k samotnému plnění, tak alespoň k jednání 

směřující k dohodě s věřitelem o úhradě svého závazku jiným způsobem než 

okamžitým splněním. Návrh Upomínky pohledávky po lhůtě splatnosti je uveden  

v Příloze č. 5 - Upomínka č. 1, pakliže by pohledávka nebyla splněna po první zaslané 

upomínce, zaslala by společnost druhou upomínku, jejíž vzor je Přílohou č. 6 - 

Upomínka č. 2 - pokus o smír, vzor třetího typu upomínky je v Příloha č. 7 - Upomínka 

č. 3.  

 

Uplatnění smluvní pokuty a úroků z prodlení 

Smluvní pokuta je forma sankce za neplnění závazků včas. Uplatnění smluvní pokuty 

by mělo být dlužníkovi předem oznámeno (například prostřednictvím upomínky). Výši 

smluvní pokuty doporučuji dohodnout vždy individuálně dle konkrétního rozsahu 

poskytovaných činností. U činností menšího rozsahu by měla být smluvní pokuta nižší 

než u činností, které jsou komplikovanější a časově náročnější. Smluvní pokuta může 

být stanovena jako procentní sazba nebo konkrétní částka - například měsíční plnění 

dlužníka. 

 

Úrok z prodlení 

Výše úroků z prodlení je závislá na celkové době existence neuhrazeného závazku. 

Jedná se většinou o procentní vyjádření sankce za nezaplacení faktury v termínu  

a k počítání úroku většinou dochází od prvního dne po splatnosti pohledávky až po její 

úplné zaplacení. Výše úrokové sazby může být dohodnuta v obchodních vztazích. 
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Pokud dohodnuta není, je možné v případě vymáhání pohledávky soudní cestou uplatnit 

nárok na úrok z prodlení v zákonné výši stanovené nařízením vlády  

č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle 

občanského zákoníku. 

 

Pozastavení prací a platba předem 

Věřitel může vždy, když si není jist budoucí úhradou svých pohledávek, vyúčtovat 

klientovi platbu předem s tím, že služby začne poskytovat až po úhradě této platby. 

Platbu předem bych doporučovala vyúčtovávat u poskytnutí „jednorázového“ 

krátkodobého poskytnutí služeb, u „nového“ klienta. V případě neplnění dlužníka ani po 

opakovaném upozornění doporučuji pozastavit práce, které jsou předmětem smlouvy až 

do obnovení předchozího stavu. Věřitel tak zabrání zvyšování pohledávky za 

dlužníkem.  

 

Ukončení spolupráce 

Ukončení spolupráce je posledním krokem věřitele před řešením vymožení pohledávky 

soudní cestou. Ve smlouvě mezi věřitelem a dlužníkem by měly být vždy uvedeny 

důvody okamžitého ukončení spolupráce. Jedním z důvodů by mohlo neplnění ze strany 

dlužníka. 

 

3.4 Soudní cesta 

Za předpokladu, že společnost nemá své pohledávky žádným z výše uvedených 

způsobů zajištěny, má možnost domáhat se jejich plnění donucením státní autority, 

které je realizováno prostřednictvím exekučního řízení (dle exekučního řádu) a výkonu 

rozhodnutí( dle o.s.ř.). K tomu, aby společnost mohla vymáhat pohledávky 

prostřednictvím exekučního řízení a výkonu rozhodnutí, potřebuje exekuční titul, který 

získá podáním žaloby u soudu.  

 

Žaloba musí obsahovat: 

� Obecné náležitosti: 

� kterému soudu je žaloba určena 
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� kdo podání činí 

� které věci se žaloba týká 

� co žaloba sleduje 

� datum a podpis 

� Další náležitosti: 

� jméno a bydliště účastníků (popřípadě též jejich zástupců) 

� yylíčení rozhodujících skutečností 

� označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává 

� musí být patrno, čeho se navrhovatel domáhá 

� Ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí žaloba obsahovat: 

� identifikační číslo právnické či fyzické osoby 

� další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení 

       (1) 
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Závěr 

 

Cílem mé práce bylo seznámit s problémy souvisejícími s existencí pohledávek po 

splatnosti, s tím jaký mají dopad na finanční stabilitu společnosti a také zmínit způsoby 

vymáhání pohledávek a způsoby vypořádání se s neuhrazenými pohledávkami 

z hlediska účetního a daňového. V teoretické části práce bylo mým cílem informovat  

o možnostech vymáhání pohledávek podle dvou právních úprav - exekučního řádu  

a občanského soudního řádu, u kterých jsem provedla jejich vzájemné srovnání tak, aby 

se věřitel mohl lépe rozhodnout, který ze způsobů vymáhání použije.  V této části je 

dále uvedeno jak může pohledávku ovlivnit vstup dlužníka do likvidace, konkursního či 

insolvenčního řízení.  

 

Analytická část práce je věnována konkrétnímu průzkumu stávajícího systému 

vymáhání pohledávek v poradenské společnosti ORKÁN plus, s.r.o. Systém je 

podroben analýze silných a slabých stránek a je poukázáno na příležitosti a hrozby 

systému. Jsou zde uvedeny způsoby zajištění pohledávek, jak společnost postupuje při 

vymáhání pohledávek mimosoudní cestou, a kterých způsobů zajištění a vymáhání 

pohledávek nevyužívá, ačkoliv se jí nabízí.  Z analýzy pohledávek je patrné, že se 

společnost téměř nepotýká s „nedobytnými“ pohledávkami, ale spíše eviduje 

pohledávky po splatnosti. Výsledky výpočtu základních finančních ukazatelů pak 

dokazují, jak tyto pohledávky společnost zatěžují z hlediska finanční stability.  

 

V závěru mé práce jsem zpracovala vlastní návrh řešení směřující k optimalizaci 

systému vymáhání pohledávek.  Tímto návrhem je zvolení vhodných způsobů vymáhání 

pohledávek v  poradenské společnosti, jejich rozdělení do jednotlivých etap vymáhání  

a definování způsobů jejich uplatňování. V celém systému je kladen vysoký důraz na 

komunikaci s dlužníkem a na snahu motivace dlužníka k úhradě svých závazků včas, 

poněvadž jak jsem zmínila v úvodu práce, poradenská společnost musí při vymáhání 

pohledávek dbát, aby při příliš razantním způsobu, nedocházelo k narušení důvěry 

klienta. Proto i navržený postup činností, související s vymáháním pohledávek, 

obsahuje spíše základní možnosti společnosti při vymáhání pohledávek, jejichž využití 

může záviset na konkrétním typu dlužníka.  
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