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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek z obchodních vztahů ve 

vybrané obchodní korporaci. V teoretické části jsou popsány způsoby, kterými lze 

předcházet problémovým pohledávkám, popřípadě jak je řešit. Následně v praktické části 

se zabývá analýzou současného stavu pohledávek v konkrétní obchodní korporaci. 

V návrhové části jsou představeny návrhy a doporučení ke zlepšení řízení pohledávek. 

 

 

Abstract 

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

selected business corporation. In the theoretical part there are described the ways which 

you can prevent the problem receivables, or how to solve them. Subsequently, in the 

practical part deals with analysis of the current state of receivables in a particular business 

corporation. In the design section are presented suggestions and recommendations to 

improve the management of accounts receivable. 
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ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce je řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. 

Práce se bude zabývat především pohledávkami po termínu splatnosti, jak těmto 

pohledávkám předcházet a popřípadě, jakými způsoby je vymáhat. 

Pro každou společnost je hlavním cílem uspokojení potřeb zákazníka, a tím se vytvářejí 

dodavatelsko-odběratelské vztahy, a proto pohledávky tvoří nedílnou součást podnikání. 

Největší část z celkových pohledávek tvoří ve většině společností pohledávky 

z obchodních vztahů, které vznikají z prodeje zboží, výrobků a z poskytování služeb 

svým zákazníkům s pozdější dobou splatnosti a tím vzniká dodavateli pohledávka  

a odběrateli závazek. 

Pohledávku má odběratel povinnost uhradit a dodavateli náleží jisté plnění, které se 

nejčastěji poskytuje v peněžní podobě. Aby byli pohledávky uhrazeny včas, tj. v termínu 

splatnosti, může společnost podniknout určitá opatření, která by přispívala k včasné 

úhradě pohledávky. 

Řízení pohledávek je proces stanovených pravidel a procesů, které vedou ke snížení rizika 

neuhrazených pohledávek po termínu splatnosti odběratelem. Proces řízení pohledávek 

začíná ještě před vznikem pohledávky, a to při výběru vhodné obchodního partnera. Dále 

se věnuje zajištění pohledávek a vymáhání pohledávek, které nastává v případě, kdy 

selžou všechny zajišťovací prostředky. 

V současné době se společnosti často setkávají s pohledávkami, které jsou po termínu 

splatnosti, proto je velmi důležité, aby se společnosti začaly více zajímat o řízení 

pohledávek, a tak by mohly předcházet nákladným a zdlouhavých postupů při vymáhání 

pohledávek. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUP PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat přístup konkrétní obchodní korporace 

k řízení pohledávek. Na základě analýzy navrhnout nový případně upravený postup jejich 

řízení. 

Dílčími cíli práce jsou:  

• vymezení základních pojmů problematiky pohledávek a jejich řízení, 

• popis konkrétní obchodní korporace, 

• analýza stavu pohledávek a systému řízení ve vybrané obchodní korporaci, 

• doporučit obchodní korporaci způsoby, jakými lze předcházet vzniku nových 

pohledávek po uplynulé době splatnosti a 

• navrhnout nový případně upravený způsob, jakými lze vymáhat pohledávky po 

době splatnosti. 

Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmu pohledávka a jejich členěním na jednotlivé 

druhy. Především se věnuje pohledávkám, které jsou po době splatnosti, které v účetnictví 

řeší za pomoci opravných položek k pohledávkám. Také je věnována jejich vzniku, 

právní úpravě a způsoby vymáhání pohledávek s uplynulou dobou splatnosti. Definovány 

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

Praktická část bakalářské práce se zabývá problémy s pohledávkami po uplynulé době 

splatnosti z obchodních vztahů. Pro zjištění současného stavu v konkrétní obchodní 

korporaci se využívá některých ukazatelů finanční analýzy. K analýze slouží jako 

podklady jednotlivé účetní výkazy, a to rozvaha a výkaz zisků a ztrát.  

Analyzovanou společností v této práci je společnost ABC, s. r. o., která se především 

zabývá opravami ručního elektrického nářadí a elektrocentrál, včetně prodeje nového 

nářadí, strojů a příslušenství vybraných značek. Vybraná společnost se dosud řízením 

pohledávek zabývala pouze okrajově. Nesnažila se o vytvoření vhodnějšího  

a efektivnějšího systému, který by vedl ke zlepšení řízení pohledávek.  
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V poslední části této práce budou navrženy opatření, které reagují na zjištěné nedostatky 

a problémy ve vybrané obchodní společnosti. Tyto opatření by mohli vést ke zlepšení 

efektivnímu systému v oblasti řízení pohledávek.  

V této práci byli využity následující metody: 

• analýza – představuje rozbor zkoumaného procesu na jednotlivé části. Umožňuje 

poznání určitého systému a odhalit jeho fungování. Tato metoda je používána 

v teoretické a v praktické části. 

• syntéza – spojuje jednotlivé části v jeden celek. Tato metoda rozšiřuje znalosti o 

zkoumaném procesu. Výsledkem může být zdokonalený návrh procesu. Tento 

postup je používán v návrhové části (1). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část bakalářské práce se zabývá obecnou charakteristikou pohledávek a jejím 

členěním. Dále jakými způsoby lze zajistit a předcházet pohledávkám, které by mohly 

být ze strany dlužníka neuhrazeny. Také jak postupovat, pokud taková situace nastane. 

2.1 Právní úprava v ČR 

Problematikou pohledávek z právního hlediska se zabývá především zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), ve kterém je vymezený pojem pohledávka. 

Také je zde upraven vznik a zánik nebo způsoby zajištění pohledávky. 

Problematikou pohledávek z účetního hlediska se především zabývá: 

• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“), který obsahuje obecnou 

úpravu a oceňování pohledávek 

• Vyhláška č. 500/2002 Sb., který obsahuje vymezení pohledávky 

• Český účetní standardy pro podnikatele (2). 

2.2 Charakteristika pohledávek 

Pohledávky představují právo na nárok společnosti vůči jiným subjektům na příjem 

peněžních prostředků za dodání zboží či poskytnutí služby. Poskytnutí pohledávky lze 

chápat jako poskytnutí provozní úvěr odběrateli, ze kterého společnosti neplyne žádný 

úrok (3). 

ObčZ definuje pohledávku jako právo věřitele na určité plnění a dlužník má povinnost 

toto právo splnění dluhu uspokojit (4). 

Z účetního hlediska lze chápan pohledávku jako nárok účetní jednotky na úhradu peněžní 

částky od dlužníka. Účetní jednotka tedy vystupuje v roli věřitele. Typickým příkladem 

je vystavená faktura odběrateli, kterou má dlužník uhradit ve smluvené lhůtě. Přijatou 

platbou od dlužníka pohledávka zaniká (5). 
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Pohledávky se řadí mezi oběžná aktiva, což znamená, že jsou jednou položkou rozvahy. 

Oběžná aktiva jsou majetek, který se při hospodářské činnosti spotřebuje jednorázově, 

nebo se z příslušné činnosti přeměňují v jiné majetkové složky. Například finančním 

uhrazením pohledávky se přemění pohledávka na další oběžné aktivum, a to na peněžní 

prostředky (6).  

K pozitivní stránce pohledávek patří: 

• Pokud společnost nabídne svým zákazníkům obchodní úvěr, tj. prodej na fakturu 

s odloženou dobou splatnosti, může rozhodně očekávat vyšší objem zakázek  

a tržeb, než když by poskytovala stejné plnění pouze za hotové. 

• Obchodní úvěr je zdrojem financování na straně odběratele, a proto bude zvažovat 

délku obchodního úvěru při svém rozhodování, od kterého dodavatele nakoupí 

zboží, výrobek nebo službu (7).  

Mezi negativní stránky pohledávek se řadí: 

• Největším negativem je riziko nezaplacení faktury. Dojde-li k nezaplacení, pak 

společnost neztrácí pouze hodnotu svého prodaného zboží, výrobku nebo 

poskytnuté služby, ale i hodnotu DPH, kterou musí odvést státu. Také vystavená 

faktura vchází do základu daně z příjmů. Na druhou stranu lze hodnotu nedobytné 

pohledávky snížit základ daně z příjmu za splnění určitých podmínek. 

• Zvýšené náklady při poskytování dodavatelského úvěru, kterými jsou např. 

náklady obětované příležitosti (7). 

2.3 Členění pohledávek 

Základní členěním pohledávek je jejich struktura a členění v rozvaze. Prvním kritériem 

pro členění pohledávek v účetnictví je jejich doba splatnosti, tj. na dlouhodobé a 

krátkodobé pohledávky. Za krátkodobé pohledávky se považují pohledávky s dobou 

splatnosti kratší než jeden rok, zatímco dlouhodobé se považují pohledávky s dobou 

splatnosti delší než jeden rok (8). 
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Pohledávky se člení zejména na: 

a) pohledávky z obchodních vztahů, zejména 

• pohledávky k odběratelům, 

• poskytnuté zálohy a závdavky, 

b) pohledávky v ovládaných a řízených společnostech, ve kterých se uplatňuje 

podstatný vliv s výjimkou pohledávek z běžných obchodních vztahů, 

c) pohledávky k akcionářům, společníkům, členům družstva a ke sdružení bez 

právní subjektivity, např. pohledávky za upsaný a nesplacený vlastní kapitál, 

d) pohledávky k zaměstnancům z titulu mezd, pohledávky ze sociálního  

a zdravotního zabezpečení, 

e) pohledávky ke státu zejména z důvodů daní a poplatků, 

f) dohadné účty aktivní a 

g) jiné pohledávky 

• pohledávky z prodeje obchodního závodu či jeho části, 

• pohledávky z náhrad mank a škod, 

• pohledávky z emitovaných dluhopisů, 

• pohledávky z nakupovaných opcí (9). 

2.4 Pohledávky v účetnictví 

Podstatou vzniku obchodních pohledávek je časový nesoulad mezi okamžikem provedení 

výkonů (tj. dodávky výrobků, zboží, poskytnutí služeb) a okamžikem úhrady těchto 

výkonů (5). 

Pohledávky jsou nárokem účetní jednotky (věřitele) na úhradu peněžní částky  

od dlužníka. Typickým příkladem je vystavená faktura odběrateli, kterou má dlužník 

uhradit ve smluvené lhůtě. Přijatou platbou od dlužníka pohledávka zaniká (5). 
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2.4.1 Účtování o pohledávkách 

Převážná část pohledávek se zobrazuje ve 3. účtové třídě – Zúčtovací vztahy. Kromě 

pohledávek se v této třídě zachycují i závazky. V této účtové třídě se evidují dlouhodobé, 

krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky, zatímco dlouhodobé závazky se evidují ve 

4. účtové třídě (5). 

O pohledávkách se účtuje v účtové skupině 31- Pohledávky. Jedná se především  

o pohledávky z obchodních vztahů, dále o poskytnuté zálohy dodavatelům a ostatní 

pohledávky plynoucí z obchodních vztahů jako je například reklamace vůči dodavateli 

(6). 

Nejčastěji používané syntetické účty pohledávek jsou: 

• 311 – Odběratelé, 

• 312 – Směnky k inkasu, 

• 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry, 

• 314 – Poskytnuté zálohy a 

• 315 – Ostatní pohledávky (5). 

2.4.2 Účtování o poskytnutých zálohách 

Poskytne-li společnost svému dodavateli před splněním dodávky zálohu, vzniká ji za ním 

pohledávka. Ty jsou z účetního hlediska děleny podle účelu, na který byla záloha 

poskytnuta (5). 

Zálohy poskytnuté za účelem pořízení dlouhodobého majetku se účtují do účtové skupiny 

05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek, kde jsou využívány následující 

syntetické účty: 

• 051 – Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek, 

• 052 – Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek a 

• 053 – Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý finanční majetek (6). 
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Zálohy poskytnuté za účelem pořízení zásob se účtují do účtové skupiny 15 – Poskytnuté 

zálohy na zásoby, a to zejména na následující syntetické účty: 

• 151 – Poskytnuté zálohy a závdavky na materiál, 

• 152 – Poskytnuté zálohy a závdavky na zvířata a 

• 153 – Poskytnuté zálohy a závdavky na pořízení zboží (6). 

Další druhy záloh se účtují podle svého účelu do účtové třídy 3 – Zúčtovací vztahy. Jedná 

se například o zálohu na energie, která se zachycuje na účtu 314 – Zaplacené zálohy (6). 

2.4.3 Oceňování pohledávek 

Pohledávky se podle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ oceňují při jejich vzniku jmenovitou 

hodnotou. Pohledávky odkoupené od jiných osob se oceňují obvykle za nižší cenu, než 

je její nominální hodnota. V tomto případě je nutné tyto pohledávky ocenit pořizovací 

cenou. Součástí pořizovací ceny jsou náklady související s pořízením, např. náklady na 

znalecké ocenění nakupovaných pohledávek (9). 

2.4.4 Inventarizace pohledávek 

Pohledávky podléhají inventarizaci, jejímž účelem je zjistit, zda stav pohledávek 

v účetnictví odpovídá skutečnému stavu a zda reálná hodnota pohledávek není nižší, než 

je jejich účetní hodnota (5). 

Porovnáním účetního stavu se skutečným stavem se provádí dokladovou inventurou. 

Účetní jednotka musí sestavit inventurní soupis ke každému analytickému účtu 

pohledávek. Inventurní soupis by měl obsahovat: 

• soupis pohledávek, 

• splatnost a 

• u pohledávek v cizí měně částku v cizí měně a v Kč (5). 
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Porovnání reálné hodnoty pohledávek s jejich účetní hodnotou se provádí především ve 

vztahu ke splatnosti pohledávek. U pohledávek po době splatnosti se posuzuje doba, která 

uplynula od splatnosti. Výše rizika nesplacení se vyjadřuje účetní opravnou položkou 

k pohledávkám (5). 

2.4.5 Zánik pohledávek 

Zánik pohledávky pro dlužníka i věřitele znamená povinnost vyřadit příslušnou 

pohledávku z účetnictví. Jednotlivé způsoby zániku pohledávek se v účetnictví projevují 

různými způsoby (9). 

Nejčastějším způsobem zániku pohledávky je její úhrada peněžní formou. Dalšími 

způsoby zániku pohledávky můžou být: 

• zápočet pohledávky – jedná se o zánik pohledávky, pokud si strany vzájemně 

dluží plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit druhé straně, že 

pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany,  

• postoupení pohledávky – přechází pohledávky z postupitele na postupníka, a to 

včetně příslušenství a všech práv spojených s ní spojených, 

• odpisem pohledávky, 

• prominutím dluhu – věřitel se s dlužníkem dohodne, že se vzdává svého práva a 

• odstoupením od smlouvy (10). 

2.4.6 Účtování opravných položek k pohledávkám 

V souladu s ustanovením § 25 ZoÚ je každá účetní jednotka povinna při oceňování 

majetku a závazků ke konci rozvahového dne vzít v úvahu všechna předvídatelná rizika 

a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků, jakož i všechna snížení. Jestliže existuje 

riziko, že určité pohledávky nebudou v plné výši zaplaceny, je povinností účetní jednotky 

účtovat nejen o daňově uznatelných opravných položkách, ale i o účetních opravných  

položkách (7). 
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Opravné položky upravují ocenění příslušného majetku v případě, že se při jeho 

inventarizaci prokáže, že tržní cena tohoto majetku je přechodně nižší, něž je cena, v níž 

je majetek zachycen v účetnictví. V případě pohledávek jde zejména o pohledávky po 

době splatnosti, u kterých existuje riziko, že nebudou uhrazeny v plné výši (5). 

Opravné položky se dělí na: 

• účetní a 

• daňové (5). 

Ke konkrétní pohledávce je možné vytvořit současně daňové i účetní opravné položky, 

platí však, že součet opravných položek vytvořených ke konkrétní pohledávce nesmí 

přesáhnout účetní hodnotu pohledávek na rozvahovém účtu, k níž je opravná položka 

tvořena (7). 

V praxi se obvykle výše účetních opravných položek k pohledávkám řeší 

vnitropodnikovým pravidlem tvorby, které je zakotveno ve vnitřní účetní směrnici. Každá 

účetní jednotka si vnitřní účetní směrnici k účetním opravným položkám tvoří sama (11). 

Účetní opravné položky k pohledávkám nejsou daňově uznatelné a jejich vznik se účtuje 

na nákladový účet 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek (nedaňový náklad) na 

stranu MÁ DÁTI a souvztažně na účet 391.1 – Opravná položka k pohledávkám na stranu 

DAL. Snížení nebo rozpuštění se účtuje na opačné strany těchto účtů (6). 

Daňové opravné položky upravuje zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu 

daně z příjmu (dále jen „ZoR“), a to konkrétně §§ 8 až 8c. ZoR stanovuje způsob tvorby, 

výši a použití opravných položek k pohledávkám. Také stanovuje i to k jakým 

pohledávkám lze tvořit opravné položky a ke kterým nelze. Daňové opravné položky lze 

tvořit pouze: 

• k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, 

• k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, 

• k pohledávkám z titulu ručení za clo a 

• k nepromlčeným pohledávkám nepřevyšující částku 30 000 Kč (12). 
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Jejich vznik se účtuje na nákladový účet 558 – Tvorba a zúčtování opravných položek 

(daňový náklad) na stranu MÁ DÁTI a souvztažně na rozvahový účet 391.2 – Opravná 

položka k pohledávkám na stranu DAL. Rozpuštění nebo snížení se účtuje na opačné 

strany těchto účtů (5). 

2.4.7 Odpis pohledávky 

Odpis pohledávky je na rozdíl od opravné položky trvalým procesem snížení hodnoty 

pohledávek. Odpis pohledávky se používají v případech, kdy dojde k právnímu zániku 

pohledávky, kterým je například prominutí dluhu. Dobrovolně je možné odepsat 

pohledávku v případě, kdy se věřitel nemůže domoci úhrady své pohledávky a náklady 

spojené s vymožením pohledávky by převyšovaly předpokládaný výnos z vymožené 

pohledávky.  

Odpis pohledávky lze odepsat pouze jednorázově, nelze ho odepisovat po částech, jak je 

tomu u opravných položek. Při odpisu pohledávky se hodnota pohledávky účtuje na MD 

účtu 546 – Odpis pohledávky, který by měl být rozlišen analyticky na daňově účinnou a 

neúčinnou část. Daňovou problematikou odpisu pohledávek řeší § 24 odst. 2 písm. y) 

ZDP (13). 

2.5 Řízení pohledávek 

Pro řízení pohledávek je důležité mít správné kontaktní informace o odběrateli a stanovit 

platební podmínky, které mohou zahrnovat pobídky, které mohou vést včasné platbě, 

nebo sankci za pozdní zaplacení (14). 

Podstatu řízení pohledávek lze zjednodušit na rozhodování, kterému zákazníkovi 

poskytnout obchodní úvěr a kterému ne. Obchodní úvěr poskytovat zákazníkům, kteří 

zaplatí, a úvěr neposkytovat těm, kteří neplatí. Hlavním problémem při rozhodování je 

identifikovat potenciální neplatiče v množině zákazníků (7). 

Řízení pohledávek lze rozdělit na dvě části: 

• prevenci a 

• vymáhání pohledávek (7). 



20 

 

Společnost by si měla rozmyslet, komu poskytne možnost úhrady obchodním úvěrem. 

Pokud ho poskytne pouze svým věrným odběratelům, nebude mít takové potíže 

s problémovými pohledávky, ale mohla by přijít o významné tržby a zisk (5). 

2.5.1 Analýza důvěryhodnosti klienta 

Zde musíme rozlišit na dva případy: 

• zákazník je pravidelným odběratelem, 

• nový zákazník, se kterým společnost nemá dosud žádné vlastní zkušenosti (7). 

U zákazníka, který je pravidelným odběratelem, je řešení jednodušší, protože primárním 

zdrojem informací pro společnost je platební morálka zákazníka z minulosti. Proto je 

velmi důležité pro společnost uchovávat platební historii svých zákazníků v informačním 

systému (7). 

Obtížnější je situace, kdy společnost rozhoduje o poskytování obchodního úvěru novému 

zákazníkovi. U nového zákazníka společnost nemá záznamy o platební morálce a je  

o něm nutno shromáždit informace z dostupných zdrojů (7). 

Možné zdroje informací jsou: 

• finanční výkazy – všechny společnosti jsou dle § 21a ZoÚ povinny ukládat své 

účetní závěrky do sbírky listin Obchodního rejstříku, 

• referenční agentury – agentury poskytují informace za úplatu, mezi české 

nejznámější agentura patří např. Coface Intercredit Czechia, 

• údaje o společnosti z veřejně dostupných zdrojů – Obchodní rejstřík je veřejně 

dostupný na webových stránkách www.justice.cz. Dále lze získat údaje 

z internetové databáze Ministerstva financí a z Obchodního věstníku. 

• banky a obchodní partneři – informace od bank nelze přeceňovat, neboť včasné 

platby bankám mají u dlužníků obvykle větší prioritu než u závazků z obchodních 

styků, 

• obchodní zástupce – osobní návštěva obchodního zástupce může přinést spoustu 

informaci o společnosti. Od potenciálního odběratele musí získat základní údaje, 

např. telefonní kontakt na vedení, 
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• detektivní kancelář – využívá se jen ve výjimečných případech (7). 

2.5.2 Délka obchodního úvěru 

Doba splatnosti není stanovena žádnou závaznou právní normou a je vždy předmětem 

jednání o uzavření obchodu. 

Z hlediska doby splatnosti faktur jsou následující varianty řešení: 

Platba předem 

Vyskytuje se u zákazníku, kteří jsou pro společnost novými a neznámými zákazníky, 

nebo v případě dodávek unikátních výrobků určené pro jediného možného zákazníka (7). 

Prodej za hotové při předání dodávky 

Využívá se služeb externích přepravců, kteří zajistí dodání tzv. na dobírku. Používá se u 

malých, nepravidelných nebo nových zákazníků, u kterých by se nevyplatilo analyzovat 

jejich důvěryhodnost. Příkladem může být e-shop, který zasílá své zboží či výrobky 

pomocí přepravní společnosti a zákazník při převzetí uhradí cenu zboží či výrobku (7). 

Splatnost obvyklá v příslušném oboru podnikání 

Nejobvyklejším řešením na konkurenčním trhu, kde by nabídka dodavatele byla méně 

výhodná, než konkurenční nabídky (7). 

Nadstandardní splatnost 

Bude dodavatel využívat v případě, kdy usiluje o ovládnutí větší části trhu, nebo si je 

vědom, že jeho výrobky či zboží nejsou dostatečně konkurenceschopné (např. nízká 

kvalita). Potom bude poskytovat delší obchodní úvěry a vyžadovat nižší, nebo žádné 

zajištění pohledávek (7). 
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2.5.3 Zajišťovací instrumenty 

Zajišťovací prostředky donucují odběratele k uhrazení pohledávek a v případě potřeby 

zajišťují i nedobrovolné uhrazení pohledávek dlužníkem. Níže jsou uvedeny zajišťovací 

prostředky, jimiž lze zajistit pohledávky (15). 

Pojištění pohledávky 

Pojišťují se především pohledávky ze zahraničí. Lze pojistit i tuzemskou pohledávku, ale 

u těch je vysoká míra spoluúčasti. V České republice existují společnosti, které se 

zabývají pojištěním plateb. Mezi nejznámější společnosti patří EGAP, ČESCOB a 

Gerling (15). 

Záloha 

V současnosti je používání zálohových plateb velmi rozšířeno. Formou záloh bývá 

placena část nebo celá hodnota smluvené ceny dodávky. Výše zálohy není dána žádným 

předpisem, a závisí tedy na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem (15). 

Zástavní právo 

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky tím, že v případě dlužník nesplní svůj 

závazek je věřitel oprávněn uspokojit svou pohledávku z předmětu zástavy. Zástavní 

právo plní tyto funkce: 

• zajišťovací – vede dlužníka ke splnění povinností splatit dluh, 

• nahrazovací – pro případ, že dlužník závazek nesplní, dává věřiteli možnost 

uspokojit pohledávku z předmětu zástavy (15). 

Zástavní právo vzniká na základě: 

• písemné smlouvy, 

• soudem schválené dědické smlouvy nebo 

• ze zákona (15). 

Ve smlouvě musí být určen předmět zástavního práva a zajišťovaná pohledávka. 

Předmětem zástavy může být movitá i nemovitá věc, cenný papír či pohledávka (15). 
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Skonto 

Skontem se rozumí sleva z prodejní ceny, kterou dodavatel poskytuje odběrateli  

za předčasné zaplacení faktury. Představuje tedy pobídku odběrateli k rychlejší úhradě 

jeho závazku (7). 

Pozitivem skonta pro dodavatele je snížení rizika vzniku pozdě uhrazených pohledávek 

nebo nedobytných pohledávek a také snižuje riziko spojené se sledováním a případným 

vymáháním pohledávek. Na druhou stranou negativem skonta je samozřejmě nižší příjem 

z důvodu snížení ceny dodávky (7).  

Ručení 

Ručení na rozdíl od zástavního práva nevzniká mezi věřitelem a dlužníkem, ale mezi 

věřitelem a třetí osobou (ručitelem) odlišnou od dlužníka. Ručením se zabezpečuje 

uspokojení pohledávky věřitele, který může dosáhnout uspokojení pohledávky z majetku 

ručitele. Tím se zmenšuje riziko věřitele spojené s návratností jeho pohledávky. Ručením 

lze zajistit i pohledávku, která vznikne v budoucnu (15). 

Ručení vzniká na základě písemného prohlášení ručitele věřiteli, který na sebe bere 

odpovědnost vůči věřiteli, že pohledávku uspokojí, když ji neuspokojí dlužník. 

Z prohlášení musí být zřejmé: 

• věřitel, 

• dlužník, 

• pohledávka a 

• omezení ručení na část pohledávek nebo na určitou dobu (15). 

Pokud v prohlášení není žádné omezení ručení, ručí se za celou pohledávku  

a neomezeně (15). 

 

 

 



24 

 

Bankovní záruka 

Bankovní záruka je upravena ObčZ v §§ 2029 až 2039. Využívá se především při 

obchodování se zahraničním obchodním partnerem. Příkaz k vystavení záruky dává 

osoba, jejíž závazek má být bankou zajištěn. Bankovní záruku lze považovat za 

vystavenou až v okamžiku, kdy oznámení o záruce obdrží její  

příjemce (15). 

V § 2029 ObčZ je definována takto: „Finanční záruka vzniká prohlášením výstavce 

záruční listině, že uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše určité peněžní částky, 

nesplní-li dlužník věřiteli určitý dluh, anebo splní-li se jiné podmínky určené v záruční 

listině. Je-li výstavcem banka, zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, jedná 

se o bankovní záruku. Záruční listina vyžaduje písemnou formu.“. 

Dokumentární akreditiv 

Akreditiv je písemný závazek banky, která se zavazuje na základě klienta (odběratele) a 

na jeho účet zaplatit oprávněné osobě (dodavateli), která do určité doby splní stanovené 

podmínky. Těmito podmínkami jsou u dokumentárního akreditivu předání přesně 

stanovených dokumentů, které jsou uvedeny v žádosti o otevření akreditivu. 

Požadovanými dokumenty můžou být např. certifikát o jakosti, faktura, doklady o 

přepravě zboží. Dokumentární akreditiv je využíváno především při obchodování se 

zahraničními partnery (15). 

Dokumentární inkaso 

Inkaso je závazkem banky prodávajícímu, že obstará ze strany kupujícího úhradu kupní 

ceny, nebo jiné plnění stanovené v inkasních podmínkách. Také je využíváno především 

s obchodními partnery ze zahraničí. Používá prodávající, když kupujícího příliš dobře 

nezná, nebo si není jist jeho solventností (15).  
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Směnka 

Směnka patří mezi nejpoužívanější prostředky k zajištění pohledávek. Právní úprava a 

pravidla jsou zakotvena v zákoně č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, který směnku 

označuje za převoditelný cenný papír. Směnku lze rozdělit na cizí a vlastní. Směnka cizí 

musí obsahovat následující náležitosti: 

1. označení v textu, že jde o směnku, 

2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu, 

3. jméno směnečníka, 

4. údaj splatnosti, 

5. údaj místa, kde má být zaplaceno 

6. jméno věřitele 

7. datum a místo vystavení směnky a 

8. podpis výstavce a jeho adresa (16). 

Náležitosti vlastní směnky jsou shodné, pouze bod 3 se neuvádí. Směnka se často využívá 

z důvodu snadné a rychlé vymahatelnosti. Věřitel u soudu nemusí prokazovat závazek, 

na jehož základě byla vystavena směnka. Stačí, když předloží originál směnky. Pokud 

směnka splňuje všechny náležitosti a soud nenabude pochybnosti o platnosti, vydá 

směnečný platební rozkaz (16). 

Smluvní pokuta a penále 

Právní úprava smluvní pokuty je zakotvena v ObčZ. Jedná se o stanovenou částku ve 

smlouvě, kterou musí dlužník uhradit v případě nesplnění závazku. Smluvní pokuta bývá 

nejčastěji v peněžní podobě, ale ve smlouvě může být stanoveno i nepeněžité plnění. 

Výška smluvní pokuty není zákonem stanovena, ale soud může příliš vysokou smluvní 

pokutu na návrh dlužníka snížit. Ustanoví o smluvní pokutě se použije i na pokutu 

stanovenou pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem – penále (17). 
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Úroky z prodlení 

Věřitel může podle § 1970 ObčZ po dlužníkovi, který neplní svůj dluh řádně a včas, 

požadovat zaplacení úroku z prodlení. Pokud si strany nedohodnou výši úroku z prodlení, 

stanoví se vládním nařízením. 

Zajišťovací převod práva 

Dlužník pro zajištění svého závazku může převést na věřitele nějaké své majetkové právo. 

Převedeno může být jakékoliv právo, které je svou podstatou převoditelné. Nelze převést 

právo, které je nepřevoditelné např. autorské právo. Zajištění spočívá v tom, že v případě 

neplnění závazku bude věřitel uspokojen z převedeného práva místo splnění dluhu. 

Převod práva k zajištění pohledávky se uskutečňuje na základě smlouvy, která musí být 

v písemné formě (15).  

Notářský zápis 

Jestliže dlužník nemá v současné době finanční prostředky, může se k zajištění 

pohledávky notářský zápis provedený notářem. V případě, že se jedná o vysokou dlužnou 

částku a společnost nehodlá investovat do soudních poplatků, je vhodné právně zajistit 

uznání dluhu dlužníkem. Notářský zápis zajišťuje právní uznání dluhu. V případě 

nezaplacení dlužníkem je notářský zápis vykonavatelný a věřiteli je umožněno vedení 

exekuce proti dlužníkovi na základě žádosti věřitele již bez další žaloby (15). 

Postoupení a prodej pohledávek 

Postoupení pohledávky je způsob, při kterém dochází ke změně věřitele pohledávky, 

stejně jako u prodeje. Rozdíl mezi postoupením a prodejem je, že na základě smlouvy 

mezi původním a novým věřitelem přecházejí na nového věřitele veškerá práva i 

příslušenství k pohledávce včetně lhůt. Věřitel může postoupit pohledávku novému 

věřiteli bez souhlasu dlužníka, nebo postoupit pohledávku za úplatu nebo bez ní. Poté co 

je pohledávka postoupena, je původní věřitel povinen neprodleně informovat o této 

skutečnosti dlužníka (15). 
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Faktoring 

Spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti. Faktoringové 

společnosti odkupují pohledávky, které nejsou jištěny žádným ze zajišťovacích 

instrumentů. Faktoringová smlouva se většinou uzavírá na určité časové období. 

Společnost odkoupí od klienta všechny pohledávky, které splní podmínky faktoringové 

smlouvy. K postoupení pohledávky není potřebný souhlas dlužníka. Výjimkou může být, 

když je mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena smlouva, ve které je vyloučeno 

postoupení pohledávek, nebo musí být postoupení pohledávek dovoleno se souhlasem 

odběratele (15). 

Forfaiting 

Forfaitingové společnosti stejně jako faktoringové společnosti odkupují od svých klientů 

pohledávky. Od faktoringové společnosti se liší především tím, že odkupují dlouhodobé 

pohledávky. Dalším rozdílem je, že pohledávky musí být jištěny např. bankovní zárukou, 

dokumentárním akreditivem (15). 

2.5.4 Vymáhání pohledávek 

V rámci vymáhání nejdříve dochází k mimosoudnímu vymáhání, kdy dochází nejprve 

k upomínání, popřípadě dojde k jednání o lhůtě a způsobu zaplacení pohledávky. Jestliže 

mimosoudní vymáhání nevedlo k uspokojení pohledávky, používá se soudní  

vymáhání (18). 

Mimosoudní vymáhání 

Možné způsoby mimosoudního vymáhání pohledávek jsou: 

Telefonický kontakt a urgence 

Tento způsob je velmi často využíván společnostmi, které mají větší množství zákazníků 

s menšími objemy pohledávek. Výhodou jsou nízké náklady (7). 
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Osobní kontakt 

Mívá lepší výsledky než telefonické upomínání, ale je nákladnější z hlediska času, tak 

případných cestovních nákladů. Používá se u pohledávek většího objemu (7). 

Písemné upomínky 

Mají spíše dokumentární účel před zahájením soudního vymáhání. Pro dosažení jejich 

vyšší účinnosti se doporučuje v upomínce navrhnout způsob řešení a naznačit další postup 

při neuhrazení (7). 

Najmutí vymáhací agentury 

Používá se, pokud selžou pokusy o domluvu s dlužníkem o splacení jeho dluhu. Agentury 

pracují za provizi a použití jejich služeb je nesrovnatelně rychlejší než soudní vymáhání. 

Odměna agentury se obvykle skládá z fixního poplatku za převzetí případu a z provize za 

zaplacenou pohledávku (7). 

Soudní vymáhání 

Obvykle se tento způsob využívá po vyčerpání možností vymáhat pohledávku 

mimosoudní cestou a nepřináší uspokojení nároků věřitele. Je spojeno s náklady na právní 

zastoupení a soudními poplatky pro vydání platebního rozkazu a pro výkon  

rozhodnutí (7). 

Soudní vymáhání pohledávek může být rozděleno na jednu nebo dvě fáze. Nejprve soud 

na základě podané žaloby zjišťuje, zda uplatnění nárok existuje, je splatný a vymahatelný. 

Když soud zjistí oprávněnost uplatněného nároku, udělí povinnost dlužníkovi tuto 

pohledávku zaplatit. Ke druhé fázi dochází, když dlužník nezaplatí dobrovolně 

pohledávku, jak mu soud uložil soudním rozsudkem, tak dochází  

k exekuci (18). 

Exekuce – získání platebního rozkazu jako soudního rozhodnutí ve věci neuhrazené 

pohledávky je obvykle jednodušší než dosažení vykonavatelnosti tohoto rozhodnutí. 

Exekutorské úřady za pevně stanovenou odměnu mohou zpeněžit majetek dlužníka a ze 

získaných prostředků uspokojit poptávku věřitele (7). 
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Může dojít i k situaci, že dlužník nemůže zaplatit, protože jeho podnikání nebylo úspěšné 

a nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení dluhu. Dostal se do platební 

neschopnosti, která není pouze přechodná. Pak dochází buď k vyrovnání dlužníka s jeho 

věřiteli ve zvláštním vyrovnávacím řízení, nebo je na majetek dlužníka vyhlášen  

konkurz (18). 

Konkurz – představuje krajní možnost řešení nedobytných pohledávek. Do konkurzního 

řízení většinou spadnou společnosti, který nemají skoro žádný majetek. Dodavatelé 

z obchodního vztahu se tak většinou nedostanou ke svým finančním prostředkům 

z pohledávek (7).  

Potom je nutné, aby věřitelé své pohledávky včas přihlásili, ale musí počítat s tím, že 

jejich pohledávky mohou být uhrazeny v celkové výši, nebo jen z části. V nejhorším 

případě, který může nastat je, že konkurs bude zrušen z důvodu nedostatku majetku 

dlužníka, tj. není z čeho vymáhat pohledávku a nezbývá než pohledávku  

odepsat (18). 

2.6 Finanční analýza 

Pro výpočet ukazatelů se potřeba stanovit položky, které jsou k výpočtu používány a 

vydefinovány, z čeho se tyto položky skládají. V průběhu celé bakalářské práce se budou 

používat pouze uvedené definice těchto položek. 

Do zásob je zařazen materiál, nedokončená výroba, polotovary, výrobky a zboží. 

Cizí zdroje se skládají z krátkodobých a dlouhodobých závazků a rezerv. 

Do oběžných aktiv se zahrnují zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek a 

peněžní prostředky. 

Za peněžní prostředky jsou považovány peníze v pokladně a na bankovním účtu. 

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

nerozdělený zisk minulých let, výsledek hospodaření běžného účetního období a ztráta 

z minulých let. 
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Za krátkodobé dluhy se považují krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry a 

výpomoci. 

Za celkové tržby jsou považovány tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, tržby za 

prodej zboží a tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Denní tržby se 

vypočítají jako podíl celkových tržeb a 360 dní. 

2.6.1 Ukazatel likvidity 

Ukazatel likvidity zkoumá, jestli je firma likvidní to znamená, jestli má dostatek 

finančních prostředků na zaplacení krátkodobých závazků společnosti (19). 

Likvidita je momentální schopnost uhradit splatné závazky. Označuje míru obtížnosti 

přeměnit majetek do hotovostní formy (3). 

Čím větší je hodnota ukazatele, tím je obecně pravděpodobnější zachování platební 

schopnosti společnosti. Tato charakteristika je však nepřesná, protože její vypovídací 

schopnost je dále závislá na struktuře oběžných aktiv, likvidnosti jednotlivých druhů 

oběžných aktiv a také na typu odvětví, v němž společnost podniká (3). 

Většinou se používají tři základní ukazatele likvidity, a to běžná likvidita, pohotová 

likvidita a okamžitá likvidita. 

Běžná likvidita se vypočítá: 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

Tento ukazatel informuje o tom, kolikrát je společnost schopna uspokojit své věřitele, 

kdyby proměnila veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost (3).  

Pohotová likvidita se vypočítá: 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
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Je-li ukazatel výrazně nižší než běžná likvidita, napovídá o tom, že společnost má značný 

objem peněžních prostředků vázaných v zásobách. Vyšší hodnota ukazatele je příznivější 

z hlediska věřitelů, méně však z pohledu společnosti. (3). 

Okamžitá likvidita se vypočítá:  

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 + 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

Ukazatel informuje o tom, kolikrát je společnost schopna uhradit své krátkodobé dluhy, 

pokud by je musela všechny uhradit v daný okamžik (3). 

2.6.2 Ukazatel zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti zkoumají, jaká část majetku společnosti je financována cizími 

zdroji (19). 

Společnost používá cizí zdroje s tím, že výnos, který se tím získá, bude vyšší, než jsou 

náklady spojené s jeho použitím, tj. úrok placený z cizího zdroje (3). 

Celková zadluženost se vypočítá: 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vyjadřuje míru krytí aktiv cizími zdroji. Vyšší hodnoty zadluženosti jsou rizikem pro 

věřitele, především pro banku (20). 

Koeficient samofinancování se vypočítá: 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vyjadřuje, do jaké míry je společnost schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. 

Koeficient je opakem k celkové zadluženosti (součet celkové zadluženosti + koeficient 

samofinancování = 100 % za podmínky, kdy se časové rozlišení pasiv rovná 0) (20). 
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2.6.3 Doba obratu 

Dobu obratu pohledávek se vypočítá: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑜𝑑𝑏ě𝑟𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vyjadřuje dobu, po kterou musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých 

odběratelů. Průměrná doba splatnosti pohledávek je srovnávána s běžnými platebními 

podmínkami, které poskytuje svým odběratelům za své zboží. Pokud je průměrná doba 

pohledávek delší, znamená to, že odběratelé neplatí své závazky včas. Společnost by měla 

uvažovat o opatřeních, která by urychlila inkasa svých pohledávek (3). 

Vedle platební morálky svých obchodních partnerů by společnost měla kontrolovat i svou 

platební morálku (3). 

Doba obratu závazků se vypočítá: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Zkoumá, jaká je platební morálka společnosti vůči jejich dodavatelům a jak dlouhá je 

doba odkladu plateb (19). 

Je vhodné tyto doby obratu mezi sebou porovnat. Doba obratu závazků by měla být vyšší 

než doba obratu pohledávek (19).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část bakalářské práce se zabývá obchodní korporací, která si však nepřeje být 

jmenována, a tak pro tyto účely je označena názvem ABC, s. r. o.  

3.1 Základní charakteristika společnosti 

Společnost ABC, s. r. o. vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne 20. 5. 2015 se 

sídlem v Brně. Její historie sahá až do roku 1993, zpočátku na trhu působila jako sdružení 

bez právní subjektivity a následně jako osoba samostatně výdělečně činná se 

spolupracující osobou. Společnost je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001. Základní 

kapitál společnosti, který má zapsaný v obchodní rejstříku, činí 200 tis. Kč. V současné 

době společnost vlastní čtyři společníci, kteří jsou ve společnosti zaměstnaní na základě 

pracovních smluv, z nichž je jeden i jednatelem. 

Společnost se zaměřuje na opravy a prodej ručního nářadí s působností po celé České 

republice. U oprav motorových vozidel se zaměřuje převážně na Jihomoravský kraj.  

Z hlediska kategorie účetních jednotek se společnost řadí mezi mikro účetní jednotku, 

jelikož v žádném sledovaném roce k rozvahovému dni nepřekročila ani jednu ze tří 

hraničních hodnot. Aktiva nepřesahují 9 mil. Kč, roční úhrn čistého obratu nepřekročil 

18 mil. Kč a taktéž společnost zaměstnávala v průběhu účetního období méně než 10 

zaměstnanců (21). 

3.1.1 Předmět podnikání 

Společnost se především zabývá záručními i pozáručními opravami ručního elektrického 

nářadí a elektrocentrál, včetně prodeje nového nářadí, strojů a příslušenství vybraných 

značek. Taktéž provádí opravy osobních motorových vozidel všech značek a modelů 

prodávaných v České republice.  

Předmětem podnikání společnosti je: 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
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• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

 a telekomunikačních zařízení, 

• opravy silničních vozidel a 

• opravy ostatních dopravních vozidel. 

Obory působení dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE:  

• 4540 – Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství 

• 331 – opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení 

• 952 – opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

• 471 – maloobchod v nespecializovaných prodejnách 

Společnost s porovnáním CZ-NACE se nejvíce zabývá 471 – maloobchod 

v nespecializovaných prodejnách. 

3.1.2 Organizační struktura 

Na níže uvedeném obrázku je vyobrazena organizační struktura společnosti ABC, s. r. o. 

 

 

Obr. 1 - Organizační struktura společnosti (vlastní zpracování dle údajů společnosti) 

jednatel
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Za společnost navenek jedná jediný jednatel, který zároveň plní ve firmě funkci ředitele. 

Společnost je rozdělena na tři úseky, a to na provozní, administrativní a účetní oddělení. 

Každé oddělení má svého vedoucího a jednoho, nebo více podřízených. Jednatel se 

zabývá prodejem nového nářadí, strojů a jejich příslušenstvím a zároveň se stará  

o správný chod společnosti. V provozním úseku zaměstnanci opravují ruční elektrické 

nářadí, elektrocentrály a automobily. V administrativním oddělení se zabývají evidencí 

přijatých zařízení na opravu, vyhotovování faktur za opravy a prodej zboží, evidencí a 

objednávání materiálu a zboží. V účetním oddělení je pouze jeden zaměstnance, který se 

stará o účetnictví, personalistiku a mzdy. 

3.2 Řízení pohledávek ve společnosti 

V této společnosti probíhá řízení pohledávek na základě zkušeností z minulosti, které 

nebyly vždy pozitivní. V současné době nedochází k velkému nárůstu nových zákazníků, 

proto společnost nemá příliš velký problém s neuhrazenými pohledávkami.  

3.2.1 Prověření zákazníka 

Společnost před zahájením obchodování prověřuje své potenciální zákazníky, a tím se 

snaží snížit riziko neuhrazených pohledávek a případně následného vymáhání. Nejdříve 

si ověřuje, zda s potenciálním zákazníkem má už nějaké zkušenosti, případně jakou měl 

v minulosti platební morálku. Dále prověřuje zákazníky v registru dlužníků. Pokud se 

jedná o právnickou osobu, získává další informace z webových stránek Justice, na které 

jsou veřejně dostupné dokumenty.  

Také společnost získává informace od svých obchodních partnerů, kteří by mohli mít 

s potenciálním zákazníkem nějaké zkušenosti. 
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3.2.2 Platební podmínky 

Společnost poskytuje všem svým odběratelům stejné platební podmínky, a to 14denní 

splatnost faktur a zálohu při větším odběru zboží. Výjimku tvoří pozáruční opravy 

elektrického nářadí, kdy se společnost setkala s problémy. Opravila a zaslala odběrateli 

opravené nářadí pomocí přepravní společnosti a zákazník nezaplatil dlužnou částku  

za opravu. Proto v současné době zasílá prvních pět pozáručních oprav na dobírku a 

pokud se zákazníkem nejsou žádné problémy, potom poskytuje 14denní splatnost. 

Zálohu vyžaduje pouze po odběrateli za prodej zboží, které přesahuje částku 100 000 Kč, 

a to ve výši 20 % z fakturované částky. 

3.2.3 Limit nesplacených faktur 

Po překročení určitého limitu nezaplacených faktur, který je zcela individuální, se 

společnost rozhodne zastavit všechny dodávky zboží a poskytování služeb a informuje o 

tom dlužníka. K dalším objednávkám dochází až po úhradě všech nezaplacených faktur. 

3.2.4 Vymáhání pohledávek 

Pohledávky ve společnosti sleduje odpovědná pracovnice administrativního oddělení, 

která každý poslední pracovní den v týdnu vyhodnocuje pohledávky, které jsou déle jak 

10 pracovních dní po sjednané době splatnosti.  

Pohledávky, které jsou více jak 10 dní po době splatnosti jsou vymáhané následujícím 

postupem: 

Administrativní pracovnice kontaktuje osobu, která jednala za odběratele při realizaci 

zakázky, a to telefonicky nebo e-mailem. Kontakty jsou vyžadovány již při realizaci 

objednávky. Na konci následujícího týdne je pohledávka opět vyhodnocována a v případě 

zjištění že pohledávka je opět neuhrazena je jednatelem společnosti kontaktován majitel 

nebo jednatel společnosti, která odebrala zboží či službu a současně jsou zastaveny 

veškeré dodávky pro tuto společnost.  
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Pokud společnosti není pohledávka do 14 dní o posledního telefonického kontaktu 

uhrazena potom je jednatelem společnosti kontaktována přímo osobní návštěvou v sídle 

společnosti dlužníka. 

Pokud nedojde k úhradě ani po osobní návštěvě do 30 kalendářních dní a současně je 

dlužná částka po splatnosti vyšší jak 20 000 Kč za jednou společností je předáváno 

vymáhání právnímu zástupci. 

3.3 Finanční analýza společnosti 

Aby bylo možné povést finanční analýzu společnosti, je potřeba mít k dispozici finanční 

výkazy. Finanční analýza společnosti ABC, s. r. o. je provedena na základě výkazů, které 

společnost poskytla, a to z rozvah a výkazů zisku a ztrát z let 2015 až 2017. 

3.3.1 Rozvaha společnosti 

V níže uvedené tabulce je uveden vývoj aktiv společnosti za roky 2015 až 2017. Nulové 

položky nejsou uvedeny. 

Tab. 1 - Aktiva společnosti v tis. Kč za období 2015 až 2017 (vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

Aktiva 2015 2016 2017 

Aktiva celkem 4 382 3 561 

4 

4 479 

Dlouhodobý majetek 412 450 620 

• dlouhodobý hmotný majetek 412 450 595 

• dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 25 

Oběžná aktiva 3 890 3 076 3 824 

Zásoby 1 189 1 084 773 

Krátkodobé pohledávky 1 514 1 125 1 554 

Peněžní prostředky 1 187 867 1 497 

Časové rozlišení aktiv 17 35 35 
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Z výše uvedené tabulky lze vidět, že ve sledovaném období většinu její struktury tvoří 

oběžná aktiva, což společnost řadí mezi kapitálově lehké společnosti. Jejich podíl  

na celkových aktivech byl každý rok větší než 85 %. Největší položkou oběžných aktiv 

zde tvoří krátkodobé pohledávky, které má především vůči svým odběratelům, jejichž 

podíl na oběžných aktivech ve sledovaném období je kolem 38 %. Peněžní prostředky se 

podílí na oběžných aktivech v roce 2015 a 2016 kolem 30 % a v roce 2017 se podíl zvýšil  

na 39 %.  

Nakupované zásoby společnost účtuje v pořizovacích cenách. Zásoby eviduje způsobem 

B, kdy po celý rok jsou zásoby účtovány přímo do spotřeby a k rozvahovému dni  

na základě fyzické inventarizace zásob dojde k úpravě nákladového a rozvahového účtu 

skladu. Zásoby se podílí na oběžných aktivech v roce 2015 a 2016 kolem 33 % a v roce 

2017 podíl klesl na 20 %. 

Za dlouhodobý hmotný majetek společnost považuje majetek, který má dobu 

použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cena je větší než 40 000 Kč v jednotlivých 

případech. V roce 2015 společnost evidovala jedinou položkou dlouhodobého majetku, a 

to samostatné movité věci. V roce 2016 začala evidovat jiný dlouhodobý majetek. 

Společnost neeviduje žádnou budovu či stavbu. Taktéž společnost nevlastní žádný 

dlouhodobý finanční majetek. V roce 2017 začala společnost evidovat dlouhodobý 

nehmotný majetek, a to software. Dlouhodobý majetek se podílí na celkových aktivech 

ve sledovaných letech kolem 11 %. 

Časové rozlišení tvoří především náklady příštích období, jedná se zejména o časové 

rozlišení nájemného za najatý nebytový prostor, který slouží pro podnikání společnosti. 

V níže uvedené tabulce je uveden vývoj pasiv společnosti za roky 2015 až 2017. Nulové 

položky nejsou uvedeny. 
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Tab. 2 - Pasiva společnosti v tis. Kč za období 2015 až 2017 (vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

Pasiva 2015 2016 2017 

Pasiva celkem 4 319 3 561 4 479 

Vlastní kapitál 939 1 328 2 537 

Základní kapitál 200 200 200 

Výsledek hospodaření minulých let 0 739 1 128 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 

739 389 1 209 

Cizí zdroje 3 380 2 233 1 941 

Dlouhodobé závazky 0 0 268 

• závazky k úvěrovým institucím 0 0 267 

• závazky – ostatní 0 0 1 

Krátkodobé závazky 3 380 2 233 1 673 

• závazky z obchodní vztahů 2 828 1 877 1 113 

• závazky ostatní 552 356 560 

• závazky k zaměstnancům 134 110 124 

• závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

75 60 67 

• daňové závazky a dotace 331 184 368 

• dohadné účty pasivní 12 2 1 

Časové rozlišení pasiv 0 0 1 

Z výše uvedené tabulky lze vidět, že v roce 2015 a 2016 většinu celkových pasiv 

společnosti tvoří cizí zdroje, a to kolem 70 %. V roce 2017 se podíl cizích zdrojů na 

celkových pasivech snížil na 43 %. Významnou položkou jsou krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů, které tvoří v roce 2015 a 2016 více než 80 % cizích zdrojů. V roce 

2017 podíl krátkodobých závazků z obchodních vztahů klesl na 57 %. Dále lze vidět, že 

společnost v roce 2015 a 2016 neeviduje žádné dlouhodobé závazky a také neeviduje 

žádné úvěry od bank a finančních institucí. V roce 2017 eviduje dlouhodobý závazek, a 

to závazek k úvěrové instituci, který se podílí na cizích zdrojích ve výši 13 %. 

 

 



40 

 

3.3.2 Ukazatel likvidity 

V níže uvedené tabulce je uvedeny ukazatele likvidita za rok 2015 až 2017. 

Tab. 3- Ukazatel likvidity v letech 2015-2017 (vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

V tis. Kč 2015 2016 2017 

Zásoby 1 189 1 084 773 

Pohledávky 1 514 1 125 1 554 

Peněžní prostředky 1 187 867 1 497 

Krátkodobé dluhy 3 380 2 233 1 673 

Běžná likvidita 1,15 1,37 2,29 

Pohotová likvidita 0,79 0,90 1,82 

Okamžitá likvidita 0,35 0,38 0,89 

Pro běžnou likviditu Ministerstvo průmyslu a obchodu podle oborového průměru CZ-

NACE udává hodnotu 1,43 (22).  

Srovná-li se běžná likvidita společnosti ABC, s. r. o. s ostatními společnostmi ve stejném 

oboru, tak společnost v roce 2015 a 2016 je pod oborovým průměrem, i když se hodnota 

zvyšovala. V roce 2017 se běžná likvidita výrazně zvýšila oproti předchozím rokům a 

srovná-li se s oborovým průměrem je významně nad oborovým průměrem. Běžná 

likvidita se v roce 2017 zvýšila hlavně z důvodu poklesu krátkodobých dluhů, které se 

snížili o 25 % oproti roku 2017. 

Pro pohotovou likviditu Ministerstvo průmyslu a obchodu podle oborového průměru 

CZ-NACE udává hodnotu 0,97 (22). 

Srovná-li se pohotová likvidita s oborovým průměrem, je společnost v roce 2015 pod 

oborovým průměrem, v roce 2016 je téměř srovnatelná s oborovým průměrem. V roce 

2017 se pohotová likvidita významně zvýšila oproti předchozím rokům z důvodu poklesu 

krátkodobých dluhů o 25 % a zvýšení pohledávek o 38 % a peněžních prostředků  

o 72 %. Srovná-li se pohotová likvidita v roce 2017 s oborovým průměrem je hodnota 

dvojnásobně vyšší. 
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Pro okamžitou likviditu Ministerstvo průmyslu a obchodu podle oborového průměru 

CZ-NACE udává hodnotu 0,41 (22). 

Srovná-li se okamžitá likvidita společnosti s oborovým průměrem, je společnost ve 

sledovaných obdobích 2015 a 2016 téměř srovnatelná s oborovým průměrem. V roce 

2017 okamžitá likvidita je dvojnásobně vyšší než oborový průměr z důvodu poklesu 

krátkodobých dluhů o 25 % a zvýšení peněžních prostředků o 72 % oproti předchozímu 

roku. 

3.3.3 Ukazatel zadluženosti 

Tab. 4 - Zadluženost (vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

V tis. Kč 2015 2016 2017 

Vlastní kapitál 939 1 328 2 537 

Cizí zdroje 3 380 2 233 1 941 

Celková aktiva 4 382 3 561 4 479 

Celková zadluženost 0,78 0,63 0,43 

Koeficient samofinancování 0,22 0,37 0,57 

Pro celkovou zadluženost Ministerstvo obchodu a průmyslu podle oborového průměru 

CZ-NACE udává hodnotu 0,6 (22). 

Z výše uvedené tabulky lze zjistit, že celková zadluženost společnosti se ve všech 

sledovaných obdobích snižovala. V roce 2015 byla společnost nad oborovým průměrem, 

v roce 2016 byla téměř srovnatelná a 2017 se zadluženost snížila pod oborový průměr. 

Z toho vyplývá, že společnost v roce 2017 je méně zadlužená než většina společností ve 

stejném oboru působení. Také společnost je schopna rok od roku čím dál tím více pokrýt 

své potřeby z vlastních zdrojů. 

3.3.4 Doba obratu pohledávek a závazků 

V níže uvedené tabulce lze vidět vypočtené hodnoty doby obratu pohledávek a doby 

obratu závazků. 
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Tab. 5 - Doba obratu pohledávek a závazků (vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

 2015 2016 2017 

Pohledávky z obchodních vztahů 1 463 1 006 1 521 

Závazky z obchodních vztahů 2 828 1 877 1 113 

Celkové tržby 7 660 15 134 19 610 

Denní tržby 21 42 54 

Doba obratu pohledávek 45 dní 24 dní 28 dní 

Doba obratu závazků 87 dní 45 dní 21 dní 

Z výše uvedené tabulky jde vidět, že doba obratu pohledávek se v 2016 snížila  

na polovinu oproti roku 2015. Vzhledem k tomu, že společnosti poskytuje 14 dní 

splatnost svých vydaných faktur, doba splatnosti je v roce 2015 téměř čtyřnásobně 

vysoká.  

Dodavatelé společnosti poskytují provozní úvěr až na 87 dní v roce 2015, 47 dní v 2016 

a 21 dní v roce 2017. Společnost je ve značné výhodě oproti úvěru, který poskytuje svým 

odběratelům. Porovná-li se rok 2015, tak společnost poskytla úvěr svým odběratelům až 

na 45 dní, ale čerpala úvěr od svých dodavatelů až 87 dní. 

3.4 Analýza stavu pohledávek 

Analýza stavu pohledávek se zabývá pouze krátkodobými pohledávkami z obchodních 

vztahů a veškeré uvedené informace byly zpracovány na základě podkladů poskytnutých 

od samotné společnosti ABC, s. r. o. 

V níže uvedených tabulkách jsou analyzovány pohledávky z obchodních vztahů, které 

jsou rozděleny do tří kategorii, a to na pohledávky uhrazené po splatnosti, pohledávky 

uhrazené do splatnosti a pohledávky dosud neuhrazené, které se dále dělí na neuhrazené 

po splatnosti a před splatností. Dále jsou rozděleny dle počtu pohledávek. 
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Tab. 6 - Struktura pohledávek podle výše (vlastní zpracování dle údajů společnosti) 

 2015 2016 2017 

Pohledávky uhrazené do splatnosti 4 664 954 Kč 9 764 318 Kč 11 762 752 Kč 

Pohledávky uhrazené po splatnosti 4 421 927 Kč 8 022 409 Kč 10 072 030 Kč 

Pohledávky neuhrazené 0 105 306 Kč 1 575 072 Kč 

• po splatnosti 0 105 306 Kč 1 254 036 Kč 

• před splatností 0 0 321 036 Kč 

Celková výše pohledávek 9 086 881 Kč 17 902 033 Kč 23 409 854 Kč 

 

Tab. 7 - Struktura pohledávek podle počtu (vlastní zpracování dle údajů společnosti) 

 2015 2016 2017 

Počet uhrazených pohledávek do splatnosti 746 1 858 1 796 

Počet uhrazených pohledávek po splatnosti 388 902 856 

Počet neuhrazených pohledávek 0 3 138 

• po splatnosti 0 3 75 

• před splatností  0 0 63 

Celkový počet pohledávek 1 134 2 763 2 794 

Z výše uvedených tabulek lze zjistit, že více pohledávek podle počtu je uhrazeno ve 

splatnosti a současně je výše pohledávek, nižší než u pohledávek uhrazených po 

splatnosti. Celková výše pohledávek uhrazených do splatnosti a po splatnosti jsou 

v průběhu let srovnatelné. 

Z tabulky viz. výše jsou patrné neuhrazené pohledávky splatné v roce 2016 a jsou dosud 

k 31. 12. 2017 neuhrazené. Tyto pohledávky eviduje za dvěma svými odběrateli. V níže 

uvedené tabulce lze vidět tyto pohledávky podle odběratele, částky a počtu měsíců, které 

uplynuly od její splatnosti. 
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Tab. 8 - Neuhrazené pohledávky z roku 2016 (vlastní zpracování dle poskytnutých podkladů) 

Odběratel Počet měsíců 

po splatnosti 

Částka 

O1 13 69 965 Kč 

O2 14 37 750 Kč 

O2 15 7 564 Kč 

K 31. 12. 2017 společnost nemůže tvořit k těmto pohledávkám daňové opravné položky 

z důvodu, že nesplňuje podmínky tvorby podle ZoR. 

3.4.1 Analýza pohledávek k 31. 12. 2017 

V níže uvedeném grafu, který nám procentuálně vyjadřuje kolik pohledávek je po 

splatnosti a kolik před splatností k 31. 12. 2017. 

 

Graf 1: Počet pohledávek k 31.12.2017 dle splatností (vlastní zpracování dle údajů společnosti) 
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Před splatností Po splatnosti
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Z výše uvedeného grafu lze vidět, že počet pohledávek před a po splatnosti k 31. 12. 2017 

je téměř srovnatelný. Společnosti ABC, s. r. o. k 31. 12. 2017 eviduje celkem 138 

pohledávek, které nebyly dosud uhrazeny. Z toho 75 pohledávek je po lhůtě splatnosti, 

z nich 3 byly splatné již v roce 2016. Na základě provedených zjištění došlo ještě 

k analýze pohledávek před a po splatnosti z pohledu jejich výše, které jsou uvedeny 

v grafu níže. 

 

 

Graf 2: Výše pohledávek k 31.12.2017 dle splatností (vlastní zpracování dle údajů společnosti) 

Tento graf vyjadřuje významný rozdíl v porovnání mezi výši pohledávek před splatností 

a po splatnosti. Oproti porovnání pohledávek v počtu, který je srovnatelný, je výše 

pohledávek po splatnosti v celkové částce významně vyšší oproti pohledávek před 

splatností, a to v poměru 80 %:20 %. 

3.4.2  Tvorba opravných položek k pohledávkám 

Společnost ABC, s. r. o. se rozhodla, že nebude tvořit účetní opravné položky a daňové 

opravné položky netvořila z důvodu, že nevznikla legislativní možnost podle ZoR. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato kapitola je věnována vlastním návrhům, které by měli vést ke zlepšení řízení 

pohledávek ve společnosti ABC, s. r. o., která byla analyzována v předešlé kapitole.  

Pomocí finanční analýzy byla analyzována ekonomická situace společnosti, a to 

konkrétně ukazatele likvidity, zadluženosti a doba obratu pohledávek a závazků. 

Z výsledků analýzy likvidity lze usoudit, že společnost je schopná své závazky hradit 

včas, avšak výsledky z analýzy zadluženosti ukazují, že společnost je více než z 60 % 

financována z cizích zdrojů z toho důvodu by společnost mohla mít potíže při žádání 

úvěru od bankovní instituce, která by nemusela společnosti poskytnout úvěr. Doba obratu 

pohledávek v roce 2017 se pohybovala kolem 28 dní, což je dvojnásobně větší než 

splatnost, kterou společnost poskytuje svým odběratelům. 

Oblasti, ve kterých má vybraná společnost problémy nebo nedostatky, a které jsou 

zároveň příležitost na jejich zlepšení: 

• poskytuje všem svým odběratelům stejné obchodní podmínky, 

• společnost má stanovený systém vymáhání pohledávek, který příliš nevyužívá  

a přistupuje k jednotlivým dlužníkům individuálně a 

• netvoří účetní opravné položky, což z účetního hlediska neodpovídá věcnému  

a poctivému obrazu o finanční situaci společnosti. 

Návrhy na zlepšení těchto oblastí budou detailně rozebrané v následujících 

podkapitolách. 

4.1 Rozdělení odběratelů do skupin 

Společnost nerozlišuje své odběratele a poskytuje všem odběratelům stejné podmínky,  

a to 14denní splatnost faktur a zálohu při odběru většího množství zboží. Je možné, že 

když bude poskytovat svým dlouhodobým partnerům 14denní splatnost pohledávek  

a neposkytovat žádné výhody, mohly by s ní ukončit spolupráci. Společnost by mohla své 

odběratele rozdělit do čtyř skupin a poskytnout svým důležitým odběratelům lepší 

podmínky než novým odběratelům. Rozdělení by vypadalo následovně: 
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• 1. skupina – důležití odběratelé 

• 2. skupina – pravidelní odběratelé 

• 3. skupina – ostatní odběratelé 

• 4. skupina – neplatící odběratelé 

1. skupina – důležití odběratelé 

Do této skupiny by společnost zařadila odběratele, kteří nakupují pravidelně a ve vyšších 

částkách, které tvoří významnou část ročního obratu. Konkrétně do této skupiny 

společnost zařadí čtyři odběratele, se kterými dlouhodobě obchoduje a tvoří ročně více  

než 45 % obratu společnosti. S významnými obchodními partnery by společnost měla 

uzavřít smlouvu, ve které by stanovila výhodnější podmínky: 

• nadstandartní splatnost faktur na 60 dní a 

• výhodnější ceny za zboží nebo službu (např. sleva ve výši 5%). 

2. skupina – pravidelní odběratelé 

Do této skupiny by společnost zařadila odběratele, kteří nakupují pravidelně ve větším 

množství. Společnost by mohla poskytovat tyto obchodní podmínky: 

• 30denní splatnost faktur a 

• skonto za dřívější úhradu. 

Skonto za dřívější úhradu pohledávky by mohlo sloužit jako motivace pro odběratele  

a společnost by tím mohla předcházet pozdě uhrazeným nebo nedobytným pohledávkám. 

S těmito odběrateli by byla sepsána závazná smlouva, ve které by byly veškeré podmínky 

a informace o poskytnuté slevě.  Potom bude zcela na odběrateli, zda bude mít zájem tuto 

slevu využít a zaplatí dříve nebo slevu nevyužije a uhradí fakturu ve smluvené lhůtě. 

Sleva by činila 5 % z fakturované částky při úhradě do 14 dnů od vystavení daňového 

dokladu. 

Pokud by odběratel tuto slevu využil, byl by vystaven daňový opravný doklad  

na dodatečně poskytnutou slevu a zaslán odběrateli na potvrzení. 
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Toto opatření by mohlo sloužit k dřívějšímu získání finančních prostředků společnosti  

od svých odběratelů. Negativem je pro společnost nižší příjem z důvodu snížení ceny 

dodávky či služby. 

3. skupina – nový odběratelé 

Do této skupiny by společnost zařadila nové odběratele a odběratele, kteří nakupují 

nepravidelně nebo pravidelně v malých částkách. Těmto odběratelům by poskytovala  

tyto podmínky: 

• 14denní splatnost faktur, případně odeslání na dobírku a  

• zálohu při větším odběru nad 50 000 Kč. 

4. skupina – neplatící odběratelé 

Do této skupiny měla zařadit odběratele, kteří nejsou schopni dostát svých závazků. 

V tomto případě by společnost poskytovala své služby, popřípadě zboží pouze  

za hotovostní prostředky, nebo platbou předem. 

4.2 Návrh změny systému vymáhání pohledávek 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole této práce, společnost má stanovený proces, 

kterým se snaží upomínat své odběratele, za kterými eviduje pohledávky po termínu 

splatnosti. Tento systém vymáhání však příliš společnost nevyužívá a spíše přistupuje 

 k jednotlivým dlužníkům individuálně.  

Podle zjištěných informacích dochází k osobní návštěvě přibližně po 30 dnech od 

neuhrazení pohledávky. Společnost má přibližně 30 % uhrazených pohledávek po 

splatnosti, tj. 258 pohledávek, které byli uhrazeny po více jak 30 dnech. Pokud by se 

společnost řídila stanoveným systémem, bylo by vymáhání velmi nákladné z důvodu 

cestovních nákladů a časové vytíženosti jednatele.  
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V následující tabulce je navržen pozměněný systém vymáhání pohledávek po termínu 

splatnosti, kterým by se společnost řídila a postupovala by tak u všech svých odběratelů, 

u kterých eviduje neuhrazenou pohledávku. Společnost by začala vymáhat své 

pohledávky po 10 dnech, protože přibližně 40 % pohledávek je uhrazeno do 10 dnů  

od termínu splatnosti.  

Tab. 9 - Postup při vymáhání neuhrazených pohledávek (vlastní zpracování) 

Doba po 

termínu 

splatnosti 

Způsob vymáhání 

+ 10 dní Telefonický kontakt 

Pověřená administrativní pracovnice 

kontaktuje dlužníka, u kterého zjistí, z jakého 

důvodu neuhradil dlužnou částku. Popřípadě, 

zda odběrateli byla faktura doručena spolu se 

zbožím přepravní společností. V případě, že 

je vše v pořádku, je dlužník požádán  

o okamžitou úhradu dlužné částky. 

+ 20 dní 
1. písemná upomínka 

Pracovnice doporučeně zašle písemnou 

upomínku, ve které dlužníkovi sdělí hodnotu 

nezaplacené faktury a vyzývá ho k okamžité 

úhradě. Upozorní dlužníka, že budou do 14 

dnů pozastaveny všechny dodávky zboží či 

poskytování služeb, pokud dlužnou částku 

neuhradí. 

+ 40 dní Telefonický kontakt 

Pokud nedojde k úhradě dlužné částky, je 

dlužník znovu kontaktován a vyzýván 

k okamžité úhradě. Zároveň je informován o 

zastavení všech dodávek zboží či služeb. 
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+ 60 dní 
Osobní schůzka 

jednatele s dlužníkem 

Při osobní schůzce se snaží jednatel zjistit 

příčinu, která vedla k neuhrazení dlužné 

částky. Popřípadě se domluví s dlužníkem na 

individuálním splátkovém kalendáři, kterým 

by splatil dlužnou částku.  

+ 90 dní 2. písemná upomínka 

Pokud dlužník neakceptuje nově stanovené 

podmínky, které byli sjednány na schůzce, je 

zaslána druhá upomínka, ve které je vyzýván 

k okamžité úhradě dlužné částky. V 

upomínce je také obeznámen s dalším 

krokem, který bude realizován 

prostřednictvím soudního vymáhání. 

+ 150 dní Soudní vymáhání 

Jednatel přihlašuje veškeré nesplacené 

pohledávky za daným dlužníkem k soudnímu 

vymáhání. 

 

4.3 Návrh v oblasti opravných položek 

V předešlé kapitole bylo zjištěno, že společnost daňové opravné položky netvořila 

z důvodu, že nevznikla legislativní možnost podle ZoR. Doposud netvořila žádné opravné 

položky, protože se rozhodla, že nebude tvořit účetní opravné položky. 

Kdyby společnost ponechala pohledávky, které jsou po lhůtě splatnosti, v účetnictví 

v nominálních hodnotách, účetní závěrka by neposkytovala věcný a poctivý obraz  

o finanční situaci společnosti. 

4.3.1 Účetní opravné položky 

Společnost by měla vytvořit směrnici pro tvorbu účetních opravných položek 

k pohledávkám, podle které by tvořila k rozvahovému dni účetní opravné položky 

k pohledávkách. Podle této směrnice by tvořila účetní opravné položky následovně: 
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• k pohledávkám po splatnosti déle než 60 dní ve výši 10 %, 

• k pohledávkám po splatnosti déle než 90 dní ve výši 20 %, 

• k pohledávkám po splatnosti déle než 180 dní ve výši 50 % a 

• k pohledávkám po splatnosti déle než 360 dní ve výši 100 %. 

Takto vytvořeným opravným položkám k pohledávkám by společnost vyjádřila riziko 

neuhrazení pohledávky po termínu splatnosti a zabezpečila tím věcný obraz o finanční 

situaci společnosti. 

4.3.2 Účtování opravných položek 

Společnost by měla zavést v účetnictví analytické členění účtu 391 - opravná položka 

k pohledávkám, na který se účtují opravné položky, aby nesplývaly účetní a daňové 

opravné položky. Daňové opravné položky by účtovala na stranu MÁ DÁTI účtu 558 – 

tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti a na stranu DAL 

účtu 391.1 – opravná položka k pohledávkám (daňový náklad). Účetní opravné položky 

by účtovala na stranu MÁ DÁTI účtu 559 - tvorba a zúčtování opravných položek  

v provozní činnosti a na stranu DAL účtu 391.2 – opravná položka k pohledávkám 

(nedaňový náklad). 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat a přiblížit problematiku pohledávek z obchodních 

vztahů a jejich řízení ve vybrané obchodní společnosti, provést analýzu situace  

ve společnosti ve sledovaném období a na základě zjištěných nedostatků v oblasti 

pohledávek navrhnout opatření, které by zlepšili stávající situaci.   

Teoretická část byla zaměřena na teoretické poznatky v oblasti pohledávek, jejich vzniku 

a vymáhání. Na pohledávku lze pohlížet z právního, účetního a daňového pohledu. 

Pohledávku je nutné řídit ještě před samotným vznikem. Pokud společnost řídí svoji 

pohledávku efektivním způsobem, neměla by se potýkat s pohledávkami po splatnosti. 

Pro efektivní řízení pohledávek je důležité provedení preventivních opatřeních  

a zajišťovacích nástrojů. Pokud by společnost nevěnovala pozornost řízení pohledávek, 

je pravděpodobné, že se potká s pohledávkami po splatnosti. Jestliže nastane situace, kdy 

bude společnost evidovat pohledávku po termínu splatnosti, začne ji vymáhat, a to 

mimosoudní, nebo soudní cestou. 

V analytické části byly uvedeny základní informace o vybrané společnosti včetně jejího 

předmětu podnikání a celý postup řízení pohledávek. Také se zabývá zhodnocením 

celkové situace společnosti ABC, s. r. o. ve sledovaných obdobích 2015 až 2017.  

Na základě poskytnutých účetních výkazů a vybraných ukazatelů finanční analýzy, a to 

likvidity, zadluženosti a doby obratu, byla provedena analýza ekonomické situace 

společnosti. Ve společnosti tvoří významnou část pohledávky z obchodních vztahů, které 

jsou z velké části uhrazeny po termínu splatnosti.  

V rámci bakalářské práci bylo zjištěno několik nedostatků. Poskytuje svým odběratelům 

stejné obchodní podmínky. Společnost by tímto mohla přijít o své významné obchodní 

partnery, kterým by konkurence nabízela výhodnější obchodní podmínky. Z tohoto 

důvodu jsou v návrhové části odběratelé rozděleni do několika skupin.  
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Dále společnost má stanovený systém vymáhání pohledávek, který však využívá jen 

výjimečně a postupuje u každého dlužníka individuálně. Také stanovený systém je velmi 

nákladný z důvodu cestovních nákladů a časové náročnosti jednatele. Nakonec bylo 

zjištěno, že společnost netvoří účetní opravné položky, tudíž tím nevyjadřují riziko 

neuhrazení pohledávky a nezobrazuje věrný a poctivý obraz o finanční situaci 

společnosti. 

Navrhnutá opatření, která jsou uvedena v návrhové části, by měla vést ke snížení počtu 

pohledávek uhrazených po termínu splatnosti a ke zlepšení vymáhání pohledávek, které 

ještě nebyly uhrazeny.
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