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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek v XYZ, s. r. o. Nejprve jsou 

vymezeny základní pojmy z právního, účetního, ekonomického a daňového hlediska. 

V analýze současného stavu jsou informace o podnikatelském subjektu a analýza 

pohledávek včetně jejich zajištění a vymáhání. Na základě zjištěných nedostatků jsou 

navržena reálná opatření, která by mohla vést ke zlepšení situace v oblasti pohledávek. 

 

Klíčová slova 

pohledávka, závazek, dlužník, věřitel, vymáhání pohledávek  

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the recovery of claims in XYZ s.r.o. Basic terms are 

explained initially, focusing on the legal, accounting, economy and tax point of view. 

Analysis of current status provides information about the commercial entity and 

a breakdown of the claims, including their security rights and recovery. Based on the 

findings, there are recommendations provided in order to possibly improve the state of 

claim recovery. 
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ÚVOD 

Každý podnikatelský subjekt, který provozuje podnikatelskou činnost za účelem zisku, 

má v účetnictví nebo v daňové evidenci evidovanou pohledávku. Problém nastává tehdy, 

pokud je pohledávka dlouho po termínu splatnosti a dlužník se nemá k jejímu zaplacení. 

Věřitelem se podnikatelský subjekt stane velice snadno a rychle.  

V bakalářské práci se spolupracuje s podnikatelským subjektem XYZ, s. r. o., který má 

nedostatečně zajištěné pohledávky a kvůli tomu se potýká s velkým objemem 

pohledávek, které nebyly uhrazeny do termínu splatnosti.  

Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části. V teoretické části jsou pohledávky 

rozebrány z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Jsou zde 

představeny základní pojmy, postupy zajištění pohledávek a také vymáhání pohledávek 

mimosoudní a soudní cestou. 

V další části jsou rozebrány pohledávky po splatnosti, které eviduje podnikatelský subjekt 

XYZ, s. r. o., včetně způsobů jejich zajištění a následného vymáhání. V další části jsou 

navrženy vlastní návrhy řešení, které by mohly zlepšit situaci v oblasti zajištění 

a vymáhání pohledávek. V závěru jsou shrnuty nejdůležitější poznatky. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním problémem XYZ, s. r. o. jsou špatně zajištěné pohledávky. Není neobvyklé, že 

podnikatelský subjekt nemůže použít peněžní prostředky jak k úhradě svých závazků 

(dostane se do druhotné platební neschopnosti), tak k dalšímu investování (např. nákup 

dlouhodobého hmotného majetku). Negativně se to projeví i v cash-flow, kde jsou 

zachyceny skutečné tržby a ne výnosy.  

Hlavním cílem bakalářské práce je provést analýzu pohledávek po splatnosti vybraného 

podnikatelského subjektu. Hlavním cílem je také zpracovat návrhy na efektivní a reálný 

systém zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti.  

Dílčím cílem je rozebrat způsoby zajištění a vymáhání pohledávek, kterých XYZ, s. r. o. 

využívá. Dalším dílčím cílem bakalářské práce je zjistit důvod, proč se u podnikatelského 

subjektu neuhrazené pohledávky po splatnosti objevují.    

Metody, které jsou použity pro zpracování bakalářské práce, jsou abdukce, indukce, 

dedukce, analýza, syntéza a analogie. Abdukce je typem úsudku, díky kterému se vytváří 

hypotézy pro pozorované jevy. Indukce je vyvození teoretického závěru na základě 

jednotlivých poznatků. Dedukce je opakem indukce a zkoumá, zda je vyslovená hypotéza 

schopna vysvětlit zkoumaný fakt. Analýza je reálný nebo myšlenkový proces, který 

rozděluje hlavní objekt nebo situaci na dílčí části, které se poté stávají předmětem dalšího 

zkoumání. Umožňuje oddělit podstatné věci od nepodstatných a také trvalé vztahy od 

nahodilých. Syntéza je myšlenkové složení poznatků v jeden celek. Syntéza je základem 

pro pochopení vzájemné provázanosti a souvislosti jevů. Analogie na základě podobnosti 

s jinou situací odvodí patřičné závěry [1]. 

Postup zpracování je následující. Nejprve byl osloven podnikatelský subjekt, zda je 

ochoten spolupracovat a poskytnout potřebné informace a podklady. Podle rozhovoru  

a e-mailové komunikace se zaměstnancem XYZ, s. r. o. byl stanoven hlavní problém, 

hlavní cíl a dílčí cíle, kterých má být v bakalářské práci dosáhnuto. Na základě odborné 

literatury a právních předpisů je vypracována teoretická část práce.  

Analýza současného problému je zpracována podle interních dokumentů subjektu 

a výpisů z obchodního rejstříku. Nejvíce k tomu dopomohly rozhovory a e-mailová 

korespondence se zaměstnancem společnosti XYZ, s. r. o., ze kterých je taktéž 
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zpracována analytická část. Poznatky z předchozích dvou částí a dedukce dopomohly ke 

zpracování návrhů řešení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: POHLEDÁVKY 

Z PRÁVNÍHO, DAŇOVÉHO, ÚČETNÍHO 

A EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

V následující části jsou vymezeny pohledávky z právního hlediska, kde jsou vysvětleny 

základní pojmy, způsoby zajištění, mimosoudní vymáhání a soudní vymáhání. Následuje 

účetní a daňové hledisko, kde je rozebráno účtování, odpis pohledávek, opravné položky 

a daňové dopady. V ekonomickém hledisku je provedena finanční analýza z rozvahy 

v plném rozsahu a výkazu zisku a ztrát. Zaměřím se na poměrové ukazatele, kde jsou 

rozebrány ukazatele likvidity a ukazatele aktivity, které jsou pro účely bakalářské práce 

klíčové. 

2.1 Pohledávka a její příslušenství 

Závazky (pohledávky) jsou upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále 

jen NOZ. Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené 

s jejím uplatněním [2]; [3]. 

2.2 Vznik pohledávky 

V NOZ jsou obsaženy pojmy věřitel a dlužník. Závazkový vztah je právní vztah, ze 

kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká 

povinnost splnit závazek [2]. 

Závazky mohou vzniknout z různých důvodů, a to následovně: 

• z právního jednání,  

• z protiprávního činu, 

• z jiné právní skutečnosti, která je podle právního řádu způsobilá [4]. 

Závazky z právního jednání (nejčastěji ze smlouvy) vznikají především na základě 

dvoustranných právních jednání. Mohou vznikat i z jednostranných právních jednání 

(např. veřejný příslib). Ustanovení, která se používají na závazky vzniklé ze smluv se 

přiměřeně použijí i na závazky, které vznikají na základě jiných právních skutečností [2]. 
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Smlouvou strany projevují ochotu nést mezi sebou závazek nebo závazky a následně se 

řídit obsahem smlouvy [4]. 

2.3 Zajištění a utvrzení dluhu 

Zajištění pohledávek usnadňuje věřiteli jejich vymáhání. Ve smlouvě se mohou nacházet 

zajišťovací a utvrzovací instituty, které zlepšují postavení věřitele vůči dlužníkovi 

a odrazují ho od případného porušení povinnosti. Tyto instituty plní především funkci 

preventivní, sankční nebo uhrazovací. V NOZ se nalézá výraz zajištění dluhu, který 

může být matoucí. Ondrejová dává přednost výrazu zajištění pohledávky či zajištění 

závazku, aby bylo zřejmé, že se jedná o ochranu věřitele a nikoliv dlužníka [5]. Hlavní 

myšlenkou utvrzení dluhu není zajistit dluh, ale posílit postavení věřitele vůči dlužníkovi 

[5]. Zajišťovací a utvrzovací instrumenty, které považuji v oblasti pohledávek za důležité 

a které se budou vyskytovat v dalších částech bakalářské práce, vysvětlím níže.  

2.3.1 Jistota 

V NOZ je jistota upravena v § 2012 - § 2017 a používá se tehdy, pokud je dlužník povinen 

podle smlouvy nebo zákona nabídnout věřiteli určité zajištění a není přitom známa jeho 

podoba. Nejčastěji je to ručení nebo zástavní právo [5]. 

2.3.2 Ručení 

V NOZ je ručení upraveno v § 2018 - § 2028. V praxi se nejvíce používá tehdy, pokud 

nemá dlužník dostatečné množství finančních prostředků nebo majetku. Ručení zavazuje 

třetí osobu uhradit dluh, pokud by tak neučinil dlužník. Je zde přítomen trojstranný vztah 

(dlužník x věřitel x ručitel). Osoba ručitele by měla být dostatečně solventní, aby byla 

schopna uhradit závazek dlužníka, pokud by dlužník nebyl úhrady schopen [5]. 

2.3.3 Zástavní právo 

V NOZ je zástavní právo upraveno v § 1309 - § 1394. Stejně jako ručení se i zástavní 

právo používá nejvíce tehdy, jestliže nemá dlužník dostatek finančních prostředků, 

případně jimi nebude disponovat v době splatnosti závazku. Zástavou může být každá 
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věc, se kterou jde obchodovat. Pro banky je například typické, že vyžadují zástavu při 

poskytování zápůjček nebo úvěrů. Zpravidla se do zástavy dává nemovitá věc. Zástavní 

právo vzniká nejčastěji zástavní smlouvou [5]. 

2.3.4 Finanční záruka 

V NOZ je finanční záruka upravena v § 2029 - § 2039 a představuje typický 

obchodněprávní zajišťovací institut. Finanční zárukou lze zajistit peněžitý i nepeněžitý 

závazek. Vzniká prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše 

peněžní částky, nesplní-li dlužník věřiteli dluh. Finanční záruku můžeme dělit na 

bankovní záruku (poskytovatelem je banka, spořitelní a úvěrní družstvo) a finanční 

záruku (poskytovatelem je jakýkoliv jiný subjekt než v bankovní záruce) [5]. 

2.3.5 Zadržovací právo 

V NOZ je zadržovací právo upraveno v § 1395 - § 1399. V praxi se uplatňuje tehdy, 

pokud u sebe má věřitel věc, která patří dlužníkovi a dlužník svůj splatný dluh neuhradil. 

Podle § 1396 NOZ to nesmí být věc získaná lstí či násilně a věřitel ji u sebe nesmí mít 

neprávem. Zadržovací právo může být založeno i na dohodě mezi věřitelem a dlužníkem 

[5]. 

2.3.6 Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti 

Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti je vykonávacím titulem, což znamená, 

že věřitel nemusí prokazovat výši pohledávky v nalézacím soudním řízení. Okamžitě 

může přistoupit k vymáhání pohledávky formou soudního výkonu rozhodnutí nebo 

formou exekuce [6]; [7] 

2.3.7 Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

V NOZ je smluvní pokuta upravena v § 2048 - § 2052, plní funkci utvrzovací, zajišťovací, 

sankční, kompenzační i prevenční. Při sjednávání pokuty je nutné zvážit, zda je 

potenciální dlužník solventní, protože v opačném případě se při neuhrazení dluhu jen 

zvýší věřitelova pohledávka. Smluvní pokuta není příslušenstvím pohledávky [5]; [3]. 
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Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit [4]. Pokud 

dlužník neuhradí závazek v termínu, může věřitel požadovat úrok z prodlení. Výše úroků 

z prodlení se stanovují dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v § 2 se píše „výše úroku 

z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první 

den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.“ [8]. 

2.3.8 Uznání dluhu 

V NOZ je uznání dluhu upraveno v § 2053 - § 2054 a je významným nástrojem 

k prodloužení promlčecí lhůty. Podle § 629 NOZ je promlčecí lhůta tři roky. Jestliže 

dlužník uzná svůj dluh, promlčí se právo věřitele až za deset let ode dne uznání dluhu. 

V případě, že v uznání dluhu bude určena i doba, do které má být dluh zaplacen, začne 

desetiletá lhůta běžet od tohoto data. Uznání dluhu musí mít písemnou formu [9].  

2.4 Zánik závazků (pohledávek) 

Zánik závazků můžeme dělit na zánik závazku s uspokojením věřitele a zánik závazků 

bez uspokojení věřitele [6]; [2]. Závazky zanikají splněním, započtením, splynutím, 

prominutím dluhu, odstoupením od smlouvy, smrti dlužníka nebo věřitele, dohodou 

a novací [9]. 

2.4.1 Splnění a započtení 

Splnění je upraveno v § 1908 - § 1980 NOZ. Splněním dluhu závazek zaniká. Dlužník 

musí včas a řádně poskytnout předmět plnění a věřitel plnění přijme [4]. Pokud se věřitel 

dohodne s dlužníkem, že dluh bude plněn ve splátkách a dlužník některou splátku 

neuhradí, nastává ztráta výhody splátek. Ztráta výhody splátek upravena v § 1931 NOZ. 

Bylo-li ujednáno plnění pomocí splátek a dlužník některou splátku neuhradil, má věřitel 

právo na vyrovnání celé pohledávky (pokud to bylo sjednáno). Věřitel toto právo může 

uplatnil nejpozději do splatnosti nejbližší příští splátky [2]. 

Existují dva způsoby započtení: započtení dohodou a započtení jednostranným 

prohlášením. Strany mohou započíst pohledávku dohodou tehdy, pokud je pohledávka 
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soudně uplatnitelná a není nejistá. Jednostranně lze pohledávky započíst, pokud jsou 

stejného druhu [4]. 

2.4.2 Splynutí a prominutí dluhu 

Zánik práv a povinností může nastat, pokud splynou obě strany závazkového vztahu do 

jedné – např. dědění věřitele po dlužníkovi. V případě prominutí může věřitel dlužníkovi 

prominout dluh, pokud s tím bude dlužník souhlasit [4]. 

2.4.3 Odstoupení od smlouvy 

Od smlouvy lze odstoupit tehdy, pokud je to upraveno v zákoně nebo zakotveno ve 

smlouvě. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Odstoupení se 

nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroků z prodlení [4].  

2.4.4 Smrt dlužníka nebo věřitele 

Smrtí dlužníka dluh nezanikne, ale stává se součástí dědění. Výjimkou je plnění, které 

měl provést výslovně sám dlužník, v tomto případě závazek po smrti dlužníka zaniká. 

Smrtí věřitele právo zanikne tehdy, pokud bylo plnění omezeno pouze na jeho osobu [4]. 

2.4.5 Novace a dohoda 

Novace je upravena v § 1902 NOZ. Ze zákona není přímo považována za zánik závazků, 

ale za změnu v obsahu závazků. Při novaci se dosavadní závazek zruší a nahradí se 

novým. Při dohodě se věřitel a dlužník mohou na zániku závazku domluvit. Podmínkou 

je, aby nevznikl závazek nový [4]; [3]. 

2.5 Mimosoudní vymáhání pohledávek 

Pohledávkami, které nejsou uhrazené do termínu splatnosti, by se měl každý věřitel 

zabývat co nejdříve. Úspěšnost vymožení pohledávky záleží především na tom, jak byla 

pohledávka zajištěna, jakým majetkem dlužník disponuje nebo jak dlouhá doba uběhla 

po termínu splatnosti pohledávky. Vymáhání se dělí na mimosoudní a soudní [6]; [10] 
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Pokud není pohledávka uhrazena do lhůty splatnosti, má věřitel několik možností, jak 

situaci řešit. Může pohledávku vymáhat vlastními silami, a to především pomocí 

telefonátů nebo e-mailové korespondence, případně pomocí poštovní korespondence. 

Dále může požádat o pomoc advokátní kancelář nebo využít služeb specializovaných 

inkasních agentur [6]. 

2.5.1 Vymáhání pohledávky věřitelem 

Nejprve je vhodné ověřit, zda byla faktura dlužníkovi poslána a v případě pochybností, 

zašle věřitel dlužníkovi kopii faktury. Pokud byla faktura poprvé doručena správně, 

a přesto nebyla uhrazena, následuje upomínka pomocí telefonu. Z hlediska času je 

metoda efektivní, avšak zpravidla neprokazatelná pro případ dalšího řízení. Neuhradí-li 

dlužník fakturu ani po telefonické upomínce, následuje písemná upomínka. Zpravidla je 

v ní uveden náhradní termín, do kterého věřitel očekává platbu. Písemná upomínka bývá 

zasílána doporučenou poštou nebo se doručuje osobně. Jestliže ani po písemné upomínce 

není dlužná částka uhrazena, pošle se stejným způsobem i druhá písemná upomínka s tím 

rozdílem, že je v ní navíc uvedeno, že se jedná o poslední pokus věřitele řešit vymáhání 

smírnou cestou [6]. 

2.5.2 Vymáhání pohledávky pomocí advokátní kanceláře 

Vybraná advokátní kancelář nejprve zašle předžalobní výzvu, která dlužníka vyzve 

k dobrovolnému zaplacení pohledávky. V případě, že dlužník chce uhradit dluh, může se 

sjednat splátkový kalendář a součástí dohody bývá i uznání dluhu. Jestliže dlužník 

nereaguje na upomínky nebo dluh popírá, je dalším krokem zahájení vymáhání soudní 

cestou [11]. 

2.5.3 Vymáhání pohledávky pomocí specializované inkasní agentury 

Další možností je využít služeb speciálních inkasních agentur, které se zaměřují na 

vymáhání pohledávek. Věřitel by měl agenturu kontaktovat co nejdříve po uplynutí lhůty 

splatnosti, protože čím dříve se pohledávka začne řešit, tím je úspěšnost vymožení vyšší. 

Věřitelem vůči dlužníkovi zůstává nadále původní věřitel, pokud si ve smlouvě neurčí 

jinak (např. postoupení pohledávky inkasní agentuře). Inkasní agentura si za vymožení 
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účtuje od věřitele provizi. Čím déle je pohledávka po lhůtě splatnosti, tím vyšší provizi si 

inkasní agentura žádá. Vztah mezi inkasní kanceláří a věřitelem by měl být ošetřen 

smlouvou [6]. 

2.5.4 Faktoring 

Faktoring představuje jednu z forem krátkodobého financování. Věřitel ji může využít 

v případě, že chce prodat krátkodobé pohledávky z obchodního styku před koncem jejich 

splatnosti. Věřitel uzavírá s faktoringovou společností smlouvu, ve které si mimo jiné 

určí, zda bude pohledávka postoupena faktoringové společnosti (bezregresní faktoring) 

nebo se věřitel měnit nebude (regresní faktoring) [12]. 

Faktoringová společnost odkupuje především krátkodobé pohledávky, zpravidla s dobou 

splatnosti 14 až 90 dní. Při bezregresním faktoringu dostane věřitel od faktoringové 

společnosti 60-90 % (záleží na dohodě) z nominální hodnoty pohledávky. Při regresním 

faktoringu, po inkasování pohledávky, si faktoringová společnost strhne část peněz za své 

služby, část peněz na úvěrové krytí a zbytek zinkasovaných peněz proplatí původnímu 

věřiteli [12]. 

2.5.5 Forfating 

Forfaiting představuje metodu financování jak tuzemského, tak mezinárodního obchodu. 

Forfaitingová společnost odkupuje střednědobé a dlouhodobé pohledávky, avšak za 

několika podmínek. Odkupované pohledávky musí být zajištěny, například bankovní 

zárukou, akreditivem, směnkou s bankovním ručením [12]. 

Doba splatnosti takto odkupovaných pohledávek se pohybuje v rozmezí od 90 dní do 

několikaleté doby splatnosti. Nejčastěji se používá při dodávkách strojů a zařízení, 

investičních celků. Dochází zde k postoupení pohledávky z podnikatelského subjektu na 

forfaitingovou společnost [12]. 
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2.6 Soudní vymáhání pohledávek 

Pokud nebylo mimosoudní vymáhání pohledávek úspěšné, může věřitel přejít 

k soudnímu vymáhání. Musí však brát zřetel na to, že to bude časově náročnější a také 

dražší, neboť nemá jistotu, že pohledávku vymůže. Budu postupovat podle: 

• zákona č. 99/1963 Sb. - Občanský soudní řád (dále jen OSŘ), 

• zákona č. 216/1994 Sb. - Zákon o rozhodčím řízení (dále jen RŘ), 

• zákona č. 120/2001 Sb. - Exekuční řád (dále jen EŘ), 

• zákona č. 182/2006 Sb. - Insolvenční zákon (dále jen IZ). 

Soudní řízení dle OSŘ se dělí na řízení nalézací a vykonávací. Vykonávací řízení může 

být provedeno soudním výkonem rozhodnutí dle OSŘ nebo exekucí dle EŘ. Soudní 

řízení je ukončeno vydáním rozhodnutí a má podobu rozsudku, usnesení (usnesení 

o zástavě řízení, usnesení o smíru) nebo platebního rozkazu. Rozhodčí řízení je 

ukončeno rozhodčím nálezem nebo usnesením [13]. 

2.6.1 Nalézací řízení 

Pokud chce věřitel dosáhnout nucené úhrady své pohledávky, protože dluh od dlužníka 

nebyl dobrovolně splněn nebo byl uhrazen pouze částečně, musí podstoupit procesní fází 

vymáhání pohledávek. Podle právní úpravy, se nazývají zúčastněné strany žalobcem 

a žalovaným. Příslušné řízení je zahajováno na návrh věřitele (žalobce) – pokud nic 

nepodnikne, pohledávka se promlčí. Proces lze rozdělit do dvou částí. První je řízení 

nalézací. Žalobu by měl žalobce adresovat věcně a místně příslušnému soudu, což 

většinou bývá okresní soud, v jehož působnosti je sídlo, místo podnikání nebo bydliště 

žalovaného. S podáním žaloby je spojen i soudní poplatek, který žalobce zaplatí [10]; 

[14]. 

Mezi náklady řízení patří svědečné, znalečné, tlumočné, správní poplatek (např. výpis 

z rejstříků) [13]. Pokud využijeme u soudního řízení služeb advokáta, musíme počítat se 

smluvní odměnou pro advokáta. Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem 

a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta nebo o způsobu jejího určení 

[14]. Sazby mimosmluvní odměny jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 1: Mimosmluvní odměna advokáta za jeden úkon právní služby 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [15]) 

Tarifní hodnota Mimosmluvní odměna advokáta 

Do 500 Kč 300 Kč 

501 Kč - 1 000 Kč 500 Kč 

1 001 Kč - 5 000 Kč 1 000 Kč 

5 001 Kč - 10 000 Kč 1 500 Kč 

10 001 Kč - 200 000 Kč 
1 500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1000 

Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč 

200 001 Kč - 1 000 000 Kč 
9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 

Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč 

Přes 1 000 000 Kč 

48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 

100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 

1 000 000 Kč 

 

Návrh (žaloba) musí kromě obecných náležitostí obsahovat jméno, příjmení, bydliště 

účastníků, rodná čísla nebo identifikační čísla (pokud je to podnikatelský subjekt). 

Žalobce musí vylíčit rozhodující skutečnosti, označit důkazy a musí být patrno, čeho se 

domáhá. Žalobu soud doručí ostatním účastníkům do vlastních rukou [13]. Pokud je 

možné soudní řízení urovnat smírem, soud o to bude usilovat. Schválený smír 

považujeme za pravomocný rozsudek [13]. 

Existují tři formy soudního rozhodnutí. Rozsudek je vymezen v § 152 - § 166 OSŘ a soud 

rozsudkem rozhoduje o věci samé. Zákon stanoví, kdy se nepoužije rozsudek, ale 

usnesení. Rozsudkem se rozhoduje např. o podstatě sporu jako je rozvod nebo náhrada 

škody. Rozsudek je vždy vyhlašován veřejně a je vykonatelný, když uplyne lhůta 

k plnění. Další možností soudního rozhodnutí je výše zmíněné usnesení, které je 

definováno v § 167 - § 171 OSŘ. Rozhodují se jím zejména procesní záležitosti: 

o nákladech řízení, o smíru, přerušení řízení nebo přizvání znalce. Poslední formou 

soudního rozhodnutí je platební rozkaz, který je upraven § 172 - § 175 OSŘ. Je-li 

v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a soudce má k dispozici všechny 
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podklady, může vydat rozhodnutí bez ústního jednání. Jinými slovy se jedná o zkrácené 

soudní řízení. Pokud žalobce podá návrh na elektronickém formuláři a jeho požadované 

peněžité plnění nepřesahuje 1 000 000 Kč, může soudce vydat elektronický platební 

rozkaz [13]; [14]. 

Tab. 2: Soudní poplatky za vydání elektronického platebního rozkazu a platebního rozkazu 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [16])  

Hodnota předmětu sporu Elektronický 

platební rozkaz 

Platební rozkaz 

Do 10 000 Kč  400 Kč 1 000 Kč 

10 001 Kč - 20 000 Kč  800 Kč 1 000 Kč 

20 001 Kč - 1 000 000 Kč 4 % z částky 5 % z částky 

1 000 001 Kč - 40 000 000 Kč - 5 % z částky 

Přes 40 000 000 Kč - 2 000 000 Kč a 1 % z částky 

přesahující 40 000 000 Kč 

 

Nedílnou součástí soudního řízení jsou opravné prostředky. Dle OSŘ se dělí na řádné 

a mimořádné opravné prostředky. Mezi řádné opravné prostředky patří odvolání, které je 

upraveno v § 201 - § 226 OSŘ a podává se do patnácti dnů od doručení písemného 

vyhotovení rozhodnutí. Kterýkoliv účastník může odvoláním napadnout rozhodnutí 

soudu prvního stupně, pokud to zákon nevylučuje. Výjimka nastane tehdy, jestliže je 

peněžité plnění do 10 000 Kč. V tomto případě není přípustné odvolání [13]. 

Mimořádným opravným prostředkem lze napadnout pravomocný rozsudek či 

pravomocné usnesení. Prvním mimořádným opravným prostředkem je žaloba na 

obnovu řízení, která může napadnout pravomocný rozsudek nebo pravomocné usnesení, 

které jsou uvedené v § 228 OSŘ [13]. Druhým mimořádným opravným prostředkem je 

žaloba pro zmatečnost. Účastník může napadnout pravomocné rozhodnutí soudu 

prvního stupně nebo odvolacího soudu, kterým bylo řízení skončeno. Důvody pro podání 

žaloby pro zmatečnost jsou uvedeny v § 229 OSŘ [13]. Typickým příkladem může být 

podjatost soudce nebo špatně obsazený soudní senát. Dovoláním lze napadnout 
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pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to připouští zákon. Jen proti důvodům 

rozhodnutí nelze podat dovolání [13]. 

Mezi výhody soudního řízení se řadí možnost použití opravných prostředků. Řízení před 

obecným soudem má širší pravomoc a v otázce transparentnosti je zde veřejné řízení. 

Obrovskou nevýhodou může být delší doba trvání sporu, vyšší náklady, nejednotnost 

rozhodování soudců a nemožnost volby soudce [5]. 

Rozhodčí řízení 

Pokud se smluvní strany dohodnou, že případné spory nechtějí řešit podle OSŘ u soudu, 

mohou se dohodnout na rozhodčí doložce (případně na uzavření rozhodčí smlouvy).  

Rozhodčí doložka musí být písemná a její ukotvení do smlouvy zapříčiní to, že o sporu 

budou rozhodovat rozhodci (z rozhodčího senátu či rozhodčího soudu) [5]. 

Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy došla stálému rozhodčímu 

soudu nebo rozhodci. Řízení se koná v místě dohodnuté oběma stranami a mají obě stejné 

postavení, musí mít stejnou příležitost k uplatnění práv. Strany se mohou domluvit na 

postupu, podle kterého mají rozhodci řízení vést. Rozhodčí řízení končí právní mocí 

rozhodčího nálezu nebo usnesením [17]. 

Mezi výhody bezesporu patří kratší doba trvání sporu (v porovnání s nalézacím řízením 

dle OSŘ). Finanční náklady jsou taktéž oproti nalézacímu řízení dle OSŘ nižší, platí se 

pouze dohodnutá odměna rozhodci. Dalším plusem je výběr rozhodce, v řízení dle OSŘ 

je soudce přidělen. Mezi nevýhodu patří nemožnost podat opravný prostředek. Za další 

nevýhodu se z části může považovat i neveřejnost, především z pohledu transparentnosti 

[5]. 

2.6.2 Vykonávací řízení  

Vymáhání plnění lze řešit buď soudním výkonem rozhodnutí dle OSŘ nebo exekucí dle 

EŘ [18]. Ve vykonávacím řízení nevystupují již žalobce a žalovaný, ale oprávněný 

a povinný. Oprávněný je ten, kdo má pohledávku. Povinný je ten, který má závazek [13]. 
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Soudní výkon rozhodnutí dle OSŘ  

Podle § 251 OSŘ: „Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, 

může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.“ [13] Způsoby výkonu 

rozhodnutí ukládající zaplacení peněžité částky jsou uvedeny taxativně v § 258 OSŘ 

srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, správou nemovité věci, prodejem movitých 

věcí a nemovitých věcí, postižením závodu a zřízením soudcovského zástavního práva 

k nemovitým věcem. Způsob výkonu, který ukládá jiné zaplacení než peněžité částky, lze 

provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací 

a výkonů [13]; [18]. Níže jsou uvedeny poplatky soudního výkonu rozhodnutí. 

Tab. 3: Sazebník poplatků vykonávacího řízení dle OSŘ 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [13]) 

Hodnota předmětu sporu Poplatek 

Do 20 000 Kč 1 000 Kč 

20 001 Kč - 40 000 000 Kč 5 % z této částky 

Přes 40 000 000 Kč 
2 000 000 Kč a 1 % z částky přesahující 40 000 000 

Kč  

 

Exekuce dle exekučního řádu 

Věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud, místně příslušným exekučním 

soudem je soud povinného. Na základě exekučního titulu (§ 40 EŘ) je možné nařídit 

exekuci. Podle § 28 EŘ si oprávněný v exekučním návrhu zvolí soudního exekutora (dále 

jen exekutor), který poté povede exekuci. Podle § 47 EŘ se musí exekuce zapsat do rejstříku 

zahájených exekucí a exekutor si zvolí způsob, jakým bude exekuce provedena a vydá 

exekuční příkaz. Způsoby provedení exekuce jsou taxativně uvedeny v § 58 EŘ a na rozdíl 

od OSŘ je možné postihnout i řidičský průkaz povinného [19]. 

Podle vyhlášky č. 330/2001 Sb. Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách 

soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku, 

o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem (dále jen vyhláška 

č.330/2001 Sb.) náleží exekutorovi odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité 
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částky. Odměna činí nejméně 2 000 Kč. Ke všem částkám se musí připočíst DPH, protože 

exekutoři jsou plátci DPH [20]. 

Tab. 4: Odměna exekutora a náhrada hotových výdajů 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [20]) 

Hodnota částky Odměna exekutora 

Do 3 000 000 Kč 15 % z hodnoty částky 

3 000 001 Kč - 40 000 000 Kč 10 % z hodnoty částky 

40 000 001 Kč - 50 000 000 Kč 5 % z hodnoty částky 

50 000 001 Kč - 250 000 000 Kč 1 % z hodnoty částky 

 

Odměna exekutora za vyklizení nemovitosti činí 10 000 Kč. Podle § 13 vyhlášky 

č. 330/2001 Sb. náleží exekutorovi i náhrada hotových výdajů v paušální částce 3 500 Kč 

(+ DPH), do kterých spadají cestovní výdaje, poštovné a jiné. Pokud by skutečné výdaje 

přesáhly paušální částku, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů v plné výši 

(náklady je exekutor povinen dokázat) [20]. 

2.6.3 Insolvenční řízení  

Předmětem insolvenčního řízení je řešení úpadku (hrozícího úpadku). Pokud je dlužník 

v úpadku, znamená to, že má dva a více věřitelů, má peněžité závazky po dobu delší než 

30 dnů po splatnosti a není schopen tyto závazky plnit [21]. Podle § 7 IZ je věcně 

příslušným soudem v prvním stupni zásadně krajský soud. Místně příslušný je krajský soud 

dlužníka.  

Existují tři způsoby řešení úpadku (hrozícího úpadku). Prvním řešením je oddlužení, 

které je upraveno v § 389 - § 418 IZ a týká se nepodnikatelů. Nepodnikatelem se rozumí 

fyzické osoby, které nemají dluhy z podnikání a právnické osoby, které nejsou podle 

zákona považovány za podnikatele a nemají dluhy z podnikání. Návrh na povolení 

oddlužení může podat dlužník za pomoci advokáta, notáře, soudního exekutora. Pokud 

má dlužník ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo má zkoušky 

insolvenčního správce, může na sebe návrh na povolení oddlužení podat sám. Způsoby 

oddlužení jsou zpeněžení majetkové podstaty nebo plnění splátkového kalendáře. Při 
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plnění splátkového kalendáře se dlužník zaváže po dobu 5 let splácet měsíčně určitou 

částku věřitelům. Minimum, které musí dlužník splatit věřitelům, je 30 % jeho závazků. 

Pokud dlužník splatí dohodnutých 30 % závazků, zbytek závazků zanikne a věřitelé se 

musí smířit s tím, že 70 % svých pohledávek jim nebude uhrazeno. Kdyby dlužník neplnil 

stanovené povinnosti, bude z oddlužení převeden do konkursu [21]. 

Druhým řešením je konkurs, který je upraven v § 244 - § 315 IZ a může v něm být 

podnikatel i nepodnikatel. Dlužník zcela přijde o možnost disponovat se svým majetkem. 

Insolvenční správce zpeněží majetek a zjištěné pohledávky jsou poměrně uspokojeny 

z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Po skončení konkursního řízení neuspokojené 

pohledávky nezanikají (pokud je dlužníkem fyzická osoba) [21]. 

Třetí možností je reorganizace, kterou upravuje IZ v § 316 - § 364. Tímto způsobem lze 

řešit úpadek dlužníka, který je podnikatelem a celkový obrat za poslední účetní období 

předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň 50 000 000 Kč nebo zaměstnává 

nejméně 50 zaměstnanců. Stačí, aby byla splněna alespoň jedna podmínka. Reorganizace 

není možná pro právnickou osobu v likvidaci. Návrh na reorganizaci může podat dlužník 

i věřitel. Hlavním účelem je, aby byly postupně uspokojovány pohledávky a zároveň 

zachováno podnikání. Nejde o likvidaci nýbrž o hospodářské oživení. Oprávnění věřitelé 

musí schválit reorganizační plán [21]. 

2.7 Pohledávky z účetního a daňového hlediska 

Z účetního hlediska jsou pohledávky upraveny v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve 

znění pozdějších předpisů, dále jen ZÚČ [22]. Z daňového hlediska jsou pohledávky 

upraveny v zákoně č. 593/92 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu v platném 

znění, dále jen ZoR [23]. Účetní a daňové hledisko je v oblasti pohledávek velice důležité, 

protože správným použitím účetních či daňových opravných položek, odpisů, zápočtem 

pohledávek je možno optimalizovat výslednou daňovou povinnost podnikatelského 

subjektu.  

2.7.1 Oceňování pohledávek 

Pohledávky se při vzniku oceňují jmenovitou hodnotou. Pořizovací cenou se oceňují 

takové pohledávky, které byly nabyté za úplatu (koupě) nebo vkladem. Součástí 
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pořizovací ceny je cena pořízení a náklady související s pořízením, např. odměny 

právníkům, provize a náklady na znalecké ocenění pohledávek. Účetní jednotky oceňují 

pohledávky ke konci rozvahového dne nebo k jinému dni, ke kterému se sestavuje účetní 

závěrka [24]; [25]. 

Účtování o pohledávkách 

Pro účtování pohledávek z obchodních vztahů se používá účtová skupina 31 - pohledávky 

(krátkodobé i dlouhodobé). Nejčastěji používané syntetické účty jsou:  

• 311 - pohledávky z obchodních vztahů, 

• 313 – pohledávky za eskontované cenné papíry, 

• 315 – ostatní pohledávky [24]; [25]. 

Tab. 5: Pohledávky v účetnictví 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [25]) 

Číslo Popis operace Částka v Kč MD D 

1 FV – prodej vlastních výrobků 121 000 311  

 21 % DPH 21 000  343 

 Prodejní cena bez DPH 100 000  601 

 

V účetnictví se pohledávky rozlišují na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé 

pohledávky mají dobu splatnosti jeden rok a kratší. Dlouhodobé pohledávky mají logicky 

dobu splatnosti delší než jeden rok [26]; [10]. 

2.7.2 Zápočet pohledávek 

Při zápočtu zanikne pohledávka (nebo její část). Tento způsob lze považovat za jednu 

z forem úhrady pohledávek. Existují základní pravidla pro započtení: 

• započíst lze pohledávky, které jsou uplatnitelné u soudu, 

• započíst nelze promlčené pohledávky 

• započíst nelze pohledávku splatnou proti pohledávce, která není ještě splatná [26]; 

[10]. 
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Tab. 6: Zápočet pohledávek 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [25]) 

Číslo Popis operace Částka v Kč MD D 

1 Pohledávka (počáteční stav) 20 000 311  

2 Nákup zboží 30 250  321 

 DPH 5250 343  

 Cena bez DPH 25 000 131  

3 Vzájemný zápočet 20 000 321 311 

4 Doplatek na bankovní účet 10 250 321 221 

2.7.3 Opravné položky k pohledávkám 

Opravné položky se používají k přechodnému snížení hodnoty majetku. Tvořit je lze 

k dlouhodobému majetku hmotnému i nehmotnému, zásobám a také k pohledávkám. 

Pokud není pohledávka uhrazena do své splatnosti, ztrácí na hodnotě. Hrozí riziko, že 

nebude uhrazena a tento fakt je nutné promítnout do účetnictví dané účetní jednotky. Děje 

se to pomocí opravných položek. Existují dvě formy opravných položek: účetní a daňové 

[27]. 

Účetní opravná položka 

Účetní opravná položka se tvoří na základě interní směrnice podnikatele a je to důležitý 

nástroj na zachování zásady opatrnosti účetní jednotky. Postupuje se dle ZÚČ a je daňově 

neúčinným nákladem. Účtuje se na vrub účtu 559 – změna stavu opravných položek na 

stranu MD. Pokud je pohledávka uhrazena, postoupena nebo zanikne, je nutné opravnou 

položku rozpustit či snížit (opět se použije účet 559, ale na straně D) [27]. 

Daňová opravná položka 

Daňová opravná položka se tvoří podle ZoR. Účtování se provádí na účet 558 – změna 

stavu zákonných opravných položek. V zákoně jsou zakotveny podmínky, za nichž je 

možné tvořit opravné položky a zároveň i maximální částka, která bude daňově účinným 
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nákladem. Daňové opravné položky se mohou vytvářet k nepromlčeným pohledávkám 

[26]; [27]. 

Pohledávky splatné po 1. 1. 2015: 

• více než 18 měsíců po splatnosti = možnost tvořit daňovou opravnou položku do 

výše 50 % neuhrazené hodnoty pohledávky, 

• více než 30 měsíců po splatnosti = možnost tvořit daňovou opravnou položku do 

výše 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky [28]. 

Pokud je pohledávka nabytá postoupením a zároveň je její hodnota bez příslušenství vyšší 

než 200 000 Kč, zákonná opravná položka se vytvoří jen v případě, že je proti dlužníkovi 

zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení [25]. 

Pokud bude chtít účetní jednotka účtovat zároveň daňovou i účetní opravnou položku, 

musí analyticky rozlišit účet 391 – opravná položka k pohledávkám. 

• 391.1 – opravná položka k pohledávkám (daňová) → 558 / 391.1, 

• 391.2 – opravná položka k pohledávkám (účetní) → 559 / 391.2 [25]. 

2.7.4 Odpis pohledávek 

Odpis pohledávky je, na rozdíl od opravných položek, nevratným procesem. Rozlišujeme 

dvě možnosti odpisu, účetní a daňový [25]. Účetní odpis je v režii účetní jednotky. Účetní 

odpis se použije v případě, jestliže je zřejmé, že náklady na vymáhání by přesáhly 

hodnotu pohledávky nebo je podle příslušných orgánů (např. policie) dlužníkův pobyt 

neznámý. Odepsané pohledávky se účtují na nákladový účet 546 – Odpis pohledávky. 

Účetní odpis je daňově neúčinný [25]. Daňový odpis je možné jednorázově odepsat podle 

skutečností, které upravuje zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZoDP) § 24, 

odstavec 2, písmeno y [29]. 

Je vhodné analyticky rozčlenit účet 546 – odpis pohledávek: 

• 546.1 – odpis pohledávky daňový, 

• 546.2 – odpis pohledávky při postoupení, 

• 546.3 - odpis pohledávky účetní [25]. 
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2.8 Pohledávky z ekonomického hlediska 

Pro zhodnocení pohledávek z ekonomického hlediska je podle mého názoru vhodné 

použít finanční analýzu. Finanční analýza v sobě dokáže zahrnout hodnocení podnikatele 

z minulosti, současnosti a dokáže předpovědět i budoucí finanční podmínky. Podklady 

pro finanční analýzu jsou k nalezení především v účetních výkazech (rozvaha v plném 

rozsahu, výkaz zisku a ztrát, cash-flow). Využívá se pro zhodnocení finančního zdraví 

podnikatelského subjektu [30]. Jsou zde uvedeny některé poměrové ukazatele, které 

považuji pro účely bakalářské práce za nejdůležitější.  

2.8.1 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou vhodné na srovnávání mezi konkurencí, protože se dá analýza 

provádět v rámci delšího časového vývoje. Mezi mnou vybrané poměrové ukazatele patří 

ukazatele likvidity a ukazatele aktivity [30]. 

Ukazatele likvidity zkoumají, zda je podnikatel schopný platit krátkodobé závazky, neboť 

platební schopnost patří mezí základní podmínky úspěšné existence podnikatele.  

Finanční analýza pracuje se třemi druhy likvidit. Běžnou likviditou neboli likviditou 

třetího stupně, pohotovou likviditou neboli likviditou druhého stupně a okamžitou 

likviditou neboli likviditou prvního stupně [31]. 

a) Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát by měla být oběžná aktiva větší než krátkodobé 

závazky, aby nemusela být krátkodobá pasiva hrazena např. z prodeje stálých aktiv. 

Doporučená hodnota by se měla pohybovat v rozmezí od 2 – 2,5 [31]. Vzorec zpracován 

dle Kaloudy, 2017 [31]. 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á (𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á)𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
 

 

b) Pohotová likvidita vyjadřuje, jestli je podnik schopen vyrovnávat závazky bez prodeje 

zásob (což je nejméně likvidní zdroj). Hodnota by neměla klesnout pod 1 [31]. Vzorec 

zpracován dle Kaloudy, 2017 [31]. 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
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c) Okamžitá likvidita (Kalouda ji nazývá peněžní likvidita) ukazuje nejvyšší 

uvažovanou likviditu. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,4 [31]. Vzorec 

zpracován dle Kaloudy, 2017 [31]. 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
 

 

Ukazatele aktivity vyjadřují schopnost podniku využívat svůj majetek. Pod ukazatele 

aktivity spadá doba obratu pohledávek, rychlost obratu pohledávek a doba obratu závazků 

[31]. 

a) dobra obratu pohledávek udává, jak dlouho bude trvat (v průměru), než odběratel 

zaplatí. Vzorec zpracován dle Kaloudy, 2017 [31]. 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
365

 

 

b) rychlost obratu pohledávek udává, kolikrát se pohledávky přemění v peněžní 

prostředky, které plynou z tržeb. [31] Vzorec zpracován dle Kaloudy, 2017 [31] 

𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 

 

c) doba obratu závazků udává, za jak dlouho (v průměru) zaplatíme našim věřitelům. 

Vzorec zpracován dle Kaloudy, 2017 [31] 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
365

 

 

2.9 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části jsou uvedeny důležité pojmy z oblasti pohledávek. Dále je vysvětlen 

pojem pohledávka a to, jakým způsobem pohledávky vznikají. Rozepsán je i způsob 
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zajištění a utvrzení pohledávky, způsoby vymáhání pohledávek (soudní a mimosoudní) 

a možnosti zániku pohledávky. Dále jsou pohledávky vysvětleny z účetního, daňového 

a ekonomického hlediska. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU (PROBLÉMU) Z 

PRÁVNÍHO, DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO 

HLEDISKA  

Tato část je nejprve zaměřena na charakteristiku vybraného podnikatelského subjektu. 

Následně je proveden rozbor stavu pohledávek za rok 2014, 2015, 2016 a jakým 

způsobem podnikatelský subjekt vymáhá pohledávky po splatnosti. Rozbor pohledávek 

za rok 2017 bohužel nelze provést, jelikož vybraný podnikatelský subjekt musí mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem. Daňové přiznání se podává nejpozději do 3 měsíců po 

uplynutí zdaňovacího období (v roce 2018 je to do 3. dubna), avšak XYZ, s. r. o. musí 

mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Z tohoto důvodu se lhůta na podání daňového 

přiznání prodlužuje. Daňové přiznání se musí podat nejpozději do 6 měsíců po uplynutí 

zdaňovacího období (v roce 2018 je to do 2. července). Podklady pro analytickou část 

jsou získány z obchodního rejstříku www.or.justice.cz a také díky rozhovoru a e-mailové 

korespondenci se zaměstnancem XYZ s. r. o., který je pověřen řešit situace ohledně 

pohledávek. Také je čerpáno z interních podkladů a dokumentů podnikatelského 

subjektu, které byly poskytnuty.  

3.1 Základní informace o podnikatelském subjektu 

Vybraný podnikatelský subjekt chtěl zůstat v anonymitě a z toho důvodu v bakalářské 

práci vystupuje pod smyšleným názvem (dále jen XYZ, s. r. o.). Nebude uváděno IČO 

ani informace, které by mohly odhalit skutečnou totožnost podnikatele.  

Obchodní firma: XYZ 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 100 000 Kč 

Rok vzniku:  1993 

Sídlo:   Česká republika 

Počet zaměstnanců: 100-199 

Předmět podnikání: 20599 - výroba jiných chemických výrobků, 

http://www.or.justice.cz/
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   72 - výzkum a vývoj [32]. 

3.2 Stávající zajištění pohledávek 

Bakalářská práce se zabývá pouze pohledávkami za tuzemskými dlužníky. Pohledávky 

vznikají na základě uzavření kupní smlouvy. Podnikatelský subjekt si nové kupující 

prověřuje v obchodním rejstříku (www.or.justice.cz), v insolvenčním rejstříku 

(www.isir.justice.cz) a v registru plátců DPH (www.adisreg.mfcr.cz) [33]. 

Termíny splatnosti kupní ceny dle kupní smlouvy jsou podle vnitropodnikové směrnice 

následující:  

• 14 až 90 dní pro fyzické osoby a obchodní společnosti, 

• 180 dní pro státní organizace, 

• až 180 dní pro dlouholeté obchodní partnery [33]. 

Dlouholetým obchodním partnerem se rozumí kupující, se kterým uzavírají kupní 

smlouvy již 3 a více let a který své závazky vždy uhradil [34]. 

Věřitel podniká ve specifickém odvětví, díky kterému má stálé, dlouhodobé a významné 

kupující. Kvůli tomu má delší doby splatnosti, než je obvyklé. Věřitel tak činí proto, aby 

kupující nepřešli ke konkurenci [34]. 

Věřitel nepoužívá jako formu zajištění jistinu, ručení, zástavní právo, finanční záruku, 

zadržovací právo, smluvní pokutu ani uznání dluhu. V kupních smlouvách nemá 

obsaženou rozhodčí doložku. Nepoužívá ani notářský zápis s doložkou přímé 

vykonatelnosti. Zálohové faktury využívá především u zahraničních kupujících, 

u tuzemských kupujících je nevyužívá [34]. 

3.3 Mimosoudní vymáhání pohledávek  

V situaci, kdy dlužník nezaplatí pohledávku do termínu splatnosti (který je uveden 

v kupní smlouvě), začne věřitel vymáhat pohledávku vlastními silami. V případě, že se 

jedná o dlouhodobého kupujícího, je první upomínka odeslána e-mailem (či sdělena 

pomocí telefonátu) po 14 dnech od termínu splatnosti. Ostatní kupující jsou informováni 

ihned po termínu splatnosti pohledávky. Věřitel urguje dlužníka telefonicky nebo e-

http://www.adisreg.mfcr.cz/
http://www.or.justice.cz/
http://www.isir.justice.cz/
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mailem a zjišťuje, zda obdržel fakturu. Pokud ne, zašle kopii faktury a domluví si 

s dlužníkem náhradní termín uhrazení. Obvykle je uhrazení požadováno do 14 dní od 

první upomínky. Jestliže fakturu dlužník měl, a přesto pohledávku do termínu splatnosti 

nezaplatil, věřitel se snaží s dlužníkem sjednat co nejrychlejší úhradu pohledávky. Podle 

slov zaměstnance XYZ, s. r. o. je každý dlužník jiný a vše záleží na tom, jak se s ním 

domluví a jaké jsou dlužníkovy možnosti. V den náhradního termínu splatnosti věřitel 

kontroluje, zda byla platba připsána na účet věřitele a pokud ne, okamžitě urguje dlužníka 

znovu. S neplatiči je v neustálém kontaktu a po domluvě lze sjednat i splátkový kalendář 

se ztrátou výhody splátek [34].  

Uvedu příklad splátkového kalendáře, který mi poskytl zaměstnanec XYZ, s. r. o. 

Dlužník B nezaplatil kupní cenu do termínu splatnosti. Po vzájemné domluvě je zřízen 

splátkový kalendář, ve kterém má určeny náhradní termíny jednotlivých splátek [34]. 

Věřitel nevyužívá služeb specializovaných inkasních agentur ani advokátních kanceláří, 

protože zaměstnává právníka. [34]. 

3.4 Soudní vymáhání pohledávek 

Nastávají i situace, kdy dlužník na telefonické či e-mailové upomínky vůbec nereaguje. 

Zde záleží na konkrétní situaci a vždy se dlužníci posuzují individuálně. Pokud by se 

jednalo o zanedbatelnou a malou částku (kterou posuzují zaměstnanci obchodního 

oddělení a pohybuje se do 5 000 Kč), která by výrazně přesáhla náklady soudního řízení 

nalézacího, účetně by se odepsala. Věřitel nepoužívá ve svých smlouvách rozhodčí 

doložku, díky které by mohl o případném sporu (o pohledávce po splatnosti) rozhodnout 

rozhodčí soud. Jak bylo zmíněno výše, nevyužívá ani možnost notářského zápisu 

s doložkou přímé vykonatelnosti [34]. 

Věřitel využívá služeb svého právníka v případě, že odpovědné osoby odsouhlasí, aby 

byla pohledávka vymáhána soudní cestou. Právník nejprve sepíše předžalobní upomínku 

a většina dlužníků pohledávku uhradí. V případě, že dojde na soudní řízení, právník podá 

žalobu a pokud peněžité plnění nepřesahuje 1 000 000 Kč, soud vydá ve zkráceném 

soudním řízení platební rozkaz. Při nemožnosti použití zkráceného soudního řízení 

zastupuje právník XYZ, s. r. o. v řízení nalézacím a vykonávacím. Přihlášení pohledávky 
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do insolvenčního řízení má taktéž na starost právník, avšak žádný dlužník za sledované 

roky 2014 až 2016 se nenacházel v úpadku [34]. 

3.5 Pohledávky po termínu splatnosti  

Věřitel vykazuje pohledávky v nominální hodnotě, která je ponížená o opravné položky 

k pochybným (nedobytným) pohledávkám. Opět zde nemohou být uvedeny konkrétní 

informace o pohledávkách po splatnosti za rok 2017, protože v době psaní bakalářské 

práce nejsou k dispozici. 

Celkové sumy neuhrazených pohledávek za sledované roky jsou následující: 

• pohledávky po termínu splatnosti k 31.12. 2014 jsou 22 973 000 Kč, 

• pohledávky po termínu splatnosti k 31.12. 2015 jsou 25 553 000 Kč,  

• pohledávky po termínu splatnosti k 31.12. 2016 jsou 34 541 000 Kč [33]. 

 

  

Graf 1: Pohledávky po termínu splatnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [33]) 

Z grafu je patrné, jaký byl objem pohledávek po splatnosti (v Kč) za sledované roky. 

Částky jsou uvedené v milionech Kč pro lepší orientaci. Je zřejmé, že objem pohledávek 

po splatnosti má rostoucí tendenci. Meziročně mezi lety 2014 a 2015 nebyl rozdíl příliš 
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vysoký, jednalo se o nárůst v podobě 13 %. Srovnáme-li rok 2015 a 2016, tak se suma 

pohledávek po splatnosti zvýšila téměř o 35 %.   

3.5.1 Pohledávky po termínu splatnosti za rok 2014 

V následujícím grafu je vidět, jaký byl celkový objem pohledávek za rok 2014, kolik jich 

bylo uhrazeno do termínu splatnosti a kolik jich nebylo uhrazeno do termínu splatnosti. 

Uvedené hodnoty jsou taktéž uváděny v milionech Kč pro lepší orientaci. 

 

Graf 2: Pohledávky za rok 2014 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [33]) 

V roce 2014 činil celkový objem pohledávek 41 milionů Kč, z toho bylo do termínu 

splatnosti uhrazeno 18 milionů Kč. Neuhrazeno do termínu splatnosti bylo 23 milionů 

Kč. V procentech jsou hodnoty za rok 2014 následující: 

• 44 % pohledávek bylo uhrazeno do termínu splatnosti 

• 56 % pohledávek nebylo uhrazeno do termínu splatnosti  
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3.5.2 Pohledávky po termínu splatnosti za rok 2015 

V grafu pohledávek za rok 2015 je uveden celkový objem pohledávek, dále pohledávky, 

které byly uhrazeny do termínu splatnosti a pohledávky, které nebyly uhrazeny do 

termínu splatnosti. 

 

Graf 3: Pohledávky za rok 2015 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [33]) 

 

Za rok 2015 činil objem pohledávek celkem 45 milionů Kč, uhrazeny do termínu 

splatnosti byly pohledávky v hodnotě 19 milionů Kč, neuhrazeny do termínu splatnosti 

byly pohledávky v částce 26 milionů Kč. V procentech je jejich rozdělení následující: 

• 42,2 % pohledávek bylo uhrazeno do splatnosti 

• 57,8 % pohledávek nebylo uhrazeno do splatnosti  

3.5.3 Pohledávky po termínu splatnosti za rok 2016 

V následujícím grafu je uveden celkový objem pohledávek za rok 2016, jaká část byla 

zaplacena do termínu splatnosti a jaká část nebyla zaplacena do termínu splatnosti. 
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Graf 4: Pohledávky za rok 2016 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [33]) 

 

Celkový objem pohledávek činí 62 milionů Kč, do termínu splatnosti byly uhrazeny 

pohledávky v hodnotě 27 milionů Kč, do termínu splatnosti nebyly zaplaceny pohledávky 

v hodnotě 35 milionů Kč. Částky vyjádřené v procentech jsou následující: 

• 43,5 % pohledávek bylo uhrazeno do splatnosti 

• 56,5 % pohledávek nebylo uhrazeno do splatnosti  

Procenta všech uhrazených a neuhrazených pohledávek do termínu splatnosti jsou za 

sledované období 2014, 2015 i 2016 v podobné výši. Neuhrazené pohledávky se pohybují 

v průměru okolo 57 % a uhrazené pohledávky do termínu splatnosti se pohybují okolo 

43 %. Ve sledovaných letech se mění jen celkový objem pohledávek.  

3.5.4 Pohledávky po termínu splatnosti za rok 2017 

Přestože za rok 2017 nejsou dostupné podklady, odhaduji, že se objem neuhrazených 

pohledávek do splatnosti pohyboval v podobné výši jako předcházející roky (v průměru 

okolo 53 %). Celkové pohledávky v milionech Kč nejsou v letech 2014, 2015 a 2016 ve 

stejné výši, avšak jejich přepočtený objem na % je téměř totožný a z toho je usuzováno, 

že i v následujícím roce bude objem neuhrazených a uhrazených pohledávek do splatnosti 

(uvedených v %) v podobné výši.  
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3.6 Pohledávky z ekonomického hlediska 

V této části je provedena finanční analýza prostřednictvím poměrových ukazatelů se 

zaměřením na ukazatele likvidity, do kterých spadá běžná, pohotová a okamžitá likvidita 

a na ukazatele aktivity, do kterých spadá doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. 

Věřitel díky výpočtům zjistí, jestli je z peněžních prostředků schopný uhradit své závazky 

nebo za jak dlouho jim (v průměru) odběratelé uhradí pohledávku. 

3.6.1 Ukazatele likvidity 

V následující tabulce jsou vypočteny běžné likvidity, pohotové likvidity a okamžité 

likvidity pro rok 2014, 2015 a 2016.  

Tab. 7: Ukazatele likvidity 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [33]) 

 2014 2015 2016 

Běžná likvidita 3,42 2,54 2,27 

Pohotová likvidita 2,04 1,56 1,43 

Okamžitá likvidita 0,49 0,05 0,07 

 

 

Graf 5: Ukazatele likvidity 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [33]) 
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Z tabulky a grafu je patrné, že běžná likvidita má klesající tendenci. Doporučení hodnota 

se má pohybovat v rozmezí od 1,8 do 2,5. Toto doporučení podnikatelský subjekt splňuje 

pouze v roce 2016 a tento jev byl způsoben přírůstkem krátkodobých závazků [33]. Pří 

výpočtu pohotové likvidity byly od oběžných aktiv odečteny zásoby, které jsou málo 

likvidní. Stejně jako u běžné likvidity, má i pohotová likvidita klesající tendenci. 

Doporučená hodnota se má pohybovat od 1 do 1,5. Podnikatelský subjekt se k tomuto 

doporučení přiblížil v roce 2016. Výpočet okamžité likvidity informuje o tom, jestli je 

podnikatelský subjekt schopen pokrýt své závazky jen z peněžních prostředků. 

Doporučená hodnota by se měla pohybovat v rozmezí od 0,2 do 0,4. V roce 2014 se 

subjekt nachází nad hranicí doporučených hodnot a v následujících dvou letech, 2015 

a 2016, se nachází kriticky pod doporučenou hranicí [33]. Hlavní příčinou nízké hodnoty 

okamžité likvidy je nedostatek peněžních prostředků, způsobený mimo jiné tím, že 

dlužníci neplatí své závazky včas. 

Podklady za rok 2017 nejsou k dispozici, a tudíž jsou hodnoty pouze odhadnuté. Běžná 

i pohotová likvidita mají klesající tendenci. Okamžitá likvidita se v roce 2015 a 2016 

držela téměř na stejné hodnotě. Podle mého názoru mají ukazatele likvidity i v roce 2017 

klesající tendenci kvůli absenci zajišťovacích prostředků uvedených v kapitole 3.2. 

3.6.2 Ukazatele aktivity 

V následující tabulce je vypočtena doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. 

Sledované období je taktéž tříleté (2014, 2015 a 2016). 

Tab. 8:  Doba obratu pohledávek a závazků 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [33]) 

 2014 2015 2016 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 104,19 111,41 126,54 

Doba obratu závazků (ve dnech) 22,16 36,27 49,36 
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Graf 6: ukazatele aktivity 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [33]) 

Výpočty doby obratu pohledávek znázorňují průměrnou dobu, za kterou podnikatelský 

subjekt obdrží od odběratelů uhrazenou pohledávku. Je zde vidět, že má rostoucí 

tendenci, což není žádoucí. Dlužníci platí v průměru své závazky později a později. 

Doba obratu závazků je v roce 2014 skoro 5x rychlejší než doba obratu pohledávek. 

V roce 2015 je doba obratu závazků 3x rychlejší než dobra obratu pohledávek. V roce 

2016 je doba obratu závazků jen 2,5x rychlejší než doba obratu pohledávek. Pro XYZ, 

s. r. o. by bylo nejlepší, kdyby se doba obratu pohledávek snížila a vyrovnala by se 

s dobou obratu závazků.  

Při srovnání doby obratu pohledávek za roky 2014 a 2015 je vidět nárůst o 7 dní. Při 

srovnání roku 2015 a 2016 je patrné, že se doba na uhrazení zvýšila o 15 dní. 

Podnikatelský subjekt může mít z důvodu nedostatku peněžních prostředků problém 

platit své závazky, což je patrné ve druhém řádku tabulky č. 8 – době obratu závazků. 

Ukazatel má taktéž rostoucí tendenci. Při srovnání roku 2014 a 2015 je zřejmé, že XYZ, 

s. r. o. platí své závazky v průměru o 14 dní později než v roce předcházejícím. Když 

porovnáme rok 2015 a 2016, doba se prodloužila přibližně o dalších 13 dní, a to na 49 

dní. Rok 2017 může být pouze odhadnut. Předcházející roky mají rostoucí tendenci 

a jestliže dlužníci nezačali platit své závazky dříve, budou mít ukazatele aktivity i v roce 

2017 rostoucí tendenci. 

104,19
111,41

126,54

22,16

36,27

49,36

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2014 2015 2016

D
n

y

Sledované roky

Ukazatele aktivity (ve dnech)

Doba obratu pohledávek

Doba obratu závazků



 

45 

 

Pokud bude doba obratu pohledávek růst stejným tempem jako doposud, hrozí 

podnikatelskému subjektu, že nebude moct platit své závazky včas. Nárůst ukazatele je 

způsoben hlavně tím, že dlužníci dostávají od věřitele dlouhou dobu splatnosti na 

uhrazení svých závazků. V některých případech až 180 dní.  

3.7 Pohledávky z účetního a daňového hlediska 

Účetní jednotka má povinnost mít ze zákona ověřenou účetní závěrku auditorem dle ZoÚ. 

Podnikatelský subjekt tvoří účetní opravné položky, které ovšem nejsou daňově účinné 

(účtováno na účet 559). Daňové opravné položky (účtováno na účet 558) mohou být 

tvořeny jen podle ZoR a jsou daňově účinným nákladem. Celková suma opravných 

položek k pohledávkám za sledované roky je následující: 

• opravné položky k pohledávkám za rok 2014 jsou 336 tis. Kč, 

• opravné položky k pohledávkám za rok 2015 jsou 541 tis. Kč, 

• opravné položky k pohledávkám za rok 2016 jsou 480 tis. Kč [33]. 

 

 

Graf 7: Opravné položky k pohledávkám  

(Zdroj: vlastní zpracování dle [33]) 
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Z grafu se dá vyčíst, že opravné položky k pohledávkám jsou kolísavé. Jejich tvorba se 

totiž řídí podle vnitropodnikové směrnice a je v režii účetní jednotky. Účetní opravná 

položka se podle určitých pravidel dá rozpustit (pokud je uhrazena) nebo ještě snížit. 

Účetní opravné položky za rok 2017 nelze odhadnout, protože jsou zcela v režii účetní 

jednotky. 

Daňové opravné položky jsou daňově účinným nákladem a podnikatelský subjekt si může 

o vypočtenou částku snížit základ daně.  

Podnikatelský subjekt používá informační systém HELIOS. Konkrétně HELIOS Green, 

moderní ERP (podnikový informační systém) systém pro středně velké a velké firmy. 

Obsahuje agendu řízení společnosti, lidské zdroje, obchod a marketing, výroba, logistika 

a sklady, provozní a podpůrné agendy a pro účely této bakalářské práce nejdůležitější 

agendu - Finance a Ekonomika. Zajišťuje kompletní vedení účetní agendy. HELIOS je 

napojen i na rejstříky (insolvenční rejstřík, registr plátců DPH), takže se při zadání nového 

kupujícího do systému zjistí, zda je veden v insolvenčním rejstříku. Kontroluje i 

spolehlivost potenciálních dlužníků podle registru plátců DPH [35]. 

3.8 Shrnutí analýzy současného stavu 

Podnikatelský subjekt dává kupujícím na zaplacení pohledávky dlouhou dobu splatnosti 

a zároveň nevyužívá zajišťovací prostředky při vzniku pohledávek z obchodních vztahů. 

Za sledované roky 2014, 2015 a 2016 byla vždy více než polovina sledovaných 

pohledávek neuhrazena do termínu splatnosti. Největším problémem je podle mého 

názoru špatné zajištění pohledávek, které vede k nárůstu pohledávek po termínu 

splatnosti. Dlužníky nic nemotivuje k tomu, aby uhradili kupní cenu do termínu 

splatnosti. Z účetního a daňového hlediska věřitel tvoří řádně účetní a daňové opravné 

položky, případně pohledávky započtou (jednostranně i dohodou). Z ekonomického 

hlediska se ukazatele likvidity pohybují pod odporučenými hodnotami. 



 

47 

 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VČETNĚ JEJICH 

EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

V této části jsou navrhnuta opatření, která pomohou podnikatelskému subjektu lépe 

zajistit pohledávky a předcházet tak vymáhání pohledávek po splatnosti. Dále je 

navrženo, jak zefektivnit mimosoudní, případně soudní vymáhání. Vlastní návrhy řešení 

vychází z poznatků z teoretické a analytické části bakalářské práce.  

4.1 Prověření nového kupujícího 

Prevence vzniku problematických pohledávek je velice důležitá a mělo by se na ni myslet 

ještě před uzavřením kupní smlouvy s kupujícím. Podnikatelský subjekt by měl být 

obezřetný a nové kupující důkladně prověřovat. Jak jsem již zmínila v kapitole 

3.2 stávající zajištění pohledávek, XYZ, s. r. o. budoucí kupující prověřuje 

v obchodním rejstříku a v registru plátců DPH. Nevýhodou je, že se do obchodního 

rejstříku nemusí zapisovat všechny subjekty. Pokud by novým kupujícím byl subjekt, 

který nemá povinnost zápisu do obchodního rejstříku, XYZ, s. r. o. o něm v obchodním 

rejstříku nic nenalezne. Informace o takových kupujících nalezne především 

v insolvenčním rejstříku, který XYZ, s. r. o. také využívá a v živnostenském rejstříku. 

Doporučuji i nadále kupujícího prověřovat přes obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík 

i registr plátců DPH.  

Doporučuji společnosti XYZ, s. r. o., aby kupujícího prověřovala i pomocí centrálního 

registru dlužníku (dále jen CERD) www.cerd.cz. Tento server nabízí část svých služeb 

zdarma a část služeb je zpoplatněna. V následující tabulce je uvedeno, kolik by 

podnikatelský subjekt stálo využívání služeb CERD [36]. 

  

http://www.cerd.cz/
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Tab. 9: Tarif pro podnikající právnické a fyzické osoby 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [36]) 

Za nejvýhodnější tarif pro společnost XYZ, s. r. o. považuji tarif Kredit, za který by platili 

jen tehdy, pokud by v databázi skutečně hledali. Ostatní tarify se musí na určitý časový 

úsek zaplatit ať už v nich podnikatel hledá či nikoliv.  

CERD nabízí i implementaci rejstříku do ekonomického programu, který podnikatelský 

subjekt využívá. Cena za instalaci je 1 000,- Kč / 1 hodina. Ceny jsou stanoveny bez DPH 

[37]. 

4.2 Zajištění pohledávek a utvrzení dluhu 

Prověření nového kupujícího způsoby uvedenými v kapitole 4.1 zpravidla nestačí. 

Riziko vzniku problematické pohledávky se může eliminovat použitím vhodných 

zajišťovacích prostředků ze strany věřitele. Navrhuji podnikatelskému subjektu používat 

notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti, zálohové faktury, uznání dluhu 

a smluvní pokutu, protože zatím nepoužívá žádný z výše zmíněných zajišťovacích nebo 

utvrzovacích prostředků.  

4.2.1 Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti 

Pokud by věřitel s dlužníkem sepsal notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti, 

předešlo by se nalézacímu soudnímu řízení a rovnou by mohl přistoupit k vymáhání 

Tarif pro podnikající právnické a fyzické osoby 

Kredit 
Kreditní systém s cenou 50,-Kč za každé hledání v databázích CERD + 

50,-Kč za každý vklad dlužníka (Nabití kreditu činí min. 1000,-Kč) 

Basic Přístup na 1 rok formou splátek 1500,-Kč/1 měsíc 

Full Přístup na 1 rok 10.000,-Kč / 1 rok 

Promo 
Přístup na 1 rok 3.000,-Kč / 1 rok s povinností umístění loga CERD na 

své www stránky. 

Reciprocal 
Přístup na 1 rok 2.000,-Kč s povinností vkladu všech dlužníků s platbou 

po splatnosti delší než 30 dní. 
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pohledávky soudním výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Sepsat se může jak před 

vznikem pohledávky, tak po termínu splatnosti pohledávky. V následující tabulce jsou 

uvedeny odměny notáře za sepsání NZ s doložkou přímé vykonatelnosti. Odměna musí 

činit nejméně 2 000 Kč (bez DPH) [9]. 

Tab. 10: Odměna notáře za notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování [7]) 

Tarifní hodnota Odměna notáře z tarifní hodnoty 

0 Kč - 100 000 Kč 
2

3
 z 2,0 % 

100 001 Kč - 500 000 Kč 
2

3
  z 1,2 % 

500 001 Kč - 1 000 000 Kč 
2

3
  z 0,6 % 

1 000 001 Kč - 3 000 000 Kč 
2

3
  z 0,3 % 

3 000 001 Kč - 20 000 000 Kč 
2

3
  z 0,2 % 

20 000 001 Kč - 30 000 000 Kč 
2

3
  z 0,1 % 

30 000 001 Kč - 100 000 000 Kč 
2

3
 z 0,05 %  

4.2.2 Záloha na kupní cenu 

Podnikatelský subjekt nevyužívá zálohové faktury a tím se připravuje o to, mít alespoň 

část peněžních prostředků předem. Nevyužívá je u stávajících kupujících ani u těch 

nových. Podle mého názoru by bylo vhodné požadovat alespoň 20 % z kupní ceny 

předem, pokud se jedná o nového kupujícího (fyzické osoby a právnické osoby, které jsou 

dohledatelné v rejstřících). 

Pokud by se jednalo o kupujícího, kterého nelze dohledat v dostupných rejstřících 

(především fyzické osoby), doporučila bych požadovat alespoň 30 % z kupní ceny 

předem. U takových kupujících je riziko nezaplacení mnohonásobně vyšší, protože o nich 

nejsou k dispozici recenze a relevantní údaje na dostupných rejstřících. U dlouholetých 

kupujících, kteří platí své závazky vždy včas, bych nepožadovala předem žádnou zálohu, 

maximálně 10 % z kupní ceny. 
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4.2.3 Uznání dluhu 

Uznání dluhu je významným nástrojem k prodloužení promlčecí lhůty, protože se obecná 

tříletá promlčecí lhůta prodlužuje až na 10 let. Uznání dluhu po dlužnících věřitel 

nevyžaduje a nikdy nevyžadoval. Jakmile by pohledávka po splatnosti nebyla uhrazena 

a hrozí riziko, že by se zanedlouho promlčela, je možnost nechat dlužníka uznat svůj dluh. 

Doporučuji také sjednat ztrátu výhody splátek. 

4.2.4 Smluvní pokuta 

Při ujednání smluvní pokuty do smlouvy by měl být brán zřetel na to, zda je dlužník 

schopen ji v případě problémů s pozdním zaplacením pohledávky uhradit. V případě 

kupujících, kteří dlouhodobě nemají s placením problémy, slouží smluvní pokuta 

především jako preventivní funkce. V každé kupní smlouvě doporučuji sjednat smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % (z kupní ceny) za každý započatý den prodlení. 

4.3 Termín splatnosti kupní ceny 

V kapitole 3.2 stávající zajištění pohledávek jsem uvedla, jaké termíny splatnosti kupní 

ceny dle kupní smlouvy mají kupující. Podle vnitropodnikové směrnice jsou rozřazování 

do několika skupin a tyto skupiny mají rozdílný počet dní na zaplacení. Noví kupující 

mají termín splatnosti 14-90 dní od doručení faktury. Dlouholetí odběratelé a státní 

organizace mají termín splatnosti 180 dní od doručení faktury. 

Podle mého názoru je termín splatnosti 90 dní a více velice dlouhá doba a díky tomu nemá 

XYZ, s. r. o. k dispozici peněžní prostředky, které by mohla investovat jinam nebo jimi 

uhradit své závazky. Navrhuji snížit termín splatnosti kupní ceny na 60 dní (14-60 dní) 

u nových kupujících, protože i podle NOZ je možné sjednat delší termín (delší než 60 

dní) splatnosti jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé [2]. U státních 

organizací a dlouholetých obchodních partnerů doporučuji snížit termín splatnosti 

alespoň o jednu třetinu, tzn. na 120 dní, aby kupující nepřešli kvůli příliš krátkému 

termínu splatnosti ke konkurenci.  
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4.4 Mimosoudní vymáhání 

V současnosti používá věřitel k mimosoudnímu vymáhání především telefonické 

upozornění nebo e-mailové upozornění, které provádějí zaměstnanci obchodního 

oddělení. Doporučila bych urgovat všechny dlužníky ihned po termínu splatnosti 

pohledávky. 

4.4.1 Mimosoudní vymáhání inkasní agenturou 

Věřitel nemá zkušenosti s žádnou inkasní agenturou. Pro účely bakalářské práce jsem pro 

srovnání vybrala 3 inkasní agentury. Inkasních agentur je mnoho, proto jsem vybrala 

takové, které působí v různých koutek republiky. První z nich je Safin Invest s. r. o. (dále 

jen SI) se sídlem v Praze [38]. Druhou z nich je New Profi-CZ, a.s. (dále jen NP), která 

sídlí v Plzni, ale schůzky lze domluvit i v Brně a Praze [39]. Třetí inkasní agenturou je 

Mimosoudní vymáhání, Expozitura pro mimosoudní vymáhání a dražby s.r.o. (dále 

jen MVE) se sídlem v Plzni, ale schůzky je taktéž možné domluvit v Brně a Praze [40]. 

Srovnám jejich nabídky a zhodnotím, která by pro věřitele byla nejlepší volbou. 
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Tab. 11: Nabídky inkasních agentur 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [38], [39], [40]) 

 SI NP MVE  

Minimální výše jistiny 

pohledávky 
neuvedeno 10 000 Kč 10 000 Kč 

Uváděná úspěšnost 

vymožení: 
   

• 1 měsíc po splatnosti 90 - 93 %  
Obecně udává 

80 %, pokud je 

pohledávka 

řešena co nejdříve 

po splatnosti 

Obecně udává 

90 %, pokud je 

pohledávka 

řešena co nejdříve 

po splatnosti 

• do 6 měsíců po splatnosti 50 - 57 % 

• do 12 měsíců po 

splatnosti 
20 - 26 % 

Minimální poplatek 

 (při nevymožení) 
neuvedeno 1 000 Kč 1 000 Kč 

Odměna z vymožené částky  

(záleží na výši pohledávky po 

splatnosti a jak dlouho po 

splatnosti je) 

6 - 30 % 5 - 30 % 5 - 30 % 

Platba předem NE NE NE 

 

Nejlepší možností shledávám inkasní agenturu MVE, s. r. o., která uvádí úspěšnost 

vymožení až 90 %. Má sice sídlo v Plzni, ale schůzky se dají domluvit i v Praze a Brně. 

Požaduje, aby minimální výše jistiny pohledávky byla 10 000 Kč a odměnu z vymožené 

částky stanovila na 5 - 30 %. MVE, s. r. o. uvádí, že čím je jistina pohledávky nižší, tím 

je odměna vyšší. Pokud by se věřitel obával, že pohledávku nevymůže vlastními silami 

a zároveň se nechtěl pouštět do vymáhání soudní cestou, může se obrátit na inkasní 

agenturu.  

4.4.2 Mimosoudní vymáhání vlastními silami 

Pokud by věřitel nechtěl platit za advokátní služby (sepsání předžalobní upomínky, 

uznání dluhu), nabízí se možnost sepsat a poslat dopis vlastními silami prostřednictvím 

České pošty. Podle mého názoru má dopis větší psychologický efekt na uhrazení 
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pohledávky než pouhé zavolání či e-mail. Čím dříve je dopis poslán, tím lépe. Podle 

kompletního ceníku České pošty platného k 1. 2. 2018 je v následující tabulce uvedeno, 

kolik by poslání doporučeného psaní stálo.  

Tab. 12: Ceník doporučeného psaní 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [41]) 

 50 g 100 g 500 g  1 kg 2 kg 

Základní cena 44 Kč 52 Kč 54 Kč 60 Kč 66 Kč 

Cena se zákaznickou kartou 

ČP (1-9 ks zásilek) 
42 Kč 50 Kč 52 Kč 58 Kč 64 Kč 

Cena se zákaznickou kartou 

ČP (více než 10 ks zásilek) 
37 Kč 45 Kč 48 Kč 54 Kč 60 Kč 

 

Založení zákaznické karty České pošty není nijak zpoplatněno a pokud by věřitel posílal 

více doporučených dopisů naráz, ušetřil by část peněz. 

4.4.3 Faktoring 

Jednou z možností, jak získat peněžní prostředky ještě před termínem splatnosti 

pohledávky, je postoupení pohledávky faktoringové společnosti. Doporučila bych 

bezregresní faktoring, při kterém dochází k postoupení pohledávky na faktoringovou 

společnost. V následující tabulce jsou srovnány bezregresní faktoringové služby od 

České spořitelny, ČSOB a Komerční banky. Faktoringových společností je více, avšak 

vybrala jsem ty, které jsou známé široké veřejnosti (především jako bankovní instituce).  

Tab. 13: Srovnání faktoringových služeb 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [42], [43], [44]) 

 Česká spořitelna ČSOB Komerční banka 

Poplatek za převzetí rizika 

neplacení (z nominální 

hodnoty pohledávky) 

0,3 - 1,4 %  0,2 - 1,4 % 0,2 - 1,4 % 

Výše zálohové platby 80 % 80 % 85 % 

Spoluúčast 20 % 20 % 15 % 
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Výše zmíněné faktoringové společnosti nabízí téměř totožné podmínky, doporučuji 

nabídku faktoringových služeb od Komerční banky, protože vyplácí nejvyšší zálohovou 

platbu a zároveň je požadovaná nejnižší spoluúčast podnikatelského subjektu. 

4.5 Soudní vymáhání 

Pokud je mimosoudní vymáhání neúspěšné, mělo by se přejít k soudnímu vymáhání. 

Porovnám náklady v nalézacím řízení, do kterého spadá i rozhodčí řízení a navrhnu, co 

je pro věřitele výhodnější. Dále porovnám náklady ve vykonávacím řízení (dle OSŘ x dle 

EŘ) a uvedu, který je pro věřitele výhodnější.  

4.5.1 Nalézací řízení  

Jedna z forem nalézacího řízení je rozhodčí řízení. Rozhodčí doložka zajišťuje, že bude 

o případném sporu rozhodovat rozhodce nebo rozhodčí soud. Mezi největší výhody patří 

krátká doba trvání sporu a ušetření peněz, které by jinak věřitel vynaložil za soudní řízení. 

Ke srovnání nákladů je využit sazebník nákladů rozhodčího soudu při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze a sazebník 

nákladů od Sdružení rozhodců, a. s. se sídlem v Brně. Minimální poplatek u nich činí 

3000 Kč (+ DPH) [45]. Rozhodčích soudů je mnoho, vybrala jsem proto jeden z Prahy a 

jeden z Brna, protože se nachází na opačných koncích republiky.  
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Tab. 14: Sazebník nákladů rozhodčího řízení  

(Zdroj: vlastní zpracování dle [46]) 

Hodnota předmětu sporu Rozhodčí soud při Hosp.K. Sdružení rozhodců 

Do 50 000 000 Kč 
4 % z hodnoty předmětu sporu, 

nejméně však 10 000 Kč 

3 % z hodnoty sporu 

(nejméně 3 000 Kč) 

Do 250 000 000 Kč 

2 000 000 Kč a 1 % z hodnoty 

předmětu sporu převyšující 

50 000 000 Kč 

3 % z hodnoty sporu 

Do 1000 000 000 Kč 

4 000 000 Kč a 0,5 % 

z hodnoty předmětu sporu 

převyšující 250 000 000 Kč 

3 % z hodnoty sporu 

Nad 1 000 000 000 Kč 

7 750 000 Kč a 0,25 % 

z hodnoty předmětu sporu 

převyšující 1 000 000 000 Kč 

3 % z hodnoty sporu 

 

Doporučila bych využít služeb Sdružení rozhodců, a. s., protože jejich sazebník 

poplatků je nižší než od rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky 

a Agrární komoře České republiky. 

V následující tabulce je uvedeno srovnání nákladů elektronického platebního rozkazu 

(OSŘ), platebního rozkazu (OSŘ) a rozhodčího řízení (od sdružení rozhodů, a.s.) 

Tab. 15: Srovnání nákladů v nalézacím řízení 

(Zdroj: vlastní zpracování dle [13], [45]) 

Pohledávka El. platební rozkaz Platební rozkaz Rozhodčí řízení 

10 000 Kč  400 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč 

20 000 Kč  800 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč 

50 000 Kč 2 000 Kč 2 500 Kč 3 000 Kč 

100 000 Kč 4 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 

500 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 15 000 Kč 

1 000 000 Kč 40 000 Kč 50 000 Kč 30 000 Kč 

5 000 000 Kč - 250 000 Kč 150 000 Kč 
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Pokud by hodnota sporu nepřesáhla 50 000 Kč je nejlepším řešením využít elektronický 

platební rozkaz. V případě, že by byla hodnota pohledávky vyšší než 50 000 Kč, je 

výhodnější využít rozhodčí řízení. Doporučila bych věřiteli, aby začal rozhodčí doložku 

či rozhodčí smlouvu využívat. 

4.5.2 Vykonávací řízení 

V následující tabulce jsou srovnány náklady vykonávacího řízení dle OSŘ a dle EŘ. Ze 

srovnání je patrné, že lépe vychází vykonávací řízení dle OSŘ, protože jsou u něj nižší 

náklady.  

Tab. 16: Srovnání nákladů výkonu rozhodnutí dle OSŘ a EŘ 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: [19], [13]) 

Pohledávka Výkon rozhodnutí dle OSŘ Exekuce dle EŘ 

10 000 Kč  1 000 Kč 2 000 Kč 

20 000 Kč  1 000 Kč 2 000 Kč 

50 000 Kč 2 500 Kč 7 500 Kč 

100 000 Kč 5 000 Kč 15 000 Kč 

500 000 Kč 25 000 Kč 75 000 Kč 

1 000 000 Kč 50 000 Kč 150 000 Kč 

5 000 000 Kč 250 000 Kč 500 000 Kč 

4.5.3 Insolvenční řízení 

Před podpisem smlouvy věřitel prověřuje nového kupujícího v insolvenčním rejstříku, 

což je správně. Informační systém HELIOS dále pravidelně prověřuje, zda s dlužníkem 

nebylo zahájeno insolvenční řízení. V případě, že by byl na dlužníka podán insolvenční 

návrh je třeba neprodleně („od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty 

stanovené rozhodnutím o úpadku“ [47]) přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení. 
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4.6 Ekonomické, daňové a účetní hledisko 

Pokud bude podnikatelský subjekt pečlivě prověřovat kupující, bude využívat zajišťovací 

instrumenty, které jsou mu navrženy (notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti, 

zálohu na kupní cenu, uznání dluhu, smluvní pokutu), bude pohledávky sledovat po celou 

dobu trvání obchodního vztahu a zároveň sníží termín splatnosti kupní ceny, měla by 

doba obratu pohledávek klesat. Znamená to, že kupující začnou platit pohledávky 

v dřívějším termínu než doposud. S tím souvisí i ukazatel doba obratu závazků – pokud 

kupující zaplatí včas, může podnikatelský subjekt platit včas své závazky. Klesající 

tendence u obou ukazatelů je žádoucí.   

V účetním a daňové hledisku nemohou být navrhnuta žádná nová řešení, protože podle 

informací od podnikatelského subjektu postupují dle platných právních předpisů a činí 

vše tak, aby se jejich základ daně snížil.  

4.7 Shrnutí vlastních návrhů a názor podnikatele 

Podnikatelskému subjektu XYZ, s. r. o. bylo navrženo, aby při prověřování nového 

kupujícího využil služeb, které nabízí CERD, k čemuž se podnikatel vyjádřil kladně. Bylo 

by vhodné, aby používal instrument zajištění notářský zápis s doložkou přímé 

vykonatelnosti, který by předešel nalézacímu soudnímu řízení. Podnikatel se obává, že 

by se k tomu dlužníci postavili odmítavě, ale návrh se mu líbí. Doporučila jsem také 

zálohy na kupní cenu. K tomuto návrhu se taktéž vyjádřil kladně, bude uvažovat o 

zavedení 10 - 20 % zálohy z kupní ceny pro nové kupující. Pokud by nastala situace, že 

je potřeba přistoupit k mimosoudnímu vymáhání, doporučila jsem využít služeb inkasní 

agentury. Tuto možnost podnikatel zavrhl, protože s ní nemá zkušenosti a nevěří 

rychlejšímu vymožení.  

V případě, že by podnikatel chtěl i nadále vymáhat pohledávky vlastními silami, 

doporučila jsem využít i služeb České pošty. K tomuto návrhu se taktéž vyjádřil kladně. 

V případě soudního vymáhání jsem podnikateli doporučila rozhodčí doložku. K této 

možnosti se podnikatel vyjádřil kladně, líbila se mu především úspora peněz i času. Doba 

splatnosti některých pohledávek je nepřiměřeně vysoká (až 180 dní) a tím vzniká riziko, 

že XYZ, s. r. o. nebude mít dostatek peněžních prostředků na zaplacení svých závazků. 

Navrhla jsem snížení doby splatnosti. Podnikatel se vyjádřil, že nechce snižovat doby 
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splatnosti z důvodu, že by mohli kupující přejít ke konkurenci. Dále jsem navrhla služby 

faktoringových společností, díky kterým by riziko nezaplacení přešlo právě na 

faktoringovou společnost. K tomuto se podnikatel vyjádřil odmítavě z důvodu vysokých 

nákladů. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout efektivnější zajištění pohledávek a jejich 

následné vymáhání u podnikatelského subjektu XYZ, s. r. o. V teoretické části se 

pohledávky nejdříve rozebraly z právního hlediska. Byly zde vysvětleny klíčové pojmy, 

druhy zajištění pohledávek a to, jakými způsoby lze pohledávky vymáhat. Z účetního 

a daňového hlediska byl objasněn smysl započtení pohledávek, odpisy a opravné 

položky. Z ekonomického hlediska bylo vysvětleno, proč jsou důležité poměrové 

ukazatele a k čemu mohou podnikatelskému subjektu sloužit. 

V analýze současného problému byl nejprve představen podnikatelský subjekt 

a bylo uvedeno jejich stávající zajištění pohledávek včetně způsobů vymáhání 

pohledávek po splatnosti. Dále byly rozebrány pohledávky po splatnosti za sledované 

roky 2014, 2015, 2016 a 2017. Pomocí finanční analýzy byly vypočteny ukazatele 

likvidity a aktivity. V neposlední řadě zde byly rozebrány pohledávky z účetního a 

daňového hlediska. Největším problémem je absence zajišťovacích prostředků v kupních 

smlouvách ze strany XYZ, s. r. o. a také nedodržování termínů splatnosti ze strany 

kupujících. 

Na základě teoretické části a analýzy současného problému byla podnikatelskému 

subjektu navržena taková řešení, která jsou podle mého názoru vhodná k zajištění 

pohledávek. Pokud budou pohledávky zajištěny, usnadní to jejich vymáhání do 

budoucna. Navrženy byly i postupy při vymáhání pohledávek. 

Nejlepší možností, jak se vyhnout pohledávkám po splatnosti, je zajištění ještě před 

samotným vznikem pohledávky. Pokud budou v kupních smlouvách obsaženy vhodné 

zajišťovací prostředky, současně v nich podnikatel zkrátí příliš dlouhý termín splatnosti 

a kupující se budou i nadále prověřovat, povede to ke snížení pohledávek po splatnosti. 

Dle mého názoru jsou cíle bakalářské práce splněny. 



 

60 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

[1] LORENC, Miroslav. Metodika závěrečné práce. In: Lorenc.info [online]. 2013 

 [cit. 2017-12-06]. Dostupné z: http://lorenc.info/zaverecne-prace/metodika.htm. 

[2] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 3. února 2012. 

[3] HULMÁK, Martin. Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část 

 (§ 1721–2054). Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-535-0. 

[4] JANKŮ, Martin, Hana KELBLOVÁ, Marta UHLÍŘOVÁ a Dana 

ZAPLETALOVÁ. Nové občanské právo v kostce: stručný úvod. Praha: C.H. Beck, 

2014. ISBN 978-80-7400-516-9. 

[5] ONDREJOVÁ, Dana. Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Právo prakticky. ISBN 978-80-7478-962-5. 

[6] VONDRÁKOVÁ, Alena. Vymáhání pohledávek. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-686-8. 

[7] Notářská komora České republiky [online]. Praha [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: 

www.nkcr.cz 

[8] Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. ze dne 1. ledna 2014. 

[9] NOVOTNÝ, Petr, Monika NOVOTNÁ, Petra BUDÍKOVÁ, Jitka IVIČIČOVÁ, 

Kristina KEDROŇOVÁ, Ilona ŠTROSOVÁ a Monika ŠTÝSOVÁ. Nový občanský 

zákoník: Smluvní právo. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5164-1. 

[10] PERTHEN, Ervín. Správa a vymáhání pohledávek v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. ISBN 978-80-7478-952-6. 



 

61 

 

[11] Kolář & Herudková: advokátní kancelář [online]. Třebíč, 2017 [cit. 2017-10-31]. 

Dostupné z: http://www.kolarherudkova.cz/cs/?category=odborne-

clanky&page=mimosoudni-vymahani-pohledavek 

[12] SRPOVÁ, Jitka, Ivana SVOBODOVÁ, Pavel SKOPAL a Tomáš ORLÍK. 

Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4103-1. 

[13] Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů 

ze dne 4. prosince. 

[14] JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář podle stavu 

k 1.4.2014: Kniha II. Vydání 1. Praha: Havlíček Brain Team, 2014. 

 ISBN 978-80-87109-46-5. 

[15] Vyhláška č. 177/1996 Sb. Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů 

a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ze dne 

4. června 1996. 

[16] Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ze dne 5. prosince 1991. 

[17] Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ze dne 

1. listopadu 1994. 

[18] JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář podle stavu 

k 1.4.2014: Kniha V. Vydání 1. Praha: Havlíček Brain Team, 2014. 

 ISBN 978-80-87109-50-2. 

[19] Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů ze dne 28.února 2001. 

[20] Vyhláška č. 330/2001 Sb. Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách 

soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku 

a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem ze dne 

18. září 2001. 



 

62 

 

[21] MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a 

judikaturou. 5. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 

ISBN 978-80-7380-675-0. 

[22] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ze dne 12. prosince 1991. 

[23] Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ze dne 

20. listopadu 1992. 

[24] PILÁTOVÁ, Jana a Jaroslav RICHTER. Pohledávky a jejich řešení v podnikové 

praxi: praktická řešení a vzory, daňová a účetní problematika, vybraná související 

ustanovení. Olomouc: ANAG, 2009. ISBN 978-80-7263-534-4. 

[25] SKÁLOVÁ, Jana. Podvojné účetnictví 2017. 23. vydání. Praha: Grada, 2017. 

ISBN 978-80-271-0423-9. 

[26] VAIGERT, Dalibor. Pohledávky: právní příručka věřitele. Brno: Computer Press, 

2006. ISBN 80-251-0881-3. 

[27] LEVOVÁ, Jitka. Opravné položky k pohledávkám. In: Notia.cz [online]. 2015 

[cit. 2017-10-24]. Dostupné z: 

http://www.notia.cz/opravne-polozky-k-pohledavkam.html 

[28] SVIRÁK, Pavel. Daň z příjmů právnických osob: (přednáška). Brno: Fakulta 

podnikatelská, VUT, 2017. 

[29] Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 1. ledna 1993. 

[30] RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 

5. aktualiz. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5534-2. 

[31] KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. 3. rozšířené vydání. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 

ISBN 978-80-7380-646-0. 



 

63 

 

[32] Or.justice.cz: Veřejný rejstřík a sbírka listin [online]. 2015 [cit. 2017-12-02]. 

Dostupné z: or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. 

[33] Interní dokumenty XYZ, s. r. o.  

[34] Zaměstnanec XYZ, s. r. o. Re: Dotazy ohledně bakalářské práce [e-mailová 

komunikace] 13.09.2017, 15.09.2017, 18.10.2017, 21.11.2017, 26.11.2017, 

28.01.2018 [cit. 2018-01-29]. 

[35] Helios.eu: Informační systémy HELIOS pro všechna odvětví [online]. 2018 

[cit. 2018-01-11]. Dostupné z: http://www.helios.eu. 

[36] Centrální registr dlužníků České republiky [online]. [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: 

www.cerd.cz. 

[37] Základní ceník Centrálního registru dlužníků České republiky. Centrální registr 

dlužníků [online]. 2014 [cit. 2018-02-07]. Dostupné z: 

https://www.centralniregistrdluzniku.cz/doc/pricelist.htm. 

[38] SAFIN INVEST s. r. o.: Vymáhání pohledávek a dluhů [online]. Praha 

[cit. 2018-04-08]. Dostupné z: www.safin-invest.cz. 

[39] NEW-PROFI CZ a. s.: Vymáhání dluhů [online]. Plzeň [cit. 2018-04-08]. Dostupné 

z: www.vymahamedluhy.cz. 

[40] Expozitura pro mimosoudní vymáhání a dražby: Mimosoudní vymáhání [online]. 

Plzeň [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: www.mimosoudni.cz 

[41] Ceník služeb České pošty. Česká pošta [online] [cit. 2018-04-09]. Dostupné z: 

https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/cenik-sluzeb-ceske-posty. 

[42] Časté dotazy. Factoring České spořitelny [online]. 2018 [cit. 2018-04-09]. 

Dostupné z: http://www.factoringcs.cz/faq. 



 

64 

 

[43] Nejčastější dotazy. ČSOB Factoring [online]. 2018 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z: 

http://www.csobfactoring.cz/factoring/nejcastejsi-dotazy/. 

[44] Často kladené dotazy. KB Factoring [online]. 2018 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z: 

Dostupné z: https://www.factoringkb.cz/cs/faq.shtml. 

[45] Sdružení rozhodců: Moderní a efektivní způsob vymáhání pohledávek [online]. 

2017 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: www.sdruzenirozhodcu.cz. 

[46] Rozhodčí soud: Sazebníky. Soud.cz [online]. 2017 [cit. 2017-11-21]. 

[47] Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ze 

dne 1. ledna 2008. 

 

 



 

65 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

EŘ:  ........................................................................ Zákon č. 120/2001 Sb. - Exekuční řád 

IZ:  .................................................................. Zákon č. 182/2006 Sb. - Insolvenční zákon 

NOZ:  ............................................................... Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník 

OSŘ:  ............................................................ Zákon č. 99/1963 Sb. - Občanský soudní řád 

RŘ:  .................................................... Zákon č. 216/1994 Sb. - Zákon o rozhodčím řízení 

ZoDP:  .................................................. Zákon č. 586/1992 Sb. - Zákon o daních z příjmů 

ZoR:  .............................................................. Zákon č. 593/1992 Sb. - Zákon o rezervách 

ZÚČ:  ............................................................ Zákon č. 563/1991 Sb. - Zákon o účetnictví 

 

 



 

66 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1: Pohledávky po termínu splatnosti ...................................................................... 38 

Graf 2: Pohledávky za rok 2014 ..................................................................................... 39 

Graf 3: Pohledávky za rok 2015 ..................................................................................... 40 

Graf 4: Pohledávky za rok 2016 ..................................................................................... 41 

Graf 5: Ukazatele likvidity ............................................................................................. 42 

Graf 6: Ukazatele aktivity ............................................................................................... 44 

Graf 7: Opravné položky k pohledávkám ....................................................................... 45 



 

67 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1: Mimosmluvní odměna advokáta za jeden úkon právní služby .......................... 23 

Tab. 2: Soudní poplatky za vydání el. platebního rozkazu a platebního rozkazu ........... 24 

Tab. 3: Sazebník poplatků vykonávacího řízení dle OSŘ .............................................. 26 

Tab. 4: Odměna exekutora a náhrada hotových výdajů .................................................. 27 

Tab. 5: Pohledávky v účetnictví ..................................................................................... 29 

Tab. 6: Zápočet pohledávek ............................................................................................ 30 

Tab. 7: Ukazatele likvidity .............................................................................................. 42 

Tab. 8:  Doba obratu pohledávek a závazků ................................................................... 43 

Tab. 9: Tarif pro podnikající právnické a fyzické osoby ................................................ 48 

Tab. 10: Odměna notáře za notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti ................ 49 

Tab. 11: Nabídky inkasních agentur  .............................................................................. 52 

Tab. 12: Ceník doporučeného psaní ............................................................................... 53 

Tab. 13: Srovnání faktoringových služeb ....................................................................... 53 

Tab. 14: Sazebník nákladů rozhodčího řízení ................................................................. 55 

Tab. 15: Srovnání nákladů v nalézacím řízení  ............................................................... 55 

Tab. 16: Srovnání nákladů výkonu rozhodnutí dle OSŘ a EŘ ....................................... 56 

 


