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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní společnosti a je 

rozdělena do tří částí. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, které 

jsou v této problematice důležité. Analytická část následně zobrazuje konkrétní situaci 

řízení pohledávek ve vybrané společnosti a návrhová část přestavuje vlastní návrhy na 

zlepšení zavedeného systému řízení pohledávek. 

 

Abstract 

The Bachelor Thesis deals with issues of receivables management in the company and is 

divided into three parts. The theoretical part focuses on explaining the basic concepts, 

that are important in this issue. The analytical section shows the specific situation of 

receivables management in the selected company and the draft part presents its own 

suggestion for improvement of the established receivables management system. 
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vymáhání pohledávek 
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ÚVOD 

Pro každou společnost tvoří pohledávky velmi podstatnou část jejich podnikání. V rámci 

účetnictví spadají do oblasti zúčtovacích vztahů, kdy do této kategorie jsou zahrnuty také  

závazky. 

Pohledávky vznikají časovým nesouladem mezi prodejem zboží, výrobků a služeb               

a následném zaplacením. Tento prodej se také může označovat jako prodej na obchodní 

úvěr, kdy podmínky jsou dohodnuty mezi dvěma obchodujícími stranami. Dalšími 

důvody vzniku pohledávky může být například i bezdůvodné obohacení, pohledávky 

z finančních výpomocí, nebo pohledávky vzniklé z oblasti pracovně-právních vztahů či 

pohledávky za státem. 

Jednou z důležitých podmínek pohledávek uzavřených z obchodních vztahů je                       

i dohodnutá doba splatnosti, která by měla být za každých okolností dodržena. Často se 

však stává, že v evidenci společnosti jsou nacházeny pohledávky po dohodnuté době 

splatnosti. Tato situace není pro podnik nijak příznivá a díky ní se může ocitnout i ve 

stavu, kdy nebude schopný zaplatit za své závazky. Problém platební neschopnosti 

podniku lze následně zjistit i pomocí ukazatelů finanční analýzy z povinně 

zveřejňovaných účetních závěrek. Potíž může nastat v případě, kdy společnost například 

žádá banku o poskytnutí obchodního úvěru. Banka si své klienty důkladně prověřuje           

a úvěr nemusí společnosti schválit. Proto je velmi důležité věnovat pohledávkám velkou 

pozornost. 

V dnešní době ale není nijak jednoduché uzavřít obchod se spolehlivou a včas platící 

společností. I přesto že podnikatelský subjekt si své zákazníky dopředu prověřuje, stále 

se na trhu objevuje čím dál více pozdě platících či neplatících fyzických a právnických 

osob. Otázka zde v první řadě nastává v situaci prověřování zákazníka zda informace, 

které lze získat, nemůžou být zkreslené. 

Efektivní systém řízení pohledávek má za účel minimalizovat riziko vyplývající 

z možnosti neplacení pohledávek. Nástrojem k tomu jsou především zajišťovací 

prostředky. Možností, jak zajistit pohledávku do budoucna, je spousta. Je však nutné 

zvážit přiměřenost zajištění. Systém by měl být nastaven co nejlépe k tomu, aby nedošlo 

ke ztrátě potencionálních klientů.  
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Pokud nastavený systém selže, je nutné se zaměřit na možnosti vymáhání pohledávek. 

V prvotní fázi je důležitá kontrola a upozorňování odběratelů, následně lze peníze obdržet 

i od jiných subjektů formou postoupení pohledávky. K tomu slouží především 

faktoringové a forfaitingové společnosti. V poslední fázi nezbývá nic jiného než se obrátit 

na soud a pohledávku vymáhat soudní cestou. 

Celková problematika pohledávek, jejich zajištění a vymáhání bude v následující práci 

nejprve co nejlépe vysvětlena a ukázána na praktickém případu v další části práce. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Za hlavní cíl práce je považováno analyzovat přístup konkrétní obchodní korporace k 

řízení pohledávek a na základě analýzy navrhnout nový, případně upravený postup jejich 

řízení. 

Mezi dílčí cíle patří: 

 vymezení základních pojmů problematiky pohledávek a jejich řízení, 

 popis konkrétní společnosti, velikostní a oborové zařazení, 

 provedení finanční analýzy, 

 analýza stavu pohledávek a systému řízení v korporaci a 

 navržení nového případně upraveného systému řízení pohledávek. 

Používanými metodami v celé bakalářské práci jsou analýza a syntéza. Analýza 

představuje metodický postup od celku k částem, neboli rozklad složitějších problémů na 

jednotlivé části. Používána je především v teoretické a analytické části práce. Syntéza 

představuje opak analýzy. Provádí se skládáním jednotlivých části do celku, které splňuje 

žádané chování. Tato metoda je použita v návrhové části práce (1, s. 14). 

První část s názvem teoretická východiska práce je zaměřena na vysvětlení základních 

pojmů souvisejících s tématem řízení pohledávek, které jsou v této oblasti důležité. 

Definovány budou za pomoci odborné literatury, zákonů a dalších vhodných zdrojů. 

Zaměřena bude zejména na samotný pojem pohledávka z právního, účetního a daňového 

hlediska, na její členění, oceňování a také na opravné položky či jednorázový odpis 

pohledávky. Dále bude vysvětlen systém řízení pohledávek, jehož součástí budou 

zajišťovací prostředky, inkasování částky z jiných zdrojů, ohrožení pohledávky                     

a jednotlivé přístupy a metody k vymáhání pohledávek. Nakonec budou vydefinovány 

důležité pojmy z finanční analýzy, které se zabývají problematikou řízení pohledávek. 

Součástí bude i představení výkazů účetní závěrky a ukazatelů, které budou v práci 

v rámci analytické části počítány. 

V druhé části s názvem analýza současného stavu je kladeno za cíl představit společnost, 

která byla vybrána ke splnění hlavního účelu bakalářské práce a analyzovat systém řízení 

pohledávek. Mimo základní charakteristiku podniku bude také určen předmět podnikání 

a organizační schéma vybraného subjektu. Dále bude společnost zařazena velikostně dle 
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kritérií Evropské unie a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a nebude chybět oborové 

řazení podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE dle Českého statistického 

úřadu.  Následně bude pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy zhodnocen aktuální 

finanční stav, budou rezebrána aktiva a pasiva společnosti a v neposlední řadě budou 

vypočítány ukazatele spojeny s problematikou pohledávek. Hodnoty pro výpočet těchto 

ukazatelů budou brány z účetních závěrek společnosti za roky 2013 až 2016. Tyto výkazy 

jsou v práci přiloženy. Výkaz rozvahy budou pro účely finanční analýzy přepsány do 

jednotné struktury aktuální k roku 2016. Závěrem analytické části bude představen 

zavedený systém správy pohledávek v podniku zahrnující kromě kompetentních osob 

hlavně zajišťovací a vymáhací prostředky a bude podrobně rozebrán stav pohledávek za 

čtyři uplynulé roky. Konkrétní odběratelé společnosti, výše jejich obchodních úvěrů           

a průměrná doba jejich splatnosti bude přiblížena v nejaktuálnějším roce 2016.  

V poslední návrhové části budou rozebrány veškeré zjištěné problémy analyzované 

společnosti a ukázán vlastní zlepšený systém řízení pohledávek. Budou stanoveny 

doporučení v oblasti zajišťovacích prostředků a systému vymáhání. Veškerá doporučení 

budou vycházet z teoretických východisek práce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část práce se zabývá základními pojmy v oblasti pohledávek a jejich 

samotným řízením v obchodní korporaci. Součástí kapitoly jsou popsány zajišťovací 

prostředky a seznámení s možnostmi vymáhání pohledávky. Dále práce představuje 

jednotlivé účetní výkazy účetní závěrky a ukazatele finanční analýzy, důležité ke zjištění 

skutečného stavu pohledávek. 

2.1 Charakteristika pohledávek 

Pohledávka představuje obecně oprávnění fyzické či právnické osoby (věřitele) 

k určitému okamžiku s dohodnutou dobou splatnosti. Její vznik je vázán na určité 

podmínky, mezi které patří: přechod vlastnického práva, splnění dodávky a převedení 

práv a povinností (2, s. 11). 

Nejběžněji pohledávka vzniká na základě smlouvy. Jedním ze subjektů je věřitel, kterému 

vzniká nárok na právo od dlužníka obdržet určené plnění. Dlužníkovou povinností je  

dohodnuté plnění věřiteli poskytnout. Plnění může mít formu peněžitou i nepeněžitou         

a splatnost je podmínkou vzniku pohledávky. Mezi další způsoby vzniku lze zařadit 

například pohledávka z titulu způsobené škody nebo z bezdůvodného obohacení                

(3, s. 17). 

Opakem pro pohledávku je závazek, kdy dlužníkovi nastává povinnost pohledávku 

věřitele uspokojit. Pokud pohledávka není uspokojena v době splatnosti, má věřitel právo 

na vymáhání pohledávky (3, s. 17). 

Pohledávky jsou zařezeny mezi oběžná aktiva. Na obrázku č. 1 je vyobrazena pozice 

v koloběhu oběžných aktiv ve výrobních podnicích (4, s. 32). 



15 
 

 

Obr. č. 1: Koloběh oběžných aktiv (3, str. 32) 

Zánik pohledávky je nejčastěji spojen s vyrovnáním závazku dlužníkem. Mezi další 

způsoby patří započtení vzájemných pohledávek stejného druhu, dohodou, prominutím 

dluhu a dalšími způsoby, které budou rozebrány dále (5, s. 212). 

2.2 Vznik pohledávky na základě smlouvy 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník upravuje v obecné rovině uzavírání smluv. 

Smlouva představuje dvoustranný i vícestranný právní úkon, který vzniká 

v kontraktačním procesu. Tento proces začíná návrhem smlouvy v případě uzavírání 

smlouvy mezi nepřítomnými účastníky, který je adresován druhé straně. Druhá strana 

návrh buď přijme nebo odmítne, ale musí se tak stát do stanovené doby. Smlouva vzniká 

přejitím návrhu v době, kdy toto přijetí je doručeno navrhovateli (3, s. 19). 

V případě jednání o uzavření smlouvy mezi přítomnými účastníky, se strany na obsahu 

smlouvy domlouvají na místě. Výsledkem je vznik smlouvy, nebo nedohodnutí                     

a neuzavření smlouvy (3, s. 19). 

2.2.1 Náležitosti smlouvy jako právního úkonu 

Vzniklá smlouva musí být sepsána srozumitelně. To znamená, že musí vyjadřovat vůli 

obou smluvních stran. Jedná se například o předmět plnění, který je popsán tak, aby se 

vyloučila záměna s jiným plněním (3, s. 20). 

hotovost

materiál

nedokončená 
výroba

hotové 
výrobky

pohledávky
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Další podmínkou je, že dohodnuté plnění musí být uskutečnitelné. Do smlouvy nelze 

zahrnout předmět, který nelze dodat, jelikož neexistuje. Jedná se například o dodávku 

živé vody. Mezi tuto podmínku patří i časové hledisko možnosti plnění. Smlouva nesmí 

být v souladu s právem uzavírána zpětně. Není možné závazat se v lednu k dodání zboží 

v prosinci (3, s. 20). 

Smlouva se uzavírá svobodně a musí být vážně míněným právním úkonem. Reklama 

vhazována do poštovních stránek za takový úkon pokládána být nemůže. Pouze až na 

základě reklamní kampaně může zákazník uzavřít platnou smlouvu (3, s. 20 - 21). 

Posledním důležitým kritériem je předepsaná forma. Smlouva může být písemná nebo 

ústní. U ústní formy je podmínka přijetí návrhu smlouvy hned na místě, jinak smlouva 

nevznikne. Písemnou formu musí mít smlouvy u nichž to nařizuje přímo zákon, nebo 

pokud se smluvní strany tak dohodnou. Tato forma musí obsahovat písemnou formu 

samotnou – dopis, telegram, dálnopis nebo elektronické prostředky a druhou částí je 

vlastnoruční podpis, nebo jiným ověřeným způsobem (3, s. 21). 

2.3 Členění pohledávek 

Pohledávky lze členit z hlediska času na krátkodobé (se splatností do jednoho roku) nebo 

dlouhodobé (se splatností delší než jeden rok). Dále je možné rozdělovat pohledávky 

z pohledu toho od koho je očekáváno plnění (2, s. 11): 

 Pohledávky z obchodního styku – nejběžnější druh pohledávky, který vzniká 

dnem vystavení platebního dokladu věřitelem na určitou částku a zaniká 

uhrazením této částky dlužníkem. Zahrnují se sem i  pohledávky z leasingových 

smluv (2, s. 11). 

 Pohledávky z peněžních půjček a bankovních úvěrů – jedná se o půjčky              

a finanční výpomoci mezi bankou, jinými podniky a fyzickými osobami. Také se 

sem řadí i pohledávky z dluhopisů (2, s. 11). 

 Ostatní pohledávky – patří sem především pohledávky z pracovně-právních 

vztahů, pohledávky za státem a za zdravotním a sociálním pojištěním (2, s. 11). 

2.4 Pohledávky z pohledu účetnictví 

Prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb., k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví rozděluje 

pohledávky, jak již bylo výše zmíněno, na dlouhodobé (§ 10) s dobou splatnosti delší než 
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1 rok  a krátkodobé (§ 11) s dobou splatnosti 1 rok a kratší. Účtují se například na základě 

faktury z titulu prodeje zboží, výrobků a služeb na stranu MD u aktiv a zároveň do výnosů 

na stranu Dal (3, s. 21). 

Směrná účtová osnova v účetnictví vymezuje pro pohledávky účtovou třídu 3 – Zúčtovací 

vztahy. Není podstatné zda se jedná o krátkodobé nebo dlouhodobé pohledávky. 

K nalezení jsou také pohledávky mimo účtovou třídu 3, a to například v účtové skupině 

05 – poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek nebo ve skupině 06, kde se účtují 

například dlouhodobé zápůjčky obchodním společnostem či společníkům  (3, s. 22). 

2.4.1 Vykazování pohledávek v rozvaze 

V rozvaze se krátkodobé a dlouhodobé pohledávky vykazují odděleně. Proto je vhodné i 

v účetnictví pohledávky rozdělovat pomocí analytických účtů. V případě, kdy doba mezi 

účetní závěrkou a datem splatnosti pohledávky je delší než 365 dní, pohledávky se 

vykazují jako dlouhodobé. Pokud je tato doba kratší než jeden rok pohledávky se zahrnou 

do rozvahových položek krátkodobých pohledávek (6, s. 178). 

V příloze č. 1 k prováděcí vyhlášce č. 500/2002 Sb., pro podnikatele lze nalézt způsob 

vykazování, uspořádání a označování položek pohledávek v rozvaze (6, s. 178). 

2.4.2 Oceňování pohledávek 

Povinností každé účetní jednotky je ocenit majetek, nebo jeho části a závazky způsoby 

určené v zákoně. Ocenění je vždy realizováno k okamžiku uskutečnění účetního případu 

nebo ke konci rozvahového dne (7). 

Pohledávky se dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v § 25 odst. 1 písm. g) oceňují 

jmenovitou hodnotou při jejich vzniku. Toto ocenění se používá k pohledávkám 

z obchodních, finančních a jiných vztahů. Odkoupené pohledávky se naproti tomu 

oceňují jinak, a to obvykle za cenu nižší, než je jmenovitá hodnota. Tato hodnota se 

nazývá pořizovací cena a mezi její součást patří i náklady spojené s pořízením                     

(6, s. 178 - 179). 

V praxi může nastat situace, kdy účetní jednotka pořídí soubor pohledávek za pevnou 

cenu. Z důvodu, že současné účetní předpisy nedovolují ocenit tyto pohledávky jako 

soubor, musí se smluvní cena rozdělit na jednotlivé pohledávky (5, s. 213). 
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2.4.3 Poskytnuté zálohy 

Poskytnuté zálohy se také řadí mezi pohledávky a účtují se z hlediska toho, na co byly 

poskytnuty. V účtové třídě 3 se zachycují zálohy poskytnuté odběratelem na budoucí 

dodávku služeb. Zálohy účelové na pořízení dlouhodobého majetku nebo zásob se účtují 

v jednotlivých účtových skupinách majetku. Například poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

majetek se zachytí ve skupině 05 – poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek (5, s. 213). 

2.4.4 Pohledávky v cizí měně 

Pohledávky přijaté v cizí měně vznikají nejen při obchodování se zahraničními účetními 

jednotkami. V účetnictví je třeba tyto pohledávky vyjádřit jak v cizí měně, tak i v českých 

korunách. Pro přepočet na českou měnu se užívá kurz České národní banky. Účetní 

jednotka si ve vnitřních předpisech volí pevný nebo pohyblivý kurz (5, s. 214). 

U těchto pohledávek z důvodu změny kurzu vznikají kurzové rozdíly, které se stávají 

výnosem nebo nákladem. Kurzové rozdíly vznikají ke dni úhrady nebo ke konci 

rozvahového dne (5, s. 214). 

2.4.5 Inventarizace pohledávek 

Stejně jako je to u ostatního majetku společnosti, tak i pohledávky podléhají inventarizaci. 

Účelem je zjistit, zda (5, s. 262): 

 stav pohledávek evidovaných v účetnictví odpovídá skutečnému stavu a 

 účetní hodnota není vyšší než reálná hodnota (5, s. 262). 

Porovnání účetního a skutečného stavu pohledávek se provádí dokladovou inventurou. 

Účetní jednotka má povinnost sepsat inventurní soupis ke každému analytickému účtu 

pohledávek. Inventurní soupis má stanovené náležitosti, které jsou uvedeny v § 30 odst. 

7 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (5, s. 262). 

Reálná a účetní hodnota se porovnává především ve vztahu ke splatnosti pohledávek. U 

pohledávek po splatnosti se míra výše rizika vyjadřuje opravnou položkou. Je nutné brát 

ohled i na další skutečnosti. Posuzuje se, zda byla evidovaná pohledávka dlužníkem 

uznána, jaké další obchodní vztahy jsou uzavřené s dlužníkem a jestli dlužníkovi 

nevznikly finanční problémy (5, s. 262). 
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2.5 Postoupení pohledávek 

Při postoupení pohledávka i s příslušenstvím a právami s ní spojenou přechází 

z postupitele na postupníka. Pohledávky lze postoupit v každé době jejich existence, tj. 

po lhůtě splatnosti, před lhůtou splatnosti. Tento způsob se týká pohledávek v české, ale 

i v cizí měně. V rámci této oblasti jsou používány následující pojmy (5, s. 216): 

 postupitel (cedent) – osoba, která pohledávku postupuje jinému věřiteli, 

 postupník (cesionář) – věřitel, kterému byla pohledávka postoupena, 

 postoupení (cese) – proces, jímž nastane změna v osobě věřitele a 

 postoupit (cedovat) – převedení pohledávky (5, s. 216). 

2.6 Opravné položky k pohledávkám 

Upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách a zákon o daních z příjmu. Tvorba 

opravných položek se vztahuje k pohledávkám po splatnosti na základě inventarizace. 

Účelem je vyjádření rizika nezaplacení pohledávky snížením ocenění této pohledávky. 

Účtují se na vrub nákladů v účtové skupině 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady 

příštích období a opravné položky v provozní oblasti a ve prospěch účtu v účtové skupině 

39 – Opravné položky k zúčtovacím vztahům. Lze rozeznávat dva druhy opravných 

položek (5, s. 230): 

Účetní opravné položky  

Tvorba těchto opravných položek je spojena se zásadou opatrnosti a vyjadřuje pokles 

reálné hodnoty pohledávky (snížení vymožení inkasované částky). Způsoby a výše tvorby 

účetních opravných položek jsou plně v kompetenci účetní jednotky. Platí ale, že výše 

nesmí být vyšší než samotná pohledávka (6, s. 185). 

Daňové opravné položky  

Tvorba daňových opravných položek podléhá zákonu č. 593/1992 Sb., o rezervách pro 

zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Vytvářejí se k pohledávkám 

(5, s. 230): 

 za dlužníky, kteří jsou v insolvenčním řízení, 

 k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 a 

 k drobným pohledávkám (5, s. 230). 
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Daňové opravné položky se nesmí tvořit k pohledávkám, jestliže vznikl k dlužníkovi 

splatný závazek a není proveden vzájemný zápočet pohledávek a závazků. V případě, že 

dlužník prochází insolvencí, je dovoleno je tvořit i v tomto případě (5, s. 231). 

Výše tvorby daňových opravných položek u pohledávek splatných do 31. 12. 2013 ve 

vyšší rozvahové (pořizovací) hodnotě než 200 000 Kč ukazuje tabulka č. 1. 

Tab. č. 1: Výše daňových opravných položek splatných do roku 2013 (5, s. 232) 

Doba po splatnosti pohledávky 
Maximální výše opravné položky 

(%) 

12 měsíců 33 

18 měsíců 50 

24 měsíců 66 

30 měsíců 80 

36 měsíců 100 

Výše tvorby daňových opravných položek u pohledávek splatných ode dne 1. 1. 2014 je 

zachycena v tabulce č. 2. 

Tab. č. 2: Výše daňových opravných položek splatných od roku 2014 (5, s. 232) 

Doba po splatnosti pohledávky 
Maximální výše opravné položky 

(%) 

18 měsíců 50 

30 měsíců 100 

Daňové opravné položky k „drobným“ pohledávkám 

Opravné položky k drobným pohledávkám upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách 

v § 8c. Pro vytváření opravných položek jsou stanoveny následující podmínky (5, s. 233): 

 rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství nepřesahuje částku 30 000 Kč, 

 od konce doby splatnosti uplynulo více než 12 měsíců a 

 ke dni tvorby nepřesahuje u poplatníka celková hodnota pohledávek u téhož 

dlužníka částku 30 000 Kč (5, s. 233). 

U těchto pohledávek lze vytvářet opravné položky až do výše 100 %. Účetní jednotka je 

však povinna vést o opravných položkách samostatnou evidenci. Je vhodné pohledávky 

následně přeúčtovat na samostatný analytický účet k účtu 311 – pohledávky z obchodních 

vztahů a zavést analytický účet k účtu 391 – opravná položka k pohledávkám (5, s. 233). 
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2.7 Promlčení a odpis pohledávky 

Promlčením pohledávek se zabývá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který říká, 

že promlčecí doba činí tři roky. V případě, že dlužník svůj závazek uzná, právo se promlčí 

za deset let od uznání dluhu. Problematika promlčení se vztahuje především k zákonným 

opravným položkám, které se tvoří pouze k nepromlčeným pohledávkám (5, s. 238). 

Jednorázový odpis pohledávky 

Pokud hrozí riziko promlčení pohledávky, je nutné provést odpis pohledávky a dále jí 

vést na podrozvahových účtech. Problematiku odpisu z pohledu daní obsahuje § 24 odst. 

2 písm. y) zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento odpis lze uplatnit (3, s. 99): 

 jestliže bylo o pohledávce účtováno ve výnosech při jejím vzniku, 

 jestliže k pohledávce lze tvořit daňové opravné položky, 

 v případech uvedených v § 2 odst. 2 zákona o rezervách, 

 u promlčených pohledávek, 

 u „významných“ pohledávek (jmenovitá hodnota činila více jak 200 000 Kč) a 

 u pohledávek vzniklých na základě v kladu společníků (3, s. 99). 

2.8 Zánik pohledávek 

Při zániku pohledávky vzniká účetní jednotce povinnost příslušnou pohledávku vyřadit 

z účetnictví. Existuje několik způsobů, které mají různé daňové dopady. Nejčastějším 

případem zániku je splnění peněžní formou, tj. úhradou plnou nebo částečnou. Tento 

způsob účetní jednotce nezpůsobují žádné problémy (6, s. 179) 

Ostatní způsoby zániku mohou způsobovat výkladové problémy. V zásadě vznikají tři 

skupiny zániku pohledávek (6, s. 179 - 180): 

 Situace, kdy zanikající pohledávka je současně nahrazena jinou pohledávkou. 

Týká se to například případu podle §§ 1901 - 1902 občanského zákoníku novace 

či narovnání. V těchto případech je nahrazeno jedno aktivum nebo pasivum jiným 

aktivem nebo pasivem (6, s. 180). 

 Druhá situace nastává v případě započtení pohledávky, které se řídí §§ 1982 - 

1991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jde o možnou formu úhrady 

pohledávek a závazků. V případě, kdy si strany vzájemně dluží plnění stejného 
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druhu, je možnost prohlášení každé strany, že svoji pohledávku započítává proti 

pohledávce druhé strany (5, s. 229). 

 Poslední skupinu tvoří pohledávky, které zanikají, ale nebyli splněny ani 

započteny. Tato situace může nastat například v situaci prominutí dluhu (§ 1995, 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Pohledávku následně účtujeme 

výsledkově, tzn. do nákladů a jsou pro účetní jednotku obvykle daňově 

neuznatelným nákladem (6, s. 180). 

2.9 Řízení pohledávek 

Jeden z nejdůležitějších úkolů podniku je účinné řízení pohledávek. Je třeba soustředit se 

i na vedlejší činnosti než jen na samotné uzavírání obchodních vztahů, a to hlavně na 

činnosti před uzavřením smlouvy a následnou kontrolu plnění podmínek po vzniku 

pohledávky. Důležitost je spatřováno v tom, že i krátkodobý deficit může činnit 

společnosti velký problém (8). 

Funkční informační systém, který poskytuje požadované informace, je hlavním 

předpokladem pro efektivní řízení obchodních úvěrů. Řízení pohledávek začíná již od 

situací, kdy jsou zjišťovány informace o potencionálních odběratelích, se kterými jsou 

uzavírany obchodní úvěry, až po průběžnou kontrolu pohledávek před inkasem 

dohodnuté částky (4, s. 98). 

V následující tabulce je uveden postup realizace nového uzavření obchodního vztahu. 

Tab. č. 3: Realizace uzavření nového obchodního vztahu (3, str. 96) 

Činnost Odpovědná osoba 

poptávka nového zákazníka obchodní zástupce 

sběr informací 
obchodní zástupce, případně credit 

manažer 

ohodnocení bonity odběratele credit manažer 

stanovení výše úvěrového limitu a 

platebních podmínek 

credit manažer, případně finanční 

manažer 

schválení obchodního kontraktu 
finanční manažer, případně credit 

manažer 

kontrola objednávky obchodní oddělení 

kontrola úvěrového limitu a výše 

pohledávek 
credit manažer 
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schválení dodávky credit manažer 

realizace dodávky obchodní oddělení 

2.9.1 Zajištění pohledávek 

Základním prostředkem pro minimalizaci platebního rizika je správně vytvořená                  

a uzavřená obchodní smlouva a správně zvolené platební podmínky. Pro případ 

neuhrazení pohledávky je možnost pohledávku zajistit některým z následujících způsobů 

(4, s. 79).  

Směnka 

Směnka je dluhový cenný papír, který je převoditelný a výplývá z něj dlužníkův závazek. 

Je sepsána stanovenou formou dle zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, a 

dává majiteli právo požadovat zaplacení stanovené částky (4, s. 80). 

V dodavatelsko-odběratelkém vztahu se směnky vyskytují nejčastěji přijaté. Představují 

způsob úhrady pohledávky, kdy vzniká nová pohledávka – směnečná. V praxi směnečná 

pohledávka představuje nahrazení původní doby splatnosti novou. Na jejím základě 

v podstatě vzniká úvěrový vztah mezi věřitelem a dlužníkem (3, s. 185). 

Dokumentární platební styk 

Způsob založen na využívání dokumentů iniciujících platbu. Tyto dokumenty osvěčují 

dodávku zboží a předkládají se bance. Existují dva druhy platebního styku: dokumentární 

inkaso a dokumentární akreditiv (4, s. 85-87). 

Dokumentární inkaso představuje pro banku bezzávazkový platební instrument. Používá 

se především v obchodním styku, kdy není možná dohoda s odběratelem o platbě před 

dodávkou zboží. Banka v této situaci vystupuje pouze jako zprostředkovatel (9, s. 128 - 

129). 

Dokumentární akreditiv přestavuje pro banku písemný závazek. Obsahem je úhrada 

dodavateli za dodané zboží, výrobky nebo služby při splnění akreditivních podmínek, bez 

ohledu na platební schopnost odběratele (9, s. 138). 

Pojištění obchodních úvěrů 

Metoda přenesení platebního rizika z prodávajícího na úvěrovou pojišťovnu. Smyslem je 

ochrana pro případ neuhrazení, ale také i prevence před negativními důsledky platebního 

rizika (4, s. 89). 



24 
 

Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

Jedná se o zajištění splnění závazku na základě smlouvy. Má nejčastěji peněžitou podobu, 

ale mezi zúčastněnými stranami se vyskytuje možnost dohody na jiné podobě (3, s. 201). 

Pokuta není právně spjata s pohledávkou. Představuje samostatný nárok, který musí být 

vyčíslen a má nezávislý běh promlčecí lhůty. Na rozdíl od toho existuje i úrok z prodlení, 

který je často s pokutou zaměňován. Úrok je také sankce, za nesplnění závazku, ale je 

příslušenstvím pohledávky (3, s. 202). 

Ručení a bankovní záruka 

Velmi obvyklý způsob zajištění pohledávky. Obsahem ručení je, že mimo vztah věřitele 

a dlužníka existuje další osoba, kterou zákon označuje jako ručitele. Jedná se o prohlášení, 

kde na sebe ručitel bere povinnost uspokojit pohledávku, pokud ji neuspokojí dlužník. 

Toto jednostranné prohlášení musí mít písemnou formu, ale může také vzniknout                   

i formou smlouvy o ručení (3, s. 206). 

Dalším druhem ručení může být bankovní záruka, která vzniká písemným prohlášením 

banky v záruční listině. Banka ručí za splnění závazku do výše částky a za podmínek 

ujednaných v záruční listině (3, s. 209). 

Zástavní právo, jistota a zadržovací právo 

Podstata zástavního práva spočívá v zajištění pohledávky v případě, že závazek nebude 

splněn včas. Zástava se obvykle řadí do majetku dlužníka, může nastat i situace, kdy 

majitelem zástavy je třetí osoba. Vzniká nejčastěji na základě smlouvy, která musí být 

písemná. Zástava je uvedená v rejstříku zástav a zápis do toho rejstříku se provádí 

prostřednictvím notáře, u kterého byla vyhotovena zástavní smlouva (3, s. 212 - 213). 

Jistota představuje složení určité peněžní částky či poskytnutí movité věci. Jistotou může 

být i zřízení zástavního práva nebo ručení. Pokud má věřitel věc patřící dlužníkovi může 

ji zadržet pro zajištění své splatné pohledávky. Může mít formu dohody (4, s. 91). 

Smluvní záloha 

Záloha je často používaný zajišťovací prostředek a lze jí učinně zajistit splnění závazku. 

Z důvodu, že nevyplývá z žádného právního předpisu, závisí zcela na dohodě smluvních 

stran (10, s. 24). 
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Uzavření rámcové smlouvy s odběratelem 

Tato smlouva je vhodná při dlouhodobějším obchodním vztahu. Jejím prostřednictvím si 

smluvní strany určí pravidla jejich obchodování a na jejich základě pak bude realizován 

každý další obchod.  Při uzavření rámcové smlouvy nevzniká žádný závazkový vztah, 

jedná se v podstatě o dohodnutí smluvních podmínek předem (11). 

Uznání závazku 

Posledním prostředkem pro zajištění pohledávky je uznání závazku - jednostranný 

písemný úkon dlužníka, kdy dluh je uznán a vzniká povinnost tento dluh v určitém 

termínu splatit (4, s. 91). 

2.9.2 Inkaso pohledávek z jiných zdrojů 

Čekání na získání splatného inkasa z pohledávky je spojeno s dodatečnými náklady na 

náhradní financování z vlastních nebo cizích zdrojů. Například v době vysokých 

úrokových sazeb je obtížné získat dodatečné finanční prostředky. To vede k využívání 

alternativních forem refinancování (4, s. 92). 

Faktoring 

Faktoring znamená úplatné postoupení krátkodobých pohledávek, u kterých nebyli 

použity žádné zajišťovací prostředky. Tato úplata je snížena o diskont – poplatek 

inkasovaný faktoringovou společností. Předmětem faktoringu jsou pohledávky 

z obchodního styku s dobou splatnosti kratší než 180 dnů (4, s. 92). 

Existují dva typy faktoringu: regresní a bezregresní. Rozdíl spočívá v přebírání rizika 

spojených s platební neschopností kupujícího. U regresního faktoringu faktor na sebe 

nebere výše zmíněné riziko a jeho právem je využití postoupit pohledávku zpět na 

dodavatele. Systém u bezregresního faktoringu funguje naopak. Pro klienta je u tohoto 

typu nevýhodné, že vznikají vyšší náklady za míru rizika (3, s. 180). 

Z právního pohledu faktoring souvisí s postoupení pohledávek. Základ pro využívání 

faktoringových služeb je uzavření smlouvy, kdy si faktor nejprve ověřuje bonitu 

prodávajícího. Klientovou povinností je, že pohledávky bude postupovat faktoringové 

společnosti. Ta má povinnost poskytnout klientovi zálohy ve sjednané výši po převzetí 

příslušných faktur. Následné inkaso pohledávky má na starost faktor, který po obdržení 



26 
 

částky od odběratele, má povinnost převést doplatek postoupených pohledávek na účet 

klienta. Doplatky jsou poníženy o odměnu, která je složena ze dvou částí (3, s. 178 - 179): 

 faktoringový poplatek (provize) a 

 úrok. 

Forfaiting  

Forma refinancování, používána hlavně v zahraničním obchodě, založena na odkupu 

střednědobých a dlouhodobých pohledávek. Tyto pohledávky mohou být zajištěny, 

bankovní zárukou, směnkou nebo dokumentárním akreditivem (4, s. 94). 

K uzavření smlouvy mezi dodavatelem a forfaitingovou společností většinou dochází 

ještě před realizací dodávky. Ve smlouvě se ujednají podmínky financování a forfaiter si 

stanoví předpoklady pro realizaci transakce. Po uskutečnění dodávky dodavatel odprodá 

pohledávku forfaiterovi a má nárok na okamžitou úhradu sníženou o odměnu. Veškeré 

finanční vztahy přebírá forfaiter a dodavatel nenese v budoucnu žádná finanční rizika za 

uzavřené smlouvy (12, s. 240). 

2.9.3 Pohledávka po splatnosti 

Pokud pohledávka již vznikla, je vhodné si udržovat dostatečnou informovanost. Pozice 

společnosti pro uplatnění a vymáhání pohledávky může být ohrožena nebo znehodnocena 

různými faktory. Mimo jiné faktory, které budou následně uvedeny, patří i sledování 

blížícího se konce promlčecí doby. Tyto faktory je potřeba dostatečně vnímat pro 

dosažení práv (12, s. 20). 

Dlužník se zbavuje majetku 

Situace kdy dlužník odprodává svůj majetek může být pro věřitele nebezpečná, neboť 

může být v budoucnu ohrožena možnost uspokojení pohledávky. V případě že dlužník 

neuhradí svůj závazek dobrovolně, a budou-li splněny zákoné náležitosti, věřitel může 

přistoupit k exekuci a uspokojit se tak z majetku dlužníka. V tomto případě však může 

nastat situace, kdy dlužník nebude mít dostatek majetku a věřitelova pohledávka bude 

vymožena pouze z části, nebo vůbec (12, s. 20). 

Dlužník se zadlužuje 

Pokud se dlužník neustále zadlužuje a je v situaci kdy není schopen dostát svým 

závazkům, hrozí mu, že na něj věřitelé mohou podat návrh na konkurz. Věřitel tak musí 
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svou pohledávku přihlásit do konkurzu. V tom to případě je největší riziko spatřováno ve 

skutečnosti, že při konkurzním řízení dochází obvykle pouze k částečné úhradě 

přihlášených pohledávek. Tato částka je mnohdy k celkové výši pohledávky zanedbatelná 

(12, s. 26). 

Likvidace dlužníka – právnické osoby 

Při zániku dlužníka většinou zaniká i pohledávka za tímto dlužníkem, pokud již nezanikla 

dříve. V tomto případě je nutné zjištění, jestli není možné pohledávku vymáhat po jiném 

subjektu (12, s. 28). 

2.9.4 Vymáhání pohledávek 

V případě neobdržení splatné částky za pohledávku ve stanovené době nebo je-li 

pohledávka ohrožena, je nutné přistoupit k vymáhání inkasa buď vlastními silami, nebo 

s pomocí externích společností, které jsou v této oblasti specializované (4, s. 100). 

V prvotní fázi postačuje vymáhání vlastními silami. Je potřebné se dostatečně angažovat 

v obchodních případech a v jednání se zákazníky. Z obecných zkušeností je patrné, že 

tento způsob je v podnicích účinný do tří měsíců a dále se volí způsob vymáhání pomocí 

externích společností. Tento způsob je pro firmu dražší při malém počtu odběratelů. Při 

vyšším počtu dlužníků se zvyšuje i efektivnost tohoto způsobu (4, s. 100 - 101). 

Mezi externí společnosti, jejichž předmětem podnikání je odkup a vymáhání pohledávek, 

patří zejména již výše zmíněné faktoringové a forfaitingové společnosti. V rámci zajištění 

lze také využít úvěrových pojišťoven, kdy je vhodné se zaměřit na klienty s vysokými 

odběry. V případě nezaplacení tak přechází platební riziko na pojišťovnu. Dalším krokem 

k vymožení dlužné částky je soudní řízení. 

Existují dvě metody vymáhání pohledávek. První je individuální vymáhání obsahující 

jednoho věřitele a jednoho dlužníka. Kolektivní vymáhání tvoří druhou metodu vymáhání 

a je spojeno s insolvenčním řízení. V této metodě figuruje více věřitelů proti jednomu 

dlužníkovi (13). 

Vykonatelnost pohledávky 

Pohledávka je vykonatelná v případě, kdy je možno pohledávku vymáhat zákonnou 

cestou. To znamená, že je možné domoci se uspokojení na dlužníkovi i bez jeho vůle 

nebo příme součinnosti (12, s. 32) 
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Vykonatelnosti lze dosáhnout například těmito způsoby (12, s. 32): 

 ziskem pravomocného rozhodnutí od příslušného orgánu, který zavazuje dlužníka 

k plnění a 

 sepsáním notářského (nebo exekučního) zápisu s dlužníkem a se svolením 

dlužníka k vykonatelnosti pohledávky (12, s. 32). 

Vykonatelnost prostřednictvím pravomocného rozhodnutí je zahájeno na návrh. Obecně 

se návrh nazývá žalobou. Při podání návrhu je žalobce povinen připojit veškeré listinné 

důkazy, jichž se dovolává a je třeba předložit potřebný počet stejnopisů s přílohami. 

Tento návrh žalobce podává u věcně a místně příslušného okresního soudu (12, s. 32 - 

33). 

Příslušný orgán je povinen zahájit soudní řízení, které je po dokazování ukončeno 

vydáním pravomocného rozsudku. V některých případech zákon umožňuje i tzv. 

zkrácené řízení, ve kterém jde o vydání pravomocného platebního nebo směnečného či 

šekového rozkazu (12, s. 40). 

Druhým způsobem, kterým je sepsání notářského zápisu s dlužníkem, lze předcházet 

soudnímu či rozhodčímu řízení. V této situaci lze uzavřít dohodu, kde se dlužník zaváže 

ke splnění pohledávky. V případě nesplnění povinností řádně a včas vzniká nárok na 

provední výkonu rozhodnutí (exekuci). Při této formě vymáhání pohledávky je nutné 

dodržet předepsanou formu notářského zápisu (12, s. 47 - 48). 

2.10 Pohledávky a finanční analýza 

Obecným cílem finanční analýzy je poznání finančního zdraví podniku a identifikace 

slabých a silných stránek. Tohoto cíle dosahuje pomocí jednotlivých ukazatelů. Je možné 

rozlišovat dvě oblasti finanční analýzy (14, s. 14): 

 externí finanční analýza, která vychází ze zveřejňovaných účetních informací a 

 interní finanční analýza, pro kterou jsou dostupné zdroje i z vnitřního 

informačního systému podniku (14, s. 14). 

2.10.1 Vstupní data externí finanční analýzy 

Povinností každé účetní jednotky je vedení účetnictví tak, aby na jeho základě byla 

sestavena účetní závěrka. Ta by měla být srozumitelná a podávat poctivý obraz finanční 
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situace podniku. Součástí účetní závěrky je především rozvaha a výkaz zisků a ztrát a 

příloha k účetní závěrce, které budou blíže upřesněny. Dále sem také patří přehled o 

peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu (5, s. 347). 

Rozvaha 

Výkaz rozvahy zachycuje výhradně stavové veličiny. Jejím základním úkolem je zachytit 

na jedné straně přehled aktiv (majetku) a na straně druhé strukturu pasiv (zdroje 

financování). Zachycuje stav položek aktiv a pasiv k danému dni, neboli k rozvahovému 

dni (15, s. 273). 

Existuje více druhů rozvah. Základní formou je rozvaha řádná, sestavovaná každý rok ke 

konci účetního období. Dále se sestavuje rozvaha počáteční, ke dni založení společnosti 

a rozvaha konečná k datu zániku podniku. Toto sestavení může být v plném a nebo ve 

zkráceném rozsahu (5, s. 348). 

Základní struktura rozvahy (5, s. 349): 

Tab. č. 4: Základní struktura rozvahy – aktiva (5, s. 349) 

AKTIVA 

 
Běžné období 

Minulé 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

Aktiva celkem     

A. Pohledávky za upsaný 

základní kapitál 

    

B. Dlouhodobý majetek     

C. Oběžná aktiva     

D. Časové rozlišení aktiv     

 

Tab. č. 5: Základní struktura rozvahy – pasiva (5, s. 349) 

PASIVA 

 Běžné období Minulé období 

Pasiva celkem   

A. Vlastní kapitál 

B. + C. Cizí zdroje 

  

B.  Rezervy   

C. Závazky   

D.Časové rozlišení pasiv   
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Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je dokument, který dokáže zachytit výsledek hospodaření za 

sledované období. Jeho obsah tvoří tokové veličiny, kromě položek zisku, které zachycují 

stupňovitě uspořádané náklady a výnosy za určité období (15, s. 274). 

Lze sestavit dvěma způsoby, a to v plném a ve zkráceném rozsahu. Obvykle se tvoří ke 

konci účetního období (5, s. 349). 

Struktura výkazu zisku a ztráty – druhové členění (5, s. 349 - 350): 

Tab. č. 6: Základní struktura výkazu zisku a ztráty (5, s. 349 - 350) 

Výkaz zisku a ztráty 
Běžné 

období 

Minulé 

období 

 Výnosy skupiny 60 až 64 (provozní 

výnosy) 

  

 Náklady skupiny 50 až 55 a 58 

(provozní náklady) 

  

* Provozní výsledek hospodaření (+/-)   

 Výnosy skupiny 66 (finanční výnosy)   

 Náklady skupiny 56 a 57 (finanční 

náklady) 

  

* Finanční výsledek hospodaření   

** Provozní VH + finanční VH = VH 

před zdaněním 

  

 Náklady sk. 59 (daň z příjmů)   

** Výsledek hospodaření po zdanění   

 Náklady sk. 59 (převod podílu na VH 

společníkům) 

  

*** Výsledek hospodaření za účetní 

období 

  

* Výnosy celkem (čistý obrat za účetní 

období) 

  

Příloha k účetní závěrce 

Příloha je povinně sestavována v každé účetní jednotce. Jejím cílem je vysvětlit a doplnit 

informace, které jsou obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Podobně jako dva 

předcházející výkazy lze i přílohu sestavit v plném nebo zkráceném rozsahu (5, s. 348 - 

349). 

Dle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 250/2015 Sb., lze přílohu ve 

zkráceném rozsahu sestavit pouze v malých účetních jednotkách a v mikroúčetních 

jednotkách. Tyto podniky však nemohou mít povinnost ověření účetní jednotky 

auditorem (5, s. 349). 
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2.10.2 Vybrané ukazatele 

Před samotnou analýzou je pro výpočet níže uvedených ukazatelů důležité nejprve 

stanovit položky, které budou používány, a které budou následně vydefinovány. 

V průběhu této bakalářské práce budou používány pouze uvedené definice těchto 

položek:  

 zásoby - zařazen materiál, nedokončená výroba a polotovary, výrobky a zboží, 

 krátkodobé závazky – zahrnuty závazky z obchodních vztahů i krátkodobé 

bankovní úvěry a výpomoci, 

 vlastním kapitálem se rozumí základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, 

nerozdělený zisk minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního období,  

 cizí zdroje tvoří rezervy, krátkodobé závazky a dlouhodobé závazky a 

 roční tržby – zahrnuty jsou tržby za prodej výrobků a služeb, tržby za prodej 

zboží, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. 

Analýza stavových veličin 

Hlavním úkolem účetnictví je vykazovat stav majetku a jeho zdrojů k určitému okamžiku. 

Tento úkol plní stavové ukazatele, kterými jsou jednotlivé položky rozvahy (16, s. 9). 

 Horizontální analýza 

Zabývá se porovnáváním změn položek jednotlivých výkazů v čase. Z těchto změn lze 

odvozovat i vývoj sledovaných ukazatelů v budoucnosti, za podmínky, že se společnost 

bude chovat stejně jako v minulosti (14, s. 54). 

Vzorec:        Změna v % =  
Částka za sled. období - částka za předcházející období

Částka za sledované období
∗ 100  

 Vertikální analýza: 

Vertikální analýza vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako procentní podíl 

k jedné zvolené základně. Analýza se někdy označuje jako strukturální (14, s. 58). 

Poměrové ukazatele 

Analýza poměrových ukazatelů je jádrem metodiky finanční analýzy a v součastnosti je 

nejpoužívanější metodou. V těchto výpočtech mezi sebou poměřujeme jednotlivé 

položky rozvahy v čitateli a ve jmenovateli zlomku (14, s. 64). 

 Ukazatelé aktivity 
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Z těchto ukazatelů je často sledován obrat zásob, obrat pohledávek a obrat stálých aktiv, 

na které jsou navázány doby obratu jednotlivých veličin. V této práci jsou ale vybrány 

ukazatelé důležité pro hlavní cíl (17, s. 84 - 85). 

Doba obratu pohledávek a obrat pohledávek 

Doba obratu ukazuje po jakou dobu se majetek podniku nachází ve formě pohledávek, 

neboli kdy jsou pohledávky spláceny (17, s. 85). 

Vzorec:  Doba obratu pohledávek =  
pohledávky

roční tržby/360
 

Obrat vyjadřuje v podobě počtu obrátek, za jak dlouho jsou přeměňovány pohledávky 

v peněžní prostředky (17, s. 85). 

Vzorec:   Obrat pohledávek =  
roční tržby

pohledávky
 

Doba obratu závazků 

Pro úplný obraz o finanční situaci a platební schopnosti je používán ukazatel doby obratu 

závazků. Uvádí průměrnou dobu mezi nákupem zásob a jejich zaplacením (16, s. 67). 

Vzorec:   Doba obratu závazků =  
závazky  z obchodních vztahů

roční tržby/360
 

 Ukazatelé likvidity 

Platební schopnost je pro úspěšnou existenci podniku velice důležitá a je proto součástí 

charakteristiky finančního zdraví. Hlavní otázkou je, zdali je společnost schopna včas 

splatit své krátkodobé závazky. V rámci platební schopnosti je možné setkání 

s následujícími pojmy (17, s. 88 - 89): 

 solventnost – obecná způsobilost podniku získat peněžní prostředky pro splacení 

svých závazků, 

 likvidita – momentální způsobilost uhradit své splatné závazky a 

 likvidnost – charakteristika jednotlivých druhů majetku, vyjadřuje míru 

obtížnosti přeměnit majetek do hotovostní formy. 

Existují 3 druhy likvidity, a to běžná likvidita, pohotová likvidita a peněžní (okamžitá) 

likvidita (14, s. 76). 
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Běžná likvidita 

Ukazatel je důležitý pro krátkodobé věřitele podniku z hlediska ochrany investic. Pro jeho 

ukazatele obecně platí, že vyšší hodnoty signalizují vyšší šanci na zachování platební 

schopnosti. Zahrnuje veškerá oběžná aktiva (14, s. 76). 

Vzorec:  Běžná likvidita =  
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
 

Pohotová likvidita: 

V ukazateli je odstraněna nejméně likvidní část majetku, kterou jsou zásoby. Ukazatel je 

považován za tvrdší kritérium platební schopnosti než ukazatel běžné likvidity. 

Z hlediska věřitelů jsou vyšší hodnoty příznívé, ale nemusí to platit pro vlastníky                   

a manažery podniku (14, s. 76 - 77). 

Vzorec:  Pohotová likvidita =  
Oběžná aktiva−zásoby

Krátkodobé závazky
 

Peněžní (okamžitá) likvidita 

V čitateli zlomku se vyskytují peníze v hotovosti, účty v bankách a krátkodobý finanční 

majetek (14, s. 77). 

Vzorec:  Peněžní likvidita =  
Peněžní prostředky

Krátkodobé závazky
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část se věnuje představení společnosti, na kterou budou aplikovány teoretické 

poznatky. Z důvodů, že podnik si nepřeje být zveřejněn, bude pouze příblížen jeho způsob 

fungování. Následně bude určena velikost společnosti dle Evropské unie i velikost na 

základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, předmět podnikání a organizační schéma 

podniku. 

Podstatné pro navrhnutí řešení problémů v oblasti řízení pohledávek ve společnosti je 

zjistit a vypočítat finanční situaci firmy a její vývoj za 4 sledované roky (2013, 2014, 

2015, 2016). Poslední část bude věnována pohledávkám firmy, a to hlavně těm po 

splatnosti. 

3.1 Popis společnosti 

Analyzovaná firma byla založena jako společnost s ručením omezeným na základě 

společenské smlouvy v červnu roku 1997 a je vedená u Krajského soudu v Brně. Její 

základní kapitál činil při založení 100 000 Kč. V dnešní době již byl zvýšen základní 

kapitál na 180 000 Kč, dělí se mezi šest společníků se stejným podílem jedné šestiny. 

Společnost nemá žádné dceřiné společnosti a její jediná pobočka a zároveň i sídlo se 

nachází v okrese Vyškov. 

Předmětem podnikání je: 

 slévárenství a modelářství, 

 výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a 

prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce 

toxické a toxické a  

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (5). 

Na základě předmětu podnikání se podnik dle klasifikace ekonomických činností (CZ-

NACE) řadí pod dva hlavní obory. Prvním je obor s kódem 20 – výroba chemických látek 

a chemických přípravků a druhý činí obor s kódem 24 - výroba základních kovů, hutní 

zpracování kovů; slévárenství. V analytické části budou následně používány oborové 

hodnoty pro obor CZ – NACE kód 20, z důvodů většího zaměření společnosti na tuto 

činnost. 
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Za společnost jedná statutární orgán, který je složen ze 3 jednatelů. Každý jednatel jedná 

a podepisuje samostatně. Byla také stanovena prokura, která byla udělená jednomu 

prokuristovi. Společnost dává práci v průměru za všechny sledované roky 49,5 

zaměstnancům. 

Dle kritérií bilanční sumy rozvahy, ročního obratu a počtu zaměstnanců se podnik řadí 

mezi malé podniky na základě pravidel Evropské unie. Počet zaměstnanců se pohybuje 

v hraničních hodnotách 50 zaměstnanců a další dvě z výše zmíněných podmínek nebyli 

vyšší než 10 mil. EUR.  

Podle ZoÚ je zařazena mezi malé účetní jednotky, kde nebyla překročena žádná 

stanovená hodnota. Aktiva společnosti jsou nižší než 100 miliónů korun, roční úhrn 

čistého obratu je pod hranicí 200 milónů korun a průměrný počet zaměstnanců se i 

v tomto zařazení pohybuje v hraničních hodnotách 50 zaměstnanců. 

Zavedením systému QMS a EMS bylo vylepšeno postavení na trhu. Tyto získané 

certifikáty jsou představitely systému řízení managementu kvality (QMS) a 

environmentálního managementu, neboli sytému řízení na ochranu životního prostředí 

(EMS).  

Hospodářský výsledek a jeho vývoj spolu se strukturou majetku firmy bude rozebrán 

v další části práce. 

3.1.1 Organizační schéma podniku 

Na následujícím obrázku č. 2 je vyobrazeno organizačně funkční schéma analyzovaného 

podniku. 
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Obr. č. 2: Organizační schéma podniku (zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů) 

Hlavní představitelé v této hierarchii tvoří jednatelé, kteří rozhodují o veškerém dění 

firmy a spolu s ředitelem vedou společnost prostřednictvím zaměstnaců. Za první 

důležitou složku pro správný chod podniku je považován ekonomicko – personální útvar, 

který má za úkol vedení účetnictví, personální agendu a další administrativní záležitosti. 

Druhou pak je představitel vedení pro QMS/EMS.  

Rozdělení veškerých ekonomických činností je do pěti útvarů, kde každá má svého 

vedoucího pracovníka. Každý útvar je i dále rozdělen, netvoří to však podstatu hlavního 

záměru a představení si základního provozu společnosti. 

Správa pohledávek je v kompetenci ekonoma firmy, který zároveň zastává i funkci 

jednatele společnosti. Tato osoba, jak již bylo zmíněno výše, také vede celou personální 

agendu a účetnictví.  

3.2 Finanční analýza  

Mezi první kroky zjišťování skutečného stavu a hospodaření společnosti patří finanční 

analýza. Pro účel bakalářské práce poslouží vybrané ukazatele, které byli definovány 

v teoretické části. 
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3.2.1 Analýza stavových veličin 

V této části budou sledovány základní položky. Nejprve bude zaměřeno na vývoj celkové 

výše aktiv a pasiv a hospodářského výsledku a následně bude ukázáno složení aktiv             

a pasiv v jednotlivých letech. 

Horizontální analýza 

Vývoj celkové výše aktiv/pasiv: 

Tab. č. 7: Horizontální analýza - celková výše aktiv/pasiv (zdroj: vlastní zpracování na základě 

poskytnutých údajů) 

Položky (v tisících Kč) 
 Rok 

2013 2014 2015 2016 

Bilanční suma 94 420 87 522 83 052 77 828 
Změna v % - - 7,88 - 5,24 - 6,71 

Z tabulky je znatelné postupné snižování sledované položky a tím snižování majetku           

a zdrojů financování. Tento jev je způsoben z části i ztrátou, kterou společnost 

vykazovala v letech 2014 a 2015. 

Vývoj hospodářského výsledku po zdanění: 

Tab. č. 8: Horizontální analýza - hospodářský výsledek po zdanění (zdroj: vlastní zpracování vlastní 

zpracování na základě poskytnutých údajů) 

Položky (v tisících 

Kč) 

 Rok 
2013 2014 2015 2016 

HV po zdanění 77 -1 476 -4 940 284 

Hospodářský výsledek byl postupně nižší a firma se ocitla v roce 2014 a 2015 ve vysoké 

ztrátě. Procentní změna nemá v této situaci velkou vypovídající schopnost, a proto nebyla 

počítána. 

Vertikální analýza: 

Aktiva: 

Podle oborových hodnot ministerstva průmyslu a obchodu, pro obor CZ – NACE kód 20 

– Výroba chemických látek a chemických výrobků, by měl být podíl dlouhodobého 

majetku na celková aktiva 47,14 % a oběžných aktiv 52,17 %. Podíl pohledávek z celkové 

hodnoty aktiv by měl činit 25,10 %. 
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Tab. č. 9: Vertikální analýza – aktiva (zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů) 

Položky (v tisících Kč) 
Rok Zastoupení položek (%) 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Dlouhodobý majetek 

majmajetek 

67 899 57 885 56 083 54 554 71,9 66,1 67,5 70,1 

Oběžná aktiva: 26 458 29 316 26 795 23 035 28 33,5 32,3 29,6 

  Krátkodobé pohledávky 20 237 19 687 18 384 16 148 21,4 22,5 22,1 20,7 

Časové rozlišení 63 321 174 239 0,1 0,4 0,2 0,3 

Aktiva celkem 94 420 87 522 83 052 77 828 100 100 100 100 

 

 

Graf č. 1: Vertikální analýza – aktiva (zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů) 

Z tabulky je vidět, že firma má výrazně větší zastoupení aktiv hlavně v dlouhodobých 

aktivech, což se neshoduje s oborovými hodnotami. Oběžná aktiva se pohybují okolo     

30 % a časové rozlišení používá společnost minimálně. Za celé čtyři roky je struktura 

neměnná  a společnost je soustředěná spíše na investice. 

Pasiva: 

Rozložení položek pasiv by se mělo vyskytovat ve výši: Vlastní kapitál – 54,40 %, cizí 

zdroje – 45,34 %. Podíl krátkodobých závazků z celkové hodnoty pasiv by měl činit    

36,08 %. 
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Tab. č. 10: Vertikální analýza – pasiva (zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů) 

Položky (v tisících 

Kč) 

Rok Zastoupení položek (%) 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Vlastní kapitál 35 013 32 542 27 602 27 886 37,1 37,2 33,2 35,8 
Cizí zdroje 59 380 54 964 55 442 49 927 62,9 62,8 66,8 64,2 

Krátkodobé 

závazky 
30 553 32 616 36 558 34 077 32,4 37,3 44 43,8 

Časové rozlišení 27 16 8 15 0 0 0 0 

Pasiva celkem 94 420 87 522 83 052 77 828 100 100 100 100 

 

 

Graf č. 2: Vertikální analýza – pasiva (zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů) 

Složení pasiv je z větší části tvořeno cizími zdroji a v žádném roce se situace výrazně 

nemění. Časové rozlišení vzhledem k výši ostatních položek netvoří ani 1 %. Vlastní 

kapitál nedosahuje ani poloviny celkové hodnoty pasiv. Podle oborových hodnot lze 

usoudit, že situace není příliš optimální a společnost by měla zapracovat na získání 

většího vlastního kapitálu, který by měl dosahovat minimálně poloviny celkové výše 

pasiv. 

3.2.2 Poměrové ukazatele 

Ukazatelé aktivity 

Zde jsou vybrány a vypočítány jednotlivé ukazatele potřebné ke zjištění problematiky 

správy pohledávek. 
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Doba obratu pohledávek a obrat pohledávek 

Z oborových hodnot bylo vypočítáno, že doba obratu by měla činit v průměru 76 dní a 

obrat pohledávek 4,72 obrátek za rok. 

Tab. č. 11: Doba obratu a obrat pohledávek (zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů) 

Položky (v tis. Kč) 2013 2014 2015 2016 

Roční tržby 85 356 121 482 88 004 79 777 

Krátkodobé pohledávky 20 237 19 687 18 384 16 148 

- Pohledávky z obchodních 

vztahů 

15 978 18 813 17 669 15 034 

Doba obratu pohledávek 85,4 58,3 75,2 72,9 

Obrat pohledávek 4,2 6,2 4,8 4,9 

Doba obratu pohledávek 

z obchodních vztahů 

67,4 55,8 72,3 67,8 

Obrat pohledávek z obchodních 

vztahů 

5,3 6,5 5 5,3 

 

 

Graf č. 3: Doba obratu a obrat pohledávek z obchodních vztahů (zdroj: vlastní zpracování na základě  

poskytnutých údajů) 

Doba obratu by měla být co nejnižší, jelikož v pohledávkách jsou vázané finanční 

prostředky a mohlo by dojít k platební neschopnosti společnosti. Doba splatnosti faktur 

je nastavena na 30 dní. Z tabulky je znát, že doba u krátkodobých pohledávek činí 

v průměru okolo 73 dnů. Pohledávky z obchodních vztahů jsou placeny v průměru 36 

dnů po datu splatnosti (doba obratu pohledávek z obchodních vztahů činí v průměru 66 

dnů). Ve srovnání s oborovými hodnotami si společnost vede lépe. 
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Obrat pohledávek by naopak měl být pro efektivní hospodaření co nejvyšší, aby se díky 

koloběhu oběžných aktiv dosahovalo co největší rychlosti přeměny pohledávky na 

disponibilní prostředky. I v tomto ukazatelu se společnost drží nad očekávanými 

hodnotami. 

Doba obratu závazků 

Oborová hodnota pro dobu obratu závazků byla vypočtena ve výši 110 dní. Z důvodu 

nedostupnosti údaje závazků z obchodních vztahů, tato hodnota nemohla být vypočtena. 

Tab. č. 12: Doba obratu závazků (zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů) 

Položky (v tis. Kč) 2013 2014 2015 2016 

Roční tržby 85 356 121 482 88 004 79 777 

Krátkodobé závazky 30 553 32 616 36 558 34 077 

Závazky z obchodních vztahů 6 354 9 888 13 258 6 558 

Doba obratu závazků  128,86 96,65 149,54 153,78 

Doba obratu závazků 

z obchodních vztahů 

27,6 29,3 54,2 29,6 

 

 

Graf č. 4: Doba obratu závazků (zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů) 

Doba obratu závazků z obchodních vztahů se převážně drží pod hranicí 30 dní, což bývá 

obvyklá doba splatnosti těchto závazků. Pouze v roce 2015 nastal výkyv a společnost 

platila své závazky o 24 dnů později. 
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Z pohledu doby obratu veškerých závazků se společnost drží pod oborovými hodnotami 

pouze v roce 2014 a to hlavně díky vysokým tržbám ve zmíněném roce. V roce 2015 

nastal prudký vzrůst o 52 dní a tato situace se nadále zvyšovala i v roce 2016. Situace je 

způsobená nárůstem celkových krátkodobých závazků včetně závazků z obchodních 

vztahů. Z přiložených výkazů lze zjistit, že společnosti se v roce 2015 zvýšily závazky 

k úvěrovým institucím, které v roce 2016 postupně klesají. Podnik ale i v roce 2016 

dosahoval menších tržeb a doba obratu krátkodobých závazků se zvyšovala. 

Likvidita 

Podle oborových hodnot by se hodnoty měly pohybovat pro běžnou likviditu okolo 1,45, 

pro pohotovou likviditu kolem 0,97 a pro okamžitou likviditu okolo 0,27. 

Tab. č. 13: Ukazatelé likvidity (zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů) 

Položky (v tis. Kč) 2013 2014 2015 2016 

Oběžná aktiva 26 458 29 316 26 795 23 035 

Zásoby 5 335 7 129 7 084 5 852 

Peněžní prostředky 886 2 500 1 327 1 035 

Krátkodobé závazky 30 553 32 616 36 558 34 077 

Běžná likvidita 0,9 0,9 0,7 0,7 

Pohotová likvidita 0,7 0,7 0,5 0,5 

Okamžitá likvidita 0,03 0,08 0,04 0,03 

 

 

Graf č. 5: Ukazatelé likvidity (zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů) 
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Všechny zjištěné hodnoty v tabulce se pohybují pod oborovými hodnotami a mírně 

klesají. Společnost, jak z dlouhobého, tak i krátkodobého hlediska není schopna dostát 

včas všem svým závazkům, i přesto že ukazatel doby obratu závazků z obchodních vztahů 

vyšel relativně dobrý. Pokles hodnot v roce 2015 lze přisoudit zvýšení krátkodobých 

závazků. 

3.3 Analýza pohledávek 

Z důvodu, že finanční analýza není dostačující k posouzení problémů je důležité si 

rozebrat i konkrétní situaci pohledávek v podniku.  

Na základě získaných materiálů bylo zjištěno, že firma eviduje okolo 150 odběratelů 

z České republiky i ze zahraničí, a to převážně soukromých sléváren. Získávání nových 

klientů a prověřování založené na informacích v obchodním rejstříku má na starosti 

obchodní oddělení. Správa dohodnutých pohledávek je v pravomoci pouze jedné osoby, 

která je zároveň i jednatelkou společnosti a vede veškeré účetnictví a personální agendu. 

Na nákup výrobků, zboží a služeb je subjektem poskytována doba splatnosti 30 dnů. 

Tento prodej na obchodní úvěr je prodáván bez jakéhokoliv zajištění pouze se souhlasem 

odběratele s všeobecnými podmínkami. 

V případě, že pohledávka není zákazníkem včas uhrazena, je kontaktován elektronickou 

upomínkou o nezaplacení pohledávky, která je pak opakovaně posílána. Tyto upomínky 

nebývají moc efektivní, a je proto provedena i telefonní upomínka. I přestože platby 

nejsou včas zaplaceny, stává se ve velmi málo případech, že by společnost peníze 

neobdržela. Smluvní pokuty nejsou používány, neboť v tomto odvětví nefungují a 

společnost je chráněna pouze sjednaným pojištěním na pár hlavních klientů. V srpnu roku 

2016 společnost uzavřela smlouvu o factoringové spolupráci založené na postupování 

pohledávek za vybranými odběrateli. 

Opravné položky jsou tvořeny výhradně daňové a to v situaci, kdy se zákazník ocitne 

v konkursu či likvidaci. Za sledované roky byli daňové opravné položky vytvořené v roce 

2013 v celkové výši 928 585 Kč a v roce 2014 ve výši 1 496 718 Kč.  Za roky 2015 a 

2016 se žádné daňově uznatelné opravné položky již netvořily. Účetní opravné položky 

nejsou společností tvořeny vůbec.
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Přehled pohledávek za čtyři sledované období: 

Tab. č. 14: Přehled pohledávek za roky 2013 – 2016 (zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů) 

Pohledávky 

uhrazeny: 

2013 2014 2015 2016 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Do konce splatnosti 11 726 275,00 15,49 27 363 869,00 27,82 24 485 256,00 28,76 19 500 795,00 26,24 

0 - 30 dnů po spl. 28 598 098,00 37,78 41 906 189,00 42,61 41 154 041,00 48,34 37 356 979,00 50,28 

31 - 60 dnů po spl. 14 992 041,00 19,81 14 830 211,00 15,08 10 560 330,00 12,40 8 457 905,00 11,38 

61 - 90 dnů po spl. 10 565 795,00 13,96 8 765 060,00 8,91 6 611 787,00 7,77 5 063 801,00 6,81 

91 - 180 dnů po spl. 9 281 896,00 12,26 4 908 822,00 4,99 1 444 796,00 1,70 3 700 369,00 4,98 

181 - 360 dnů po spl. 166 694,00 0,22 526 674,00 0,54 138 500,00 0,16 220 615,00 0,30 

360 - více dnů po spl. 359 312,00 0,47 44 388,00 0,05 735 116,00 0,86 4 659,00 0,01 

Celkem 75 690 111,00 100,00 98 345 213,00 100,00 85 129 826,00 100,00 74 305 123,00 100,00 

Z tabulky je patrné, že pohledávky, které byly uhrazeny včas činí v průměru okolo 25 %. Závazky odběratelů jsou zaplaceny mnohokrát až 

po uplynutí třicetidenní splatnosti a největší podíl pohledávek je zaplacen se zpožděním až 30 dnů. Tento stav ještě není nijak nebezpečný a 

u velkých částek se dá malé zpoždění očekávat. 

Poměrně velkou část tvoří získání peněžních prostředků od 31 do 60 dnů po skončení splatnosti (v roce 2016 činili 11,38 %). Následující 

kategorie už klesají a příchozí platby jsou ve většině případů přijaty do 180 dnů po splatnosti. Po tomto dnu se častokrát pohybují okolo 

stotisícových částek, kdy v roce 2014 se pohledávky zaplacené po 180 dnu pohybovaly nad půl milionem korun. Ve společnosti jsou 

evidovány pohledávky, které nebyly zaplaceny více než 360 dnů. U těchto pohledávek je třeba rozlišit vznik nároku na daňově uznatelné 

opravné položky. 

Ze zjištění vyplývá, že firma má snahu lépe zorganizovat své řízení pohledávek, jelikož počet nedosažitelných pohledávek se každým rokem 

snížuje. Stále nejsou použity všechny možné prostředky pro zlepšení situace.
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Analýza pohledávek roku 2016 

Za rok 2016 bylo firmou zaznamenáno celkem 2 179 pohledávek od 133 odběratelů. 

Celková výše pohledávek byla ve výši 74 305 123 Kč, z toho 1 494 v částce 54 799 669 

Kč jich nebylo zaplaceno včas. Do 30 dnů po splatnosti byla polovina zaplacena a  tato 

část není brána v této analýze jako nebezpečná. 

 

Graf č. 6: Stav pohledávek za rok 2016 (zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů) 

V grafu je viditelný stav placení pohledávek, v němž 76,52 % není i podle oborových 

hodnot považováno za rizikové. Na zbylých 23,48 % by se mělo dávat větší pozor a 

zaměřit se na zákazníky platící 30 dní po splatnosti. Celková výše těchto rizikových 

pohledávek je 17 447 349 Kč. 

Při detailnějším zkoumání sledovaného roku bylo zjištěno, že mezi rizikové a pozdě 

platící zákazníky společnosti patří kromě občasných odběratelů i stálí klienti. Většina 

dlužníků své závazky uhradí do 90 dnů, avšak subjekt eviduje odběratele, který má výši 

pohledávek za rok 2016 v součtu 3 347 660 Kč a jeho průměrná doba zaplacení dlužné 

částky činí 113 dní po splatnosti. 

Tento stav je brán již jako kritický a zákazník s tak vysokým odběrem zboží by měl být 

více motivovaný k zaplacení svých závazků včas. 
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3.4 Shrnutí 

Z finanční analýzy bylo zjištěno, že ukazatel doby obratu pohledávek z obchodních 

vztahů činí v průměru 66 dnů, což je o 36 dnů více než je stanovená doba splatnosti. Tato 

skutečnost se potvrdila i z analýzy stavu pohledávek, kdy největší část odběratelů platí o 

1 – 30 dní později než by měli. Byl také analyzován stav placení závazků společnosti 

ukazatelem doby obratu závazků, který se pohyboval kromě roku 2014 nad oborovými 

hodnotami. Situace je zapříčiněna nárůstem celkových krátkodobých závazků včetně 

nově uzavřeného úvěru v roce 2015 a poklesem celkových tržeb. Společnost své závazky 

z obchodních vztahů hradí včas akorát v roce 2015 se situace skokově zvýšila, ale v roce 

2016 opět klesla. 

I přesto, že bylo zjistěno z předchozího ukazatele včasné splácení závazků z obchodních 

vztahů, v likviditě společnosti je zjevné, že všechny tři vypočtené ukazatele jsou pod 

oborovými hodnotami zjištěných na ministerstvu průmyslu a obchodu. Vypočtené 

výsledky mají mírně klesající tendenci. To může mít za příčinu i financování chodu 

společnosti uzavřenými úvěry. Tuto situaci je tedy nutné řešit, protože se může stát, že 

firma se ocitne v platební neschopnosti. 

Následně byl ukázán rok 2016 a stav pohledávek. Na první pohled bylo znatelné, že 

nejvíce zaplacených pohledávek, a to necelých 74 %  je zaplaceno až po uplynutí doby 

splatnosti a pouhých 26,24 % je zaplaceno včas. Je tedy vyobrazený stav, kdy vysoké 

peněžní prostředky, které jsou nezbytné pro provoz a efektivní řízení společnosti, jsou 

dlouho vázané v obchodních úvěrech.  

Problém firmy spočívá v zajištění svých pohledávek i v následném vymáhání, což se 

následně projevuje v celkové likviditě firmy. Proto návrhová část bude věnována zlepšení 

systému správy pohledávek a případných dalších kroků pro hůře inkasované pohledávky. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Z provedené analýzy bylo zjištěno, že společnost si ve zkoumané oblasti vede relativně 

dobře a má již svůj osvědčený systém řízení pohledávek, který dlouhodobě funguje. 

Největší problém v nastaveném systému řízení pohledávek je z autorova pohledu 

spatřován v tom, že správu pohledávek, kromě získávání nových klientů, má na starosti 

pouze jedna osoba, která zároveň vede i účetnictví a je jednatelem společnosti. Proto jí 

nezbývá na tuto činnost mnoho času. 

Jelikož společnost eviduje v posledních letech ztrátu a nemůže si dovolit přijmout osobu, 

která by se na pohledávky specializovala, připadá v úvahu doporučení na větší delegování 

pravomocí na své podřízené v rámci ekonomicko – personálního útvaru a obchodního 

oddělení. Je nutné si v rámci pracoviště zvolit jednoho pověřeného pracovníka, který se 

bude již uzavřeným obchodním smlouvám věnovat. Na samotnou správu pohledávek a 

jejich kontrolu by si pracovník měl vymezit alespoň 10 hodin týdně. 

Další problém společnosti je v tom, že společnost kromě pojištění některých svých 

klientů nepoužívá žádné zajišťovací prostředky a zákazníci tak nejsou motivováni platit 

včas. Společnost se více zaměřuje v případě nezaplacení na inkasování peněz 

prostřednictvím jiných institucí. 

Posledním problémem ve společnosti je, že společnost eviduje mnoho pohledávek po 

splatnosti a používá pouze daňové opravné položky. Pro účely podávání věrného a 

poctivého obrazu účetnictví by bylo vhodné i účtování účetních opravných položek. 

Přispěje to i k lepší orientaci správce pohledávek. Pravidla, které si účetní jednotka zvolí, 

pro tvorbu účetních opravných položek je nutno zavést do vnitropodnikové směrnice. 

Návrh výše tvorby účetních opravných položek obsahuje tabulka č. 15. 

Tab. č. 15: Návrh tvorby účetních opravných položek (zdroj: vlastní zpracování) 

Počet dnů po splatnosti Výše opravné položky (%) 

30 5 

60 10 

90 25  

180 50 

360 100 
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4.1 Postup před uzavřením smlouvy 

V první řadě je nutné uvést postup před podepsáním smlouvy. V případě, kdy je získán 

potencionální zákazník, je nutné si ho prověřit. Je potřeba získat si o subjektu co nejvíce 

údajů pro prověření jeho důvěryhodnosti na finančním trhu a schopnosti dostát svým 

závazkům. Tyto údaje lze zjistit z povinně vytvářených a zveřejňovaných výkazů 

v obchodním rejstříku, případně sledovat reputaci podniku. Je nutné dbát však na 

skutečnost, že všechny zjištěné informace z neoficiálních zdrojů se nemusí zakládat na 

pravdě. 

V neposlední řadě by se také mělo myslet na prověření odběratele v insolvenčním 

rejstříku. Tento postup by mělo mít na starost spíše obchodní oddělení, které nám 

pohledávky zajišťuje a uzavírá smlouvy. 

Následně po zvážení všech získaných informací lze přistoupit ke spolupráci a dle zájmu 

klienta o výši odběru zařadit do jedné z následujících kategorií. U prvního nákupu, kdy 

ještě neznáme chování zákazníka, je možné využít jako zajišťovací prostředek také formu 

zálohy dle výše ceny první objednávky. 

4.2 Rozdělení odběratelů do tří kategorií 

Pro vyšší efektivnost úpravy systému řízení pohledávek je z důvodu širokého spektra 

zákazníků s různou výší odběru zboží, výrobků a služeb zvoleno toto členění zákazníků. 

1. Kategorie – odběratelé s pohledávkami vyššími než 1 000 000 Kč za rok 

V této kategorii se nachází největší zákazníci, kteří tvoří hlavní příjem firmy. Společnost 

zde nevyužívá moc zajišťovacích a vymáhacích prostředků, neboť se bojí o jejich další 

spolupráci. Tito odběratelé dlouhodobě neberou v úvahu splatnost faktury a platí později 

i o více než 2 měsíce. 

Vybrané společnosti:   

Tab. č. 16: Vybrané společnosti - 1. kategorie (zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů) 

Odběratel 

Výše 

pohledávek za 

rok (v Kč) 

Průměrná doba 

zaplacení FAV po 

splatnosti 

Slévárna A, a. s. 1 771 698 56 dnů 

Slévárna B, a. s. 3 347 660 113 dnů 

Slévárna C, s. r. o. 6 203 665 63 dnů 

Slévárna D, s. r. o. 1 599 878 42 dnů 
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2. Kategorie – odběratelé s pohledávkami od 100 000 Kč do 999 999 Kč za rok 

Tito odběratelé jsou menší společnosti, které odebírají zboží, výrobky a služby 

pravidelně. Můžou to být ale také velké společnosti, které nemají pravidelný odběr. 

K těmto zákazníkům firma přistupuje trochu důsledněji a více je kontroluje, ale stále 

s opatrností. 

Vybrané společnosti: 

Tab. č. 17: Vybrané společnosti - 2. kategorie (zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů) 

Odběratel 
Výše pohledávek 

za rok (v Kč) 

Průměrná doba 

zaplacení FAV po 

splatnosti 

Slévárna E, s.r.o. 559 146 38 dnů 

Slévárna F, a. s. 487 449 65 dnů 

Slévárna G, a. s. 477 436 119 dnů 

Slévárna H, s. r. o. 505 592 67 dnů 

 

3. Kategorie – odběratelé s pohledávkami do 99 999 Kč za rok 

Patří sem zejména podniky s jednorázovým nebo občasným odběrem a malé firmy. Tato 

skupina netvoří tak vysoké příjmy, a proto z hlediska zajišťování a vymáhání se může 

použít široké spektrum nástrojů. Ikdyž jsou částky vůči celkové výši pohledávek 

zanedbatelné, nesmí se brát na lehkou váhu. Najdou se zde i odběratelé, kteří mají se svou 

platbou zpoždění i více jak 100 dní. Společnost zde v současnosti využívá pouze 

elektronických a telefonních upomínek. 

Vybrané společnosti: 

Tab. č. 18: Vybrané společnosti - 3. kategorie (zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů) 

Odběratel 

Výše 

pohledávek za 

rok (v Kč) 

Průměrná doba 

zaplacení po 

splatnosti 

Slévárna I, a. s. 20 507 121 dnů 

Slévárna J, a. s. 15 028 115 dnů 

Slévárna K, a. s. 15 255 43 dnů 

Slévárna L, spol. s. r. o. 22 924 57 dnů 

Slévárna M, spol. s. r. o. 17 444 143 dnů 
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4.3 Přístupy k jednotlivým kategoriím 

Část se zabývá jednotlivými přístupy ke každé zvolené kategorii a návrhem zajišťovacích 

prostředků. 

1. Kategorie 

K této skupině odběratelů se musí přistupovat velice opatrně a individuálně z důvodu 

vysokých tržeb podniku. S těmito zákazníky, u kterých není příliš žádoucí použít 

jakékoliv zajišťovací a vymáhací prostředky by bylo dobrou volbou uzavření rámcové 

smlouvy. Tato smlouva by upravovala jednotlivé podmínky obchodování a jako 

motivační prvek pro klienty by podnik mohl stanovit na zakoupené produkty a služby 

slevu při včasném placení závazků. Sleva musí být navržena obchodním oddělením tak, 

aby společnost stále dosahovala žádoucího zisku. Pro přiblížení systému bude uveden 

příklad navržení výše skonta v tabulce č. 19. 

Tab. č. 19: Návrh výše poskytnutí skonta (zdroj: vlastní zpracování) 

Platba Výše slevy (%) 

Do data splatnosti 5 

Do 10 dní po splatnosti 3 

Do 20 dnů po splatnosti 2 

Do 30 dnů po splatnosti 1 

Z důvodu vysokých částek je zvoleno skonto při zaplacení až do 30 dnů po splatnosti, 

které již není v takové výši jako při včasném placení. Každá společnost se snaží co nejlépe 

hospodařit s penězi, a proto by tento systém mohl být při zvolení správné výše účinný. 

Výhodou tohoto systému je možné docílení obdržení částky včas, případně dříve než je 

obvyklé. Společnosti by se zvýšila likvidita a disponovala by více volnými finančními 

prostředky. Díky uzavřené rámcové smlouvě by bylo i jednodušší obchodování s druhou 

smluvní stranou a méně komplikací u dalších obchodů. Nevýhodu tvoří menší zisk, který 

vznikne díky poskytnuté slevě. Jestliže však sleva bude dobře vykalkulovaná, což může 

být jednorázově časově náročné, společnost by nemusela menší zisk výrazně pocítit.  

2. Kategorie 

Ve druhé kategorii se musí přistoupit opravdu individuálně ke každému klientovi. Je 

nutné posoudit zda by bylo vhodné uzavření rámcové smlouvy i u některého z těchto 

zákazníků, nebo volit jiný přístup. 
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Návrhem zajišťovacího prostředku v této kategorii je, že po zákaznících, kteří v minulosti 

překročili dobu splatnosti o více než 60 dní, by byla požadována záloha. Tato záloha a 

její výše by se opět musela řešit individuální cestou a přihlížet ke všem okolnostem jakou 

je třeba i to, jestli se taková situace opakuje, nebo to byla ojedinělá situace. Musí se však 

dbát na správné stanovení zálohy, která není příliš vysoká, neboť by odběratel mohl 

změnit dodavatele a tím snížit tržby společnosti. Navrhovaná výše zálohy činí z autorova 

pohledu 5 – 10 % fakturované částky. 

Výhodu pro společnost tvoří alespoň malá jistota v podobě předem obdržené finanční 

částky. V případě uzavření rámcové smlouvy jsou výhody i nevýhody stejné jako v 1. 

kategorii. Nevýhodou může být odchod některých zákazníků ke konkurenci, kde nebudou 

zálohy požadované. V případě nastavení optimální výše zálohy by však odběratelé 

nemuseli mít s tímto zajišťovacím prostředkem problém a u analyzované společnosti 

setrvat. 

3. Kategorie  

U občasných odběratelů a menších společností je již možné využívat více nástrojů bez 

obavy o jejich další spolupráci a k této skupině lze přistupovat již jako k celku bez 

rozlišování odběratelů. 

Jedním z možných prostředků je úrok z prodlení. I přesto, že společnost tento nástroj 

nepoužívá z důvodu neúčinnosti, u klientů s malým odběrem by to mohlo přispět 

k rychlejšímu zaplacení. Úrok z prodlení by se měl pohybovat okolo 0,05 % 

z fakturované částky za každý den prodlení. Dalším možným prostředkem je i smluvní 

pokuta. 

Výhodou zavedení úroků z prodlení a smluvních pokut je, že by společnost mohla obdržet 

úhradu pohledávek včas. V případě zpoždění by pak inkasovala vyšší částky, které by 

dlužníkům postupně narůstaly. Nevýhodu tvoří možnost odchodu klientů nebo odrazení 

potenciálních nových klientů. 

4.4 Vymáhání 

Z analýzy pohledávek vyplynula situace, že se stává relativně málo, aby podnik vůbec 

neobdržel peněžní prostředky za své pohledávky. Společnost pro tyto případy má 

uzavřené pojištění s úvěrovou společností na některé z hlavních klientů, a také uzavření 
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smlouvy o spolupráci s faktoringovou společností. Tento systém se zdá jako funkční, ale 

v případě, kdy tyto dva nástroje nelze použít, je nutné volit jinou cestu. 

4.4.1 Vymáhání pohledávek vlastními silami 

Prvním doporučeným krokem při neobdržení inkasované částky do data splatnosti jsou 

elektronické, případně telefonické upomínky. Tyto upomínky by měly být zaslány 

alespoň dvakrát, záleží to však na trpělivosti a ochotě společnosti. První upomínka je 

brána v přátelskému duchu, kdy není známá situace. Následující kontakt by měl být pro 

dlužníka varováním. 

Následným doporučovaným způsobem vymáhání, kromě již výše zmíněných upomínek, 

je osobní návštěva u zákazníka. Tyto návštěvy mají z psychologického hlediska větší 

efektivnost a nehrozí, že elektronická upomínka nebude nikdy přečtena. Je však nutné 

uvážení, zda se návštěva vyplatí v případě, že odběratel má sídlo daleko.  

Osobní kontakt by měl být realizován v čase mezi 30 a 60 dnem po splatnosti, kdy ještě 

není obdržená inkasovaná částka a realizován především u první a druhé kategorie 

odběratelů, kdy je nutný individuální přístup. 

Jak již bylo v úvodní části kapitoly zmíněno, společnost by si měla stanovit pracovníka, 

který bude mít za správu pohledávek zodpovědnost a bude mít vyhrazeno dostatek času 

pro práci v oblasti pohledávek. Vymáhání pohledávek by taktéž měla mít na starost 

zvolená osoba. V případě vymáhání prostřednictvím osobního kontaktu však pověřený 

pracovník bude potřebovat více času. 

4.4.2 Vymáhání pohledávek právní cestou 

V případě, že nastavené zajišťovací prvky a následné vymáhání částky  prostřednictvím 

upomínek nebo osobního kontaktu nezabere, je nutné předat pohledávku k soudnímu 

vymáhání. V tomto procesu by společnost měla využívat veškeré právní prostředky 

k dosažení dlužné částky. 

První možností společnosti je pokusit se o uzavření dohody s dlužníkem prostřednictvím 

notářského zápisu. Subjekt se tak vyhne zdlouhavému a často i neúspěšnému soudnímu 

či rozhodčímu řízení. Z důvodu, že forma tohoto zápisu má jasně stanovenou formu, je 

nutné, aby tento krok byl dán na starosti osobě z právními zkušenostmi. V případě, že 



53 
 

společnost nezaměstnává kompetentního pracovníka, je žádané se obrátit na advokátní 

kancelář. 

Pokud dlužník na tuto formu řešení nezaplacené pohledávky nepřistoupí, bude potřeba na 

něj podat návrh k věcně a místně příslušnému orgánu. Je nutné dodat veškeré důkazní 

prostředky, kterými jsou především uzavřené smlouvy se subjektem. Nevýhodou 

zvoleného způsobu je zdlouhavost a nejistota. Výsledkem soudního řízení je následně 

rozsudek. 

I v tomto případě je nutné posoudit kompetentnost osob k úkonu na pracovišti. 

Nejvhodnějším řešením je zvolení specializované advokátní kanceláře, která má se 

soudním řízením dostatek zkušeností a tudíž i větší šanci na úspěch. 

Vymáhání pohledávek prostřednictvím soudu může být v mnoha případech 

nejúčinnějším prostředkem. Je však potřeba brát v úvahu i náklady s tím spojené. 

Především u drobných pohledávek se tento způsob může společnosti prodražit a 

vymáhání touto cestou se nevyplatí. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat přístup konkrétní obchodní korporace k 

řízení pohledávek a na základě analýzy navrhnout nový, případně upravený postup jejich 

řízení. 

V druhé kapitole práce byla rozebrána teoreticky problematika pohledávek. Pohledávka 

znamená obecně právo věřitele na určité plnění od dlužníka. V každém podniku je jich 

mnoho a jsou rozděleny podle různých kritérií. Nejčastější způsob vzniku pohledávky je 

na základě smlouvy uzavřené v rámci obchodních vztahů. Důležitost z pohledu účetnictví 

je spatřována v jejich oceňování, jak v českých, tak i v cizích měnách, v orientaci 

v poskytnutých zálohách a v inventarizaci pohledávek. Z následné inventarizace pak 

vyplývá nárok na tvorbu účetních opravných položek. Z daňového hlediska byla 

rozebrána hlavně problematika daňových opravných položek a podmínek pro jejich 

tvorbu. Zmíněn byl i jednorázový odpis pohledávky. Pohledávka následně zaniká 

nejčastěji obdržením inkasované částky. 

Řízení pohledávek bylo dalším důležitým tématem práce. Byl ukázán teoretický postup 

realizace nového obchodu a následně rozebrány zajišťovací prostředky. Další možností 

obdržení potřebné částky je možnost uzavření smlouvy s jiným subjektem. Jedná se 

hlavně o faktoringové či forfaitingové společnosti. Přiblížen byl také systém vymáhání. 

Podnik se může rozhodnout, zda zvolí cestu vymáhání vlastními silami nebo za pomoci 

externích společností.  

Nakonec bylo zaměřeno na teorii finanční analýzy. Mezi vstupní data patří výkazy účetní 

závěrky. Nejdůležitější ukazatelé v problematice pohledávek představuje především: 

horizontální a vertikální analýza, ukazatelé aktivity a likvidity. 

V části analýza současného stavu byla představena zvolená společnost. Podnik se řadí dle 

kritérií mezi malé účetní jednotky a jejím hlavním předmětem podnikání je slévárenství 

a modelářství. Organizační schéma podniku je pak následně ukázáno na obrázku. Podnik 

stanovil dobu splatnosti na 30 dní. V rámci finanční analýzy, která byla provedena za 

roky 2013 až 2016, byla u společnosti zjištěna za roky 2014 a 2015 ztráta. Podnik až 

v roce 2016 vykazoval zisk, který však nebyl příliš vysoký. V majetkové struktuře 

podniku převládá dlouhodobý majetek, financování činnosti společnosti je z větší části 

z cizích zdrojů. Ukazatele aktivity se pohybují v rozmezí oborových hodnot nebo mírně 
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nad nimi. Všechny tři počítané ukazatele likvidity však vykazují klesající tendeci a jsou 

pod oborovými hodnotami. Pokud se hodnoty budou i nadále snižovat, mohla by se 

společnost ocitnout v platební neschopnosti. 

Po zjištění finanční situace podniku bylo zaměřeno na systém správy pohledávek a na 

analyzování pohledávek za čtyři po sobě jdoucí roky. Pro detailní přiblížení byla 

sestavena tabulka za všechny čtyři sledované roky, ve kterých byly pohledávky rozděleny 

dle doby trvání obdržení platby. Včas platících odběratelů bylo pouze 25 %. Z důvodu, 

že inkasované částky jsou vysoké i z pohledu oborových hodnot, byly do nerizikových 

pohledávek zařazeny i pohledávky zaplacené do 30 dnů po splatnosti. Z roku 2016 bylo 

zjištěno, že do nebezpečných pohledávek spadá 23,48 % v celkové výši 17 447 349 Kč. 

Odběratelé, kteří neplní své povinnosti včas se nedají zařadit do žádné kategorie. Pozdě 

platícími jsou někteří stálý klienti, ale i klienti nový nebo nakupující občasně. Proto bylo 

nutné v návrhové části přistupovat k problematice řízení pohledávek komplexně. 

V návrhové části byl doporučen nový zlepšený systém správy pohledávek. Nejprve byly 

určeny hlavní problémy společnosti. Mezi ně patří malé delegování pravomocí v rámci 

ekonomicko – personálního útvaru a obchodního oddělení. Bylo doporučeno vyhradit si 

nejméně 10 hodin na činnost týkající se správy pohledávek. Další problém nastává 

v používání pouze daňových opravných položek. Pro tento účel byl navržen systém 

tvorby účetních opravných položek, který by měl být zaveden do vnitropodnikové 

směrnice. Dále bylo popsáno doporučení postupu při uzavírání nových obchodů. Tento 

úkon by měl spadat do kompetence obchodního oddělení. Kvůli mnoha odběratelům, se 

kterými společnost spolupracuje, byli odběratelé rozděleni do tří kategorií: 

 1. kategorie – odběratelé s pohledávkami vyššími než 1 000 000 Kč za rok, 

 2. kategorie – odběratelé s pohledávkami od 100 000 Kč do 999 999 Kč za rok a 

 3. kategorie – odběratelé s pohledávkami do 99 999 Kč za rok. 

Kategorie byly popsány a u každé kategorie byli určeny vhodné zajišťovací prostředky. 

V poslední fázi návrhové části byl vytvořen systém vymáhání pohledávek. V první řadě 

se jednalo o vymáhání vlastními silami a poté vymáhání právní cestou. 

Společnost si v řízení pohledávek vede celkem dobře, což dokazují vypočítané finanční 

ukazatele i samotná analýza pohledávek. Pro vylepšení systému a zúžení skupiny 
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rizikových odběratelů by měl podnik zvážit zavedení alespoň některého z uvedených 

doporučení. 
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Příloha č. 1: Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013 

Zpracováno v souladu s 

vyhláškou č. 500/2002 

Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 

ROZVAHA   

Obchodní firma 

nebo jiný název 
účetní jednotky 

(BILANCE)     

        ke dni  31.12.2013     

        ( v celých tisících Kč )   Sídlo, bydliště 

nebo místo 

podnikání účetní 
jednotky         IČ   

            

        
  

    

            

označ AKTIVA řád 
Běžné účetní období 

Min.úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) 001 110 004 15 584 94 420 72 521 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     0   

B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) 003 82 670 14 771 67 899 39 197 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011) 004 94 77 17 42 

B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  005     0   

  

2 Ocenitelná práva 006 94 77 17 42 
 B.I.2.1. Software 007 94 77 17 42 

 B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva 008     0   

3 Goodwill 009     0   

4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010     0   

5 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
011 0 0 0 0 

 B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012         

 B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013     0   

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 ) 014 82 576 14 694 67 882 39 155 

B. II. 1 Pozemky a stavby 015 19 965 1 273 18 692 18 881 

  

 B.II.1.1. Pozemky 016 1 092   1 092 1 092 
 B.II.1.2. Stavby 017 18 873 1 273 17 600 17 789 

2 Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 018 28 641 13 421 15 220 17 288 

3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019         

4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0 

 B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021     0   
 B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022     0   
 B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 023     0   

5 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
024 33 970 0 33 970 2 986 

 B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025         

  B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 33 970   33 970 2 986 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34) 027 0 0 0 0 

B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028     0   

  

2 Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby 029     0   

3 Podíly - podstatný vliv 030     0   

4 Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv 031     0   

5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032     0   

6 Zápůjčky a úvěry - ostatní 033     0   

7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 0 0 0 0 

  B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035         

  B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036     0   
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Označ. 

AKTIVA řád Běžné účetní období 

Min.úč

. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

C.  Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 27 271 813 26 458 33 282 

C. I.  Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 5 335 0 5 335 6 258 

C. I. 1 Materiál 039 271   271 252 

 

2 Nedokončená výroba a polotovary 040         

3 Výrobky a zboží 041 5 064 0 5 064 6 006 
 C.I.3.1. Výrobky 042 564   564 470 
 C.I.3.2. Zboží 043 4 500   4 500 5 536 

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044         

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045         

C II.  Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 21 050 813 20 237 26 358 

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0 

 

 C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048         

 C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 

osoba 049         
 C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050         
 C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051         
 C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0 
 C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053         
 C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054         
 C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055         
 C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056         

2 Krátkodobé pohledávky 057 21 050 813 20 237 26 358 
 C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 16 791 813 15 978 22 398 

 C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 

osoba 059         
 C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060         
 C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 4 259 0 4 259 3 960 
 C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062         

 C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 063         
 C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 0   0 156 
 C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 2 279   2 279 2 620 
 C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 1 939   1 939 1 128 
 C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 41   41 56 

C. III.  Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0 

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069         
 2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070         

C. IV  Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 886 0 886 666 

C. IV 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 616   616 654 
 2 Peněžní prostředky na účtech 073 270   270 12 

D. I.  Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 63 0 63 42 

D. I. 1 Náklady příštích období  075 63   63 42 

 2 Komplexní náklady příštích období 076         

3 Příjmy příštích období 077         

 

  



III 
 

Označ. PASIVA řád 
Běžné 

úč. 
Min.ú

č. 

a b c 

období období 

5 6 

  PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 94 420 72 521 

A.   Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 35 013 34 936 

A. I.   Základní kapitál (ř. 81 až  83 ) 080 210 210 

  

1 Základní kapitál 081 210 210 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082     

3 Změny základního kapitálu 083     

A. II.   Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0 

A. II. 1 Ážio 085     

  

2 Kapitálové fondy 086 0 0 

  A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087     

  A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088     

  
A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 

korporací 089     

  A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090     

  A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091     

A. III.   Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 32 32 

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093 32 32 

  2 Statutární a ostatní fondy 094     

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 34 694 33 945 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  096 34 694 33 945 

   2 Neuhrazená ztráta minulých let 097     

  3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098     

A V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  

099 
77 749 

  (ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141)) 

A. VI.   Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100     

B. + C Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 59 380 37 578 

B. I.   Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 200 200 

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103     

  

2 Rezerva na daň z příjmů 104     

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105     

4 Ostatní rezervy 106 200 200 

C.    Závazky (ř. 108 + 123) 107 59 180 37 378 

C. I.   
Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 

117 + 118 + 119 ) 108 28 627 5 097 

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0 

  

  C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110     

  C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111     

2 Závazky k úvěrovým institucím 112 25 742 2 700 

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113     

4 Závazky z obchodních vztahů 114     

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115     

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116     

7 Závazky - podstatný vliv 117     

8 Odložený daňový závazek 118 2 885 2 397 

9 Závazky - ostatní 119 0 0 

  C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120     

  C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121     

  C.I.9.3. Jiné závazky 122     

 

  



IV 
 

označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. 

a b c 

období období 

5 6 

C. II.   Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133) 123 30 553 32 281 

C. II. 1 Vydané dluhopisy 124 0 0 

     C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125     

     C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 126     

   2 Závazky k úvěrovým institucím 127 11 810 12 613 

   3 Krátkodobé přijaté zálohy 128 40 1 612 

   4 Závazky z obchodních vztahů 129 6 354 9 624 

   5 Krátkodobé směnky k úhradě 130     

   6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131     

   7 Závazky - podstatný vliv 132     

   8 Závazky ostatní 133 12 349 8 432 

     C.II.8.1. Závazky ke společníkům   134 6 208 5 917 

     C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci   135     

     C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům   136 807 856 

     C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 620 657 

     C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace   138 4 452 940 

     C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 139     

      C.II.8.7. Jiné závazky 140 262 62 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 142 + 143) 141 27 7 

D. I. 1 Výdaje příštích období 142 27 7 

    2 Výnosy příštích období  143     

                

Právní forma účetní jednotky : Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Zprostředkovatelská činnost, Prodej chemických látek a 

přípravků 

                

Okamžik 

sestavení 

Podpisový záznam osoby odpovědné za 

sestavení účetní závěrky 

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 

která je účetní jednotkou 

20.06.14 

    

  

 

  



V 
 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013 

 

  



VI 
 

 

  



VII 
 

Příloha č. 3: Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 

Zpracováno v souladu s 

vyhláškou č. 500/2002 

Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 

ROZVAHA   

Obchodní firma 

nebo jiný název 
účetní jednotky 

(BILANCE)     

        ke dni  31.12.2014     

        ( v celých tisících Kč )   Sídlo, bydliště 

nebo místo 

podnikání účetní 
jednotky         IČ   

            

        
  

    

            

Označ. AKTIVA řád 
Běžné účetní období 

Min.úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) 001 105 765 18 243 87 522 94 420 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     0   

B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) 003 74 632 16 747 57 885 67 899 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011) 004 1 016 94 922 17 

B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  005     0   

  

2 Ocenitelná práva 006 94 94 0 17 

 B.I.2.1. Software 007 94 94 0 17 

 B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva 008     0   

3 Goodwill 009     0   

4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010     0   

5 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 922 0 922 0 

 B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012         

 B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 922   922   

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 ) 014 73 616 16 653 56 963 67 882 

B. II. 1 Pozemky a stavby 015 31 965 1 549 30 416 18 692 

  

 B.II.1.1. Pozemky 016 1 486   1 486 1 092 

 B.II.1.2. Stavby 017 30 479 1 549 28 930 17 600 

2 Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 018 41 651 15 104 26 547 15 220 

3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019         

4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0 

 B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021     0   

 B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022     0   

 B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 023     0   

5 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek 024 0 0 0 33 970 

 B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025         

  B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026     0 33 970 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34) 027 0 0 0 0 

B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028     0   

  

2 Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby 029     0   

3 Podíly - podstatný vliv 030     0   

4 Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv 031     0   

5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032     0   

6 Zápůjčky a úvěry - ostatní 033     0   

7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 0 0 0 0 

 B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035         

  B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036     0   

  



VIII 
 

Označ. AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

C.   Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 30 812 1 496 29 316 26 458 

C. I.   Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 7 129 0 7 129 5 335 

C. I. 1 Materiál 039 951   951 271 

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 11   11   

3 Výrobky a zboží 041 6 167 0 6 167 5 064 

 C.I.3.1. Výrobky 042 1 022   1 022 564 

 C.I.3.2. Zboží 043 5 145   5 145 4 500 

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044         

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045         

C. II.   Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 21 183 1 496 19 687 20 237 

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0 

  

 C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048         

 C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049         
 C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050         

 C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051         

 C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0 

 C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053         

 C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054         

 C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055         

 C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056         

2 Krátkodobé pohledávky 057 21 183 1 496 19 687 20 237 

  C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 20 309 1 496 18 813 15 978 

  C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059         

  C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060         

  C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 874 0 874 4 259 

  C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062         

  C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063         

  C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 115   115   

  C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 724   724 2 279 

  C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066       1 939 

  C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 35   35 41 

C. III.   Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0 

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069         

  2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070         

C. IV.   Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 2 500 0 2 500 886 

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 615   615 616 

  2 Peněžní prostředky na účtech 073 1 885   1 885 270 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 321 0 321 63 

D. I. 1 Náklady příštích období  075 321   321 63 

  

2 Komplexní náklady příštích období 076         

3 Příjmy příštích období 077         

 

  



IX 
 

Označ. PASIVA řád Běžné úč. 

Min.ú

č. 

a b c 

období období 

5 6 

  PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 87 522 94 420 

A.   Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 32 542 35 013 

A. I.   Základní kapitál (ř. 81 až  83 ) 080 210 210 

  

1 Základní kapitál 081 210 210 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082     

3 Změny základního kapitálu 083     

A. II.   Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0 

A. II. 1 Ážio 085     

  

2 Kapitálové fondy 086 0 0 

  A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087     

  A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088     

  

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 

korporací 089     

  A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090     

  A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091     

A. III.   Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 32 32 

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093 32 32 

  2 Statutární a ostatní fondy 094     

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 33 776 34 694 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  096 34 771 34 694 

   2 Neuhrazená ztráta minulých let 097     

  3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098 -995   

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  

099 
-1 476 77 

  (ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141)) 

A. VI.   Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100     

B. + C Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 54 964 59 380 

B. I.   Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 200 

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103     

  

2 Rezerva na daň z příjmů 104     

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105     

4 Ostatní rezervy 106   200 

C.    Závazky (ř. 108 + 123) 107 54 964 59 180 

C. I.   
Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 

118 + 119 ) 108 22 348 28 627 

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0 

  

  C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110     

  C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111     

2 Závazky k úvěrovým institucím 112 19 498 25 742 

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113     

4 Závazky z obchodních vztahů 114     

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115     

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116     

7 Závazky - podstatný vliv 117     

8 Odložený daňový závazek 118 2 850 2 885 

9 Závazky - ostatní 119 0 0 

  C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120     

  C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121     

  C.I.9.3. Jiné závazky 122     

 

  



X 
 

Označ. PASIVA řád 

Běžné 

úč. 

Min.úč

. 

a b c 

období období 

5 6 

C. II.   
Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 

+ 133) 123 32 616 30 553 

C. II. 1 Vydané dluhopisy 124 0 0 

     C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125     

     C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 126     

   2 Závazky k úvěrovým institucím 127 14 180 11 810 

   3 Krátkodobé přijaté zálohy 128 277 40 

   4 Závazky z obchodních vztahů 129 9 888 6 354 

   5 Krátkodobé směnky k úhradě 130     

   6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131     

   7 Závazky - podstatný vliv 132     

   8 Závazky ostatní 133 8 271 12 349 

     

C.II.8.1. Závazky ke 

společníkům   134 5 768 6 208 

     C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135     

     C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 928 807 

     C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 631 620 

     C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 684 4 452 

     C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 139     

      C.II.8.7. Jiné závazky 140 260 262 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 142 + 143) 141 16 27 

D. I. 1 Výdaje příštích období 142 16 27 

    2 Výnosy příštích období  143     

                

Právní forma účetní jednotky : Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Zprostředkovatelská činnost, Prodej chemických látek a přípravků 

                

Okamžik 

sestavení 

Podpisový záznam osoby 

odpovědné za sestavení účetní 

závěrky 

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je 

účetní jednotkou 

26.06.15 

    

  

 

  



XI 
 

Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 

 

  



XII 
 

 

  



XIII 
 

 

Příloha č. 5: Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 

Zpracováno v souladu 
s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

ROZVAHA   

Obchodní firma 
nebo jiný název 
účetní jednotky 

(BILANCE)     

        ke dni  31.12.2015     

        ( v celých tisících Kč )   Sídlo, bydliště 

nebo místo 
podnikání účetní 

jednotky         IČ   

            

        
  

    

            

označ AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) 001 106 001 22 949 83 052 87 522 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     0   

B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) 003 76 180 20 097 56 083 57 885 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011) 004 2 216 94 2 122 922 

B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  005     0   

  

2 Ocenitelná práva 006 94 94 0 0 

 B.I.2.1. Software 007 94 94 0   

 B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva 008     0   

3 Goodwill 009     0   

4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010     0   

5 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 2 122 0 2 122 922 

 B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012         

 B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 2 122   2 122 922 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 ) 014 73 964 20 003 53 961 56 963 

B. II. 1 Pozemky a stavby 015 31 965 1 854 30 111 30 416 

  

 B.II.1.1. Pozemky 016 1 486   1 486 1 486 

 B.II.1.2. Stavby 017 30 479 1 854 28 625 28 930 

2 Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 018 41 992 18 149 23 843 26 547 

3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019         

4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0 

 B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021     0   

 B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022     0   

 B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 023     0   

5 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek 024 7 0 7 0 

 B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025         

  B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 7   7 0 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34) 027 0 0 0 0 

B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028     0   

  

2 Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby 029     0   

3 Podíly - podstatný vliv 030     0   

4 Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv 031     0   

5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032     0   

6 Zápůjčky a úvěry - ostatní 033     0   

7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 0 0 0 0 

 B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035         

  B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036     0   

  



XIV 
 

Označ. AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

C.   Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 29 647 2 852 26 795 29 316 

C. I.   Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 7 084 0 7 084 7 129 

C. I. 1 Materiál 039 1 019   1 019 951 

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 040       11 

3 Výrobky a zboží 041 6 065 0 6 065 6 167 

 C.I.3.1. Výrobky 042 850   850 1 022 

 C.I.3.2. Zboží 043 5 215   5 215 5 145 

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044         

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045         

C. II.   Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 21 236 2 852 18 384 19 687 

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0 

  

 C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048         

 C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049         
 C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050         

 C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051         

 C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0 

 C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053         

 C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054         

 C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055         

 C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056         

2 Krátkodobé pohledávky 057 21 236 2 852 18 384 19 687 

  C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 20 521 2 852 17 669 18 813 

  C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059         

  C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060         

  C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 715 0 715 874 

  C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062         

  C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063         

  C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 44   44 115 

  C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 628   628 724 

  C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066         

  C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 43   43 35 

C. III.   Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0 

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069         

  2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070         

C. IV.   Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 1 327 0 1 327 2 500 

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 658   658 615 

  2 Peněžní prostředky na účtech 073 669   669 1 885 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 174 0 174 321 

D. I. 1 Náklady příštích období  075 174   174 321 

  

2 Komplexní náklady příštích období 076         

3 Příjmy příštích období 077         

 

  



XV 
 

Označ. PASIVA řád 

Běžné 

úč. 

Min.ú

č. 

a b c 

období období 

5 6 

  PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 83 052 87 522 

A.   Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 27 602 32 542 

A. I.   Základní kapitál (ř. 81 až  83 ) 080 210 210 

  

1 Základní kapitál 081 210 210 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082     

3 Změny základního kapitálu 083     

A. II.   Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0 

A. II. 1 Ážio 085     

  

2 Kapitálové fondy 086 0 0 

  A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087     

  A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088     

  

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 

korporací 089     

  A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090     

  A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091     

A. III.   Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 32 

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093   32 

  2 Statutární a ostatní fondy 094     

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 32 332 33 776 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  096 32 332 34 771 

   2 Neuhrazená ztráta minulých let 097     

  3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098   -995 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  

099 
-4 940 -1 476 

  (ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141)) 

A. VI.   Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100     

B. + 

C

. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 55 442 54 964 

B. I.   Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0 

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103     

  

2 Rezerva na daň z příjmů 104     

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105     

4 Ostatní rezervy 106     

C.    Závazky (ř. 108 + 123) 107 55 442 54 964 

C. I.   
Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 

118 + 119 ) 108 18 884 22 348 

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0 

  

  C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110     

  C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111     

2 Závazky k úvěrovým institucím 112 15 655 19 498 

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113     

4 Závazky z obchodních vztahů 114     

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115     

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116     

7 Závazky - podstatný vliv 117     

8 Odložený daňový závazek 118 3 229 2 850 

9 Závazky - ostatní 119 0 0 

  C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120     

  C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121     

  C.I.9.3. Jiné závazky 122     

 

  



XVI 
 

 

Označ. PASIVA řád 

Běžné 

úč. 

Min.úč

. 

a b c 

období období 

5 6 

C. II.   
Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 

+ 133) 123 36 558 32 616 

C. II. 1 Vydané dluhopisy 124 0 0 

     C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125     

     C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 126     

   2 Závazky k úvěrovým institucím 127 14 926 14 180 

   3 Krátkodobé přijaté zálohy 128 38 277 

   4 Závazky z obchodních vztahů 129 13 258 9 888 

   5 Krátkodobé směnky k úhradě 130     

   6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131     

   7 Závazky - podstatný vliv 132     

   8 Závazky ostatní 133 8 336 8 271 

     

C.II.8.1. Závazky ke 

společníkům   134 5 823 5 768 

     C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135     

     C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 966 928 

     C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 698 631 

     C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 587 684 

     C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 139     

      C.II.8.7. Jiné závazky 140 262 260 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 142 + 143) 141 8 16 

D. I. 1 Výdaje příštích období 142 8 16 

    2 Výnosy příštích období  143     

                

Právní forma účetní jednotky : Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Zprostředkovatelská činnost, Prodej chemických látek a přípravků 

                

Okamžik 

sestavení 

Podpisový záznam osoby 

odpovědné za sestavení 

účetní závěrky 

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je 

účetní jednotkou 

20.6.2016 
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Příloha č. 6: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 
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XIX 
 

Příloha č. 7: Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016 

Zpracováno v souladu s 

vyhláškou č. 500/2002 

Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 

ROZVAHA   

Obchodní firma 

nebo jiný název 
účetní jednotky 

(BILANCE)     

        ke dni  31.12.2016     

        ( v celých tisících Kč )   Sídlo, bydliště 

nebo místo 

podnikání účetní 
jednotky         IČ   

            

        
  

    

            

Označ. AKTIVA řád 
Běžné účetní období 

Min.úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) 001 103 683 25 855 77 828 83 052 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     0   

B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) 003 77 568 23 014 54 554 56 083 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011) 004 3 446 94 3 352 2 122 

B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  005     0   

  

2 Ocenitelná práva 006 94 94 0 0 

 B.I.2.1. Software 007 94 94 0   

 B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva 008     0   

3 Goodwill 009     0   

4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010     0   

5 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 3 352 0 3 352 2 122 

 B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012         

 B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 3 352   3 352 2 122 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 ) 014 74 122 22 920 51 202 53 961 

B. II. 1 Pozemky a stavby 015 31 965 2 159 29 806 30 111 

  

 B.II.1.1. Pozemky 016 1 486   1 486 1 486 

 B.II.1.2. Stavby 017 30 479 2 159 28 320 28 625 

2 Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 018 42 150 20 761 21 389 23 843 

3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019         

4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0 

 B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021     0   

 B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022     0   

 B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 023     0   

5 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek 024 7 0 7 7 

 B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025         

  B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 7   7 7 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34) 027 0 0 0 0 

B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028     0   

  

2 Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby 029     0   

3 Podíly - podstatný vliv 030     0   

4 Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv 031     0   

5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032     0   

6 Zápůjčky a úvěry - ostatní 033     0   

7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 0 0 0 0 

 B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035         

  B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036     0   

  



XX 
 

Označ. AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

C.   Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 25 876 2 841 23 035 26 795 

C. I.   Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 5 852 0 5 852 7 084 

C. I. 1 Materiál 039 514   514 1 019 

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 040         

3 Výrobky a zboží 041 5 338 0 5 338 6 065 

 C.I.3.1. Výrobky 042 413   413 850 

 C.I.3.2. Zboží 043 4 925   4 925 5 215 

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044         

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045         

C. II.   Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 18 989 2 841 16 148 18 384 

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0 

  

 C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048         

 C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049         
 C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050         

 C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051         

 C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0 

 C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053         

 C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054         

 C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055         

 C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056         

2 Krátkodobé pohledávky 057 18 989 2 841 16 148 18 384 

  C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 17 875 2 841 15 034 17 669 

  C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059         

  C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060         

  C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 1 114 0 1 114 715 

  C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062         

  C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063         

  C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 44   44 44 

  C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 1 024   1 024 628 

  C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066         

  C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 46   46 43 

C. III.   Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0 

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069         

  2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070         

C. IV.   Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 1 035 0 1 035 1 327 

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 222   222 658 

  2 Peněžní prostředky na účtech 073 813   813 669 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 239 0 239 174 

D. I. 1 Náklady příštích období  075 239   239 174 

  

2 Komplexní náklady příštích období 076         

3 Příjmy příštích období 077         

 

  



XXI 
 

označ PASIVA řád 

Běžné 

úč. 

Min.ú

č. 

a b c 

období období 

5 6 

  PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 77 828 83 052 

A.   Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 27 886 27 602 

A. I.   Základní kapitál (ř. 81 až  83 ) 080 210 210 

  

1 Základní kapitál 081 210 210 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082     

3 Změny základního kapitálu 083     

A. II.   Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0 

A. II. 1 Ážio 085     

  

2 Kapitálové fondy 086 0 0 

  A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087     

  A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088     

  

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 

korporací 089     

  A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090     

  A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091     

A. III.   Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0 

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093     

  2 Statutární a ostatní fondy 094     

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 27 392 32 332 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  096 27 392 32 332 

   2 Neuhrazená ztráta minulých let 097     

  3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098     

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  

099 
284 -4 940 

  (ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141)) 

A. VI.   Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100     

B. + C Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 49 927 55 442 

B. I.   Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0 

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103     

  

2 Rezerva na daň z příjmů 104     

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105     

4 Ostatní rezervy 106     

C.    Závazky (ř. 108 + 123) 107 49 927 55 442 

C. I.   
Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 

118 + 119 ) 108 15 850 18 884 

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0 

  

  C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110     

  C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111     

2 Závazky k úvěrovým institucím 112 12 539 15 655 

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113     

4 Závazky z obchodních vztahů 114     

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115     

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116     

7 Závazky - podstatný vliv 117     

8 Odložený daňový závazek 118 3 311 3 229 

9 Závazky - ostatní 119 0 0 

  C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120     

  C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121     

  C.I.9.3. Jiné závazky 122     
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Označ. PASIVA řád 

Běžné 

úč. 

Min.úč

. 

a b c 

období období 

5 6 

C. II.   
Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 

133) 123 34 077 36 558 

C. II. 1 Vydané dluhopisy 124 0 0 

     C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125     

     C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 126     

   2 Závazky k úvěrovým institucím 127 13 972 14 926 

   3 Krátkodobé přijaté zálohy 128 136 38 

   4 Závazky z obchodních vztahů 129 6 558 13 258 

   5 Krátkodobé směnky k úhradě 130     

   6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131     

   7 Závazky - podstatný vliv 132     

   8 Závazky ostatní 133 13 411 8 336 

     

C.II.8.1. Závazky ke 

společníkům   134 5 754 5 823 

     C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 5 226   

     C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 1 001 966 

     C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 674 698 

     C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 509 587 

     C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 139     

      C.II.8.7. Jiné závazky 140 247 262 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 142 + 143) 141 15 8 

D. I. 1 Výdaje příštích období 142 15 8 

    2 Výnosy příštích období  143     

                

Právní forma účetní jednotky : Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Zprostředkovatelská činnost, Prodej chemických látek a přípravků 

                

Okamžik 

sestavení 

Podpisový záznam osoby 

odpovědné za sestavení účetní 

závěrky 

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je 

účetní jednotkou 

20.06.17 
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Příloha č. 8: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016 
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